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IZVLEČEK  

Osnovni namen raziskave je bil pridobiti spoznanja o vključenosti staršev v aktivnosti, 

ki se povezujejo z otrokovim izobraževanjem, in preveriti, kateri dejavniki nanjo 

najbolj vplivajo. Zanimalo nas je tudi zadovoljstvo staršev s podporo šole, kar smo 

ugotavljali prek želja staršev po podpori šole in prek pritožb staršev v povezavi z 

dejavniki, za katere smo na podlagi analize literature predpostavili, da vplivajo na 

njihovo izrekanje. 

V anketo smo zajeli starše otrok šestih ljubljanskih osnovnih šol, ki so odgovarjali za 

otroke v starosti 7 do 15 let. Odzivi anketiranih in analiza njihovih odgovorov je 

pokazala, da se v povprečju v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, 

vključuje poleg obeh staršev še vsaj ena oseba. Otroci so največkrat slišali od 

anketiranih oziroma vključenih pohvalo, najmanj so jih podpirali pri pripravi 

pripomočkov za pouk. Razlog za vključevanje je bila največkrat podpora, da otrok 

vidi, da se lahko obrne na starše.  

Starši dojemajo otroka kot uspešnega v skladu s svojimi pričakovanji pred njegovim 

vstopom v šolo, njegov šolski uspeh pa je zanje pomemben. Pokazala so se visoka 

pričakovanja anketiranih do podpore s strani šole – pri tem si želijo tiste vrste podpor, 

ki jih že v večji meri izvajajo doma. Največ interesa so pokazali do večjega 

spodbujanja otrokovega talenta, kritičnega razmišljanja in spoznavanja načinov 

uspešnega učenja. 

Pritožbe je izreklo le slabih 20 odstotkov anketiranih, v največjem številu in 

največkrat učitelju. S pritožbami so želeli doseči pošten odnos do otroka.  

Analiza vplivov ocene pomembnosti, ki jo starši pripisujejo učnemu uspehu, in ocene 

staršev glede pričakovanja otrokove uspešnosti v šoli ni pokazala statistično 

pomembnega vpliva na vključenost staršev. Prav tako analiza podatkov ni dala 

statistično pomembnega vpliva na pritožbe staršev – preverjali smo v dvojicah 

dejavnikov, in sicer ocene pomembnosti učnega uspeha in števila vključenih, občutka 

učinkovitosti staršev in povprečne zaključne ocene ter vrste podpor, ki jih starši želijo 

s strani šole, in razlogov za vključevanje.  

Na podlagi rezultatov raziskave lahko zaključimo, da so starši v veliki meri vključeni v 

številne dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem. Starši, ki so v raziskavi 

sodelovali, šolo in učitelje vidijo kot partnerje pri otrokovem izobraževanju in imajo do 

podpore z njihove strani visoka pričakovanja. 

KLJUČNE BESEDE: sodelovanje šole in staršev, odnos učitelj - starši, vključenost 

staršev, zadovoljstvo staršev, pričakovanja staršev. 

  



 
 

ABSTRACT 

The main purpose of the the research, which we have done, has been to gain the 

information about parental involvment in activities, which are connected with their 

child's education and checked, which factors influence it. We also wanted to research 

the satisfaction of the parents about how supportive the school system is, which we 

researched according to what the parents wish for from the supportive school and if 

any parents have complained about the factors and influences for complaints 

according to the literature of the field.  

The research included parents of children from six primary schools from Ljubljana, 

who responded for children aged 7 to 15. The responses of the respondents and the 

analysis of their answers have shown that in average at least one person besides the 

child's parents is included in the activities connected with the child's education. The 

children have mostly heard praise from the respondents or the other involved in 

children's education. However, the least support is connected with preparation of 

school supplies for lessons. The reason for parental inclusion is mostly support for 

the child to see he/she can count on them. 

Parents think their children are successful in accordance with their expectations 

before their children entered the school system, their grades are important for them. 

The research showed high interest of parents in support of the school in the areas in 

which they already assist their children at home. They expect higher encouragement 

of their child's talent, critical thinking, and methods of successful learning. 

There have only been 20% of the respondents who have complained, mostly to the 

teacher. They wanted to achieve more decent response for the child. 

The analysis of the importance of grades for parents and also expectations about the 

child's successfulness at school has not showed any statistically important influence 

on inclusion of parents. The analysis of the data has also not given any statistically 

important influence on the parents' complaints – we have checked the factors in 

pairs, the importance of grades for parents and number of included in children's 

education, satisfaction of parents with their efficiency of giving support to children 

and average final grade, sorts of supports parents wish from school and reasons for 

inclusion.  

According to this research, our conclusion is that parental involvement is high and 

present in many activities related to their child's education. Parents, who participated 

in this research, see school and teachers as partners in their child's education and 

have high expectations for their support. 

KEYWORDS: home and school partnership, parent-teacher relationship, parental 

involvement, satisfaction of parents, expectations of parents.  

https://www.tandfonline.com/keyword/Home+School+Partnerships
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UVOD 
 

V medijih lahko preberemo članke, ki trdijo ali vsaj nakazujejo nezadovoljstvo staršev 

s šolskim sistemom, šolo in učiteljem (Gabrovec, 2018; Gönc in Ivelja, 2004; Kocjan, 

2016). V strokovni literaturi je možno zaslediti, da so učitelji velikokrat deležni kritike 

s strani staršev (Bang, 2018; Kalin, Resman, Šteh, Mrvar, Govekar-Okoliš in 

Mažgon, 2009). Domače in tuje raziskave pa kažejo, da so z odnosom staršev 

nezadovoljni tudi učitelji (Bang, 2018; Cankar, Kolar in Deutsch, 2009; Kalin idr., 

2009; Ule, 2015; Zoura, Aubrey, 2010). 

Nerazumevanje učiteljev in staršev je problematično, saj s tem med njimi ni 

vzpostavljeno partnersko povezovanje in deljenje odgovornosti za oporo oziroma 

spodbudo v otrokovem razvoju, kar po naravi vzgojno-izobraževalnega dela pripada 

obema stranema (Bang 2018; Grolnick, Slowiaczek 1994; Lawson 2003; Resman 

1992a in drugi). Strokovni viri potrjujejo pomembnost vključevanja staršev za otrokov 

uspeh v šoli, hkrati pa izpostavljajo pričakovanja staršev do učnih dosežkov, ki na 

otroka pomembno vplivajo (Fan, Chen, 2001; Hoover-Dempsey in Sandler, 1997; 

Pomerantz, Moorman in Litwack, 2007; Ule, 2015). Ravno šolski uspeh pa skozi oči 

staršev determinira otrokove nadaljnje odločitve glede šolanja in potek kariere (Ule, 

2015). 

Starši so že v preteklosti presojali smiselnost otrokovega šolanja na podlagi 

uporabnosti znanj, ki bodo otroku zagotovila boljšo prihodnost (Schmidt 1988b). 

Podobno usmerjenost, predvsem z vidika skrbi za otrokovo boljše življenje, je v 

mednarodni raziskavi, ki je zajela tudi slovenske starše, ugotovila M. Ule in 

izpostavila, da se starši čutijo odgovorni za otrokovo izobraževanje (Ule, 2015). 

V teoretičnem delu zato želimo predstaviti odnos staršev do šole ter družbene vidike, 

ki so narekovali šolanje otrok skozi zgodovino šol na Slovenskem vse do danes. V 

nadaljevanju skozi različne definicije predstavimo pojem in pomen vključenosti 

staršev. Z namenom boljšega razumevanja odnosa med učiteljem in starši se v 

nalogi na kratko ustavimo pri motivih staršev za vključevanje in predstavitvi tipov 

staršev. Predstavimo pa tudi ovire in probleme, ki velikokrat definirajo vključenost 

staršev v šolske aktivnosti ter posegajo v učiteljevo videnje staršev kot partnerjev pri 

vzgoji in izobraževanju otrok. 

V empiričnem delu želimo s strani anketiranih pridobiti uvid v njihovo vključevanje v 

dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, razloge zanje ter tako pridobiti 

čim širšo sliko o aktivnostih družine. Na drugi strani pa želimo razumeti, ali imajo 

starši šolo za partnerja in želijo od šole podporo pri aktivnostih, ki jih sami ne izvajajo. 

Preverimo tudi vpliv ocene staršev glede pomembnosti učnega uspeha (na splošno) 

in ocene staršev glede uspešnosti otroka po pričakovanjih staršev pred vstopom v 

šolo in glede na vključenost staršev v dejavnosti, povezane z otrokovim 
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izobraževanjem, saj nas zanima, koliko se vključenost med starši razlikuje zaradi 

doživljanja otrokovega uspeha v šoli. 

Kot omenjamo v nalogi, se starši čutijo odgovorne za otrokovo izobrazbo, za katero 

si želijo, da je po stopnji vsaj tako visoka, kot je njihova, zato v nalogi poskušamo 

odgovoriti na vprašanje, ali izobrazba staršev vpliva na vrsto vključenosti, ki jih 

izbirajo.  

Preverimo pa tudi vpliv na pritožbe, in sicer nas zanima, ali ima nanje vpliv ocena 

pomembnosti šolskega uspeha staršev in število vseh vključenih v dejavnosti, 

povezane z otrokovim izobraževanjem. Predpostavljamo, da starši ocenjujejo šolsko 

uspešnost glede na trud, ki ga vlagajo, oziroma število vključenih. Iz podobnega 

zornega kota preverimo, ali na pritožbe vpliva ocena učinkovitosti starša pri podpori 

otroka in povprečna ocena otroka na koncu šolskega leta. 

Pritožbe staršev povežemo še z vrsto podpore, ki jo želijo starši od šole, in razlogi za 

vključevanje staršev v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, ter 

preverimo vplive. 

Z nalogo poskušamo dokazati, da so ravno zaradi lastnega občutka odgovornosti do 

otrokove prihodnosti, vrednotenja učne uspešnosti in želje, da bi bili otroci uspešni, 

starši močno vključeni v izobraževanje otrok, imajo zelo visoke želje do podpore šole, 

kar je velikokrat tudi razlog za pritožbe.  

Predvidevamo, da bo raziskava pokazala pomembnost učenega uspeha, torej učne 

ocene, in prikazala povezanost z vključenostjo staršev na eni strani ter pritožbami kot 

odzivom na pomanjkanje razumevanja med starši in šole ter pomanjkanjem podpore 

s strani šole na drugi strani. 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 ŠOLA IN NJEN NAMEN SKOZI ZGODOVINO 

Tema naloge je vključevanje staršev v izobraževanje otrok in za razumevanje 

sodobnih staršev je pomemben zgodovinski vpliv na razvoj šolstva na Slovenskem.  

V tem delu naloge se bomo predvsem osredotočili na namen šol, ki so v preteklosti 

nastajale na slovenskem ozemlju, in načine vključenosti staršev v šolo in šolanje 

otrok. 

1.1.1 Prve elementarne šole – šolanje za poklic 

Kot piše Okoliš (2009), je bilo na slovenskem ozemlju do razsvetljenstva 

izobraževanje in s tem ustanavljanje elementarnih šol primarno vezano na širjenje 

vere. Šole, ki jih je cerkev sprva ustanavljala, so se imenovale tudi župnijske šole. V 

mestih se je razvila različica teh šol (tako imenovane mestne šole), učenci pa so se 

izobraževali tudi za potrebe delovanja mesta. 

Šole se bile tako namenjene ozkemu krogu prebivalstva in so bile od začetka šolanja 

poklicno usmerjene – za vzgajanje duhovniškega kadra. V tem obdobju se pojavi tudi 

poklic učitelj, ki je duhovnikov pomočnik pri poučevanju učencev (Okoliš, 2009). 

1.1.2 Protestantizem – temelji za nastanek splošnoizobraževalne šole  

Spremembo je doživelo šolstvo s protestantizmom, ko se zaradi ideje vere 

dostopnost izobraževanja razširi na večje število prebivalstva ne glede na sloj 

(Okoliš, 2009).  

V Trubarjevem obdobju je bil namreč pomemben moralni razvoj človeka, ki se je 

kazal, kot piše Schmidt (1988a), v razmišljanju o dveh različicah šol: poklicnih, v 

katerih se je učenec izšolal za poklic, v latinščini kot učnem jeziku, in o osnovnih 

šolah, kjer je potekal pouk v materinščini, torej slovenščini, in so bile namenjene 

vsem ne glede na bodoči izbran poklic. Osnovno vodilo je bilo lažje razumevanje 

božje besede, zato je bil učni jezik slovenščina.  

Kot zanimivost izpostavimo, da: »... je bila protestantska šola predvsem nadaljevanje 

poučevanja, ki so ga imeli učenci doma...« (Okoliš, 2009, 22). Na podlagi tega in že 

omenjene navedbe o sicer slabi vključenosti otrok v redno šolanje pred 

protestantizmom lahko sklepamo, da so imeli pri poučevanju otrok veliko vlogo ravno 

starši. 
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Podobno piše Schmidt (1988a), ko navaja Trubarjevo zahtevo v njegovi prvi 

slovenski knjigi, da naj bodo opismenjeni odrasli otrokom »učitelji« katekizma in 

petja. Šol, učiteljev in učencev je bilo čedalje več, iz česar se da sklepati, da se je 

motiv staršev za izobraževanje otrok spremenil.  

Schmidt (1988a) nadaljuje, da je bilo staršev, ki so pošiljali svoje otroke v šolo, vedno 

več. Vsebina pouka v šolah je bila vedno bolj prilagojena željam staršev, šolale pa so 

se celo deklice. 

1.1.3 Šole v času delovanja jezuitov – šolanje bogatih 

Po Schmidtu (1988a) se je po protestantizmu odnos do šol spremenil in motiv za 

šolanje prav tako. Moč fevdalizma se je kazala tudi v šolstvu. Nadaljuje, da so se 

šolali bogati, ljudstvu pa je bil namenjen zgolj verouk. Ponekod so bile zato šole 

popolnoma ukinjene, saj je vzgojo otrok v vernike Cerkev opravila med bogoslužjem. 

Schmidtu (1988a) navaja, da se je tudi v času jezuitov vsebina pouka prilagajala 

željam staršev in družbenim razmeram, zato so elementarne šole nastajale iz 

posvetnih potreb in so bile temu primerno zelo raznolike po predmetniku; v nekaterih 

so se učenci učili cerkvenega petja, drugje živih jezikov pa tudi začetnega branja, 

pisanja ali celo računanja, kot tudi osnov latinščine kot pripravo na sprejem na 

gimnazijo. Za učitelja je to pomenilo, da je moral hkrati poučevati različne predmete 

in veljalo je, da mora otroke staršev, ki več plačajo, tudi več naučiti.  

1.1.4 Prve državne šole – korist za gospodarstvo 

V drugi polovici 18. stoletja, v času terezjansko-jožefinske šolske reforme, je bilo med 

ljudmi veliko obubožanih, nekateri otroci so bili brez staršev. Iz tega razloga so 

otroke začeli vključevati v delo. Država se je začela zanimati za otroke – za njihovo 

izobraževanje in vzgojo – predvsem z vidika zaslužka. Po Evropi kot tudi na 

Slovenskem so nastajale t. i. predilske šole, ki so na našem ozemlju prve šole, 

ustanovljene s strani države, in prve šole, za katere je predpisana obveznost 

obiskovanja1. Te šole so bile ustanovljene z namenom izkoriščanja poceni otroške 

delovne sile. Predilske šole so kmalu zamrle (Schmidt, 1988a). 

Osnovna šola pa je v 18. stoletju vseeno doživela prenovo, saj je država ugotovila, 

da potrebuje na eni strani izobraženo delovno silo, ki bo znala izboljšati delo, 

povečati učinkovitost in profitabilnost svojega dela, na vendar ustrezno vzgojeno v 

skladu s potrebami vladajočih slojev. Osnovno šolanje so jasno opredelili kot učenje 

branja in pisanja v nemščini ter računanja za vse otroke, tudi tiste, ki šolanja ne bodo 

                                                           
1
 To je veljalo za sirote, revne otroke, otroke rokodelcev in obrtnikov obeh spolov, ki ne znajo presti in ki jih 

doma lahko pogrešijo, da so bili v šolo vključeni od svojega 7. do 15. leta. V nasprotnem primeru so bili starši 
kaznovani z zaporno kaznijo. Starši so se pritoževali. Mestne oblasti so si vzele pravico odločitve o tem, kdo od 
otrok je doma lahko pogrešan in kdo ne. Za plačilo šolanja in samo vzdrževanje otrok staršem ni bilo treba 
skrbeti, saj so si to otroci sami odslužili (Schmidt, 1988a). 
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nadaljevali. S tem se katoliška cerkev ni strinjala (pomisleke je imela predvsem 

zaradi nepokorščine teh ljudi), zato je bilo nujno, da se šola loči od cerkve in postane 

stvar države (prav tam). 

Za plačilo učitelja so bile predvidene šolnine. Za kratko obdobje so bile celo ukinjene 

z namenom, da bi starše motivirali k pošiljanju svojih otrok v šole2. Šolnina je bila 

enotna, da bi starše odvrnila od preračunljivega pošiljanja otrok samo k najcenejšim 

predmetom3. Vendar so bili starši slabi plačniki in so se plačilu izogibali. Posledic za 

neplačevanje ni bilo, saj se učitelji niso želeli zameriti staršem (svojim plačnikom) in 

terjati šolnino, oblasti pa so bile tudi neuspešne pri izterjavah (Schmidt, 1988a). 

Osnovne šole, ki so delovale v mestih, so imele boljši obisk tudi na račun 

podeželskega prebivalstva, ki je raje pošiljal svoje otroke v šole, kjer so se kaj naučili. 

Zlasti po 1782, ko je kmet postal svoboden in se je glede poklica odločal brez 

predhodne odobritve zemljiškega gospoda (prav tam). 

1.1.5 Šola v času Ilirskih provinc – enotna osnovna šola 

Kot piše Schmidt (1988b), so med vojno v začetku 19. stoletja otroci nadomeščali 

moško delovno silo in prinašali v gospodinjstvo dodaten zaslužek, zato jih starši niso 

pošiljali v šolo. Večji obisk je bil v nedeljskih šolah. Ker je pouk potekal v slovenščini, 

so tudi starši raje pošiljali otroke v te šole. Pouk v slovenščini pa je ustrezal tudi 

oblastem, saj je bila šola prvenstveno vzgojna ustanova in prebivalstvo brez znanja 

nemščine ni imelo dostopa do tuje znanosti. Šola je delovala, če so se krajevne 

oblasti zavzemale zanjo in so starši dojemali šolanje otrok kot koristno.  

V času Ilirskih provinc je osnovna šola ponovno dobila svoj status izobraževalne 

ustanove. To se je kazalo tudi v tem, da nadzorniki niso bili več duhovščina, temveč 

župani. Zaradi težkega finančnega stanja države je financiranje šol zamrlo. Zato je 

bila ukinjena šolska obveznost. Šole so obstale zgolj tam, kjer so starši želeli, da se 

otroci šolajo in so tako sami finančno prispevali k delovanju in obstoju osnovne šole4 

(prav tam).  

Pozitivna plat prihoda Francozov pa je bila zagotovo uvedba enotne osnovne šole 

»primarne šole«, ki ni bila stanovsko deljena, temveč je predstavljala prvo buržoazno 

osnovno šolo, ki je omogočala brez vmesnih šol prehod na gimnazijo (prav tam). 

Poleg tega je bila slovenščina uradno učni jezik, kar je pomenilo, da je šola dobila 

tudi izobraževalno konotacijo in s tem prenehala biti zgolj vzgojna ustanova za 

                                                           
2
 Oproščeni so bili starši revnih otrok in sirote. Na drugi strani pa so bili bogati starši, ki svojih otrok niso pošiljali 

v javne šole, kaznovani z dvojno zaračunano šolnino. Za izogibanje šolanju otrok so bili kaznovani tudi revni 
starši, in sicer tako, da so morali opravljati javna dela. Starši učencev na trivialkah so plačevali enotno šolnino 
ne glede na učni predmet (prav tam). 
3
 Računstvo je bil namreč najdražji predmet (Schmidt, 1988a). 

4
 Starši svojih otrok niso želeli šolati in plačevati šolnine, ker je obveznost služenja vojaškega roka zajela moški 

del populacije, še zlasti bolj šolane, in so morali otroci nadomestiti moško delo (Schmidt, 1988b). 
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prebivalstvo. Tudi v tem obdobju so krojili usodo obstoja šole starši, ki v glavnem 

niso pošiljali svojih otrok v šolo z namenom, da se učijo slovenščine ali verouka, ker 

so se tega lahko naučili doma. Starši so pošiljali otroke v šolo, da se naučijo 

računanja in nemščine (prav tam). 

1.1.6 Predmarčno obdobje – priložnost za boljše življenje 

Po odhodu Francozov in v času predmarčnega šolstva je ostalo breme skrbi nad 

delovanjem osnovnih šol na občinah. Tako je bila pobuda za šolanje ponovno na 

strani uporabnikov, torej staršev, ki so, v kolikor so želeli šolanje, to tudi (deloma) 

financirali, če jim v pomoč ni stopila občina. Država je bila namreč zaradi vojne 

oslabljena (prav tam).  

Kot piše Schmidt (1988b), je odnos staršev do šole narekoval tudi usodo šol. 

Za čas predmarčnega obdobja velja, da so starši pošiljali otroke v šolo, da bi se kaj 

naučili, predvsem pa, da bi bili njihovi otroci nekoč gospodi. To pa vključuje tudi 

učenje nemščine. Starši so svoje otroke celo pošiljali k sorodnikom, če je bila v tistem 

kraju boljša šola (vključno z nemščino kot učnim predmetom)5. Malo manj kot 

polovica staršev otrok, ki so obiskovali šolo, je izhajala iz kmečkega prebivalstva in je 

dojemala šolo kot možnost, da otrok preseže kmečki poklic (prav tam). 

1.1.7 Marčna revolucija – neenotno šolanje na elementarni stopnji 

Z letom 1848 naj bi se konkretno reformiralo tudi šolstvo, vendar reforma ni zaživela, 

saj ji je nasprotovalo prebivalstvo in Cerkev. V določeni meri se je zgodila laizacija 

šolstva in je tako v državni šoli ostal verouk, ki je bil v izvedbi in pod nadzorom 

Cerkve. Cerkev je lahko ustanovila svoje šole, ki so smele delovati le, če so bile 

usklajene z državno šolsko zakonodajo (Okoliš, 2009). 

Tudi z novim zakonom leta 1869 ni prišlo do enotnosti na elementarni stopnji 

izobraževanja; ostala je delitev na splošne ljudske šole in meščanske šole. Pouk je 

bilo potrebno obiskovati, vendar kazni za neizpolnjevanje ni bilo. Šole so bile 

vzdrževane s strani občin, ki so lahko uvedle tudi šolnine. Sprememba je naletela na 

odpor staršev, ki so razumeli tovrstno ureditev kot poseg države v družino in njeno 

vzgojo, ni jim bil všeč predmetnik, ki je presegal znanje, ki naj bi bilo osnovnošolsko, 

še manj pa so se navduševali nad učnimi vsebinami, ki niso bile v povezavi z vero 

(Okoliš, 2009). 

                                                           
5
 Tako  v mestih kot na podeželju so si starši želeli nemščino kot učni predmet, da bi otroci, ko odrastejo, lahko 

trgovali v tujem jeziku oziroma lažje iskali možnost zaslužka (Schmidt, 1988b). 
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1.1.8 Obdobje pred prvo svetovno vojno – povečanje števila šol 

Z novo zakonodajo konec 19. stoletja se je število ljudskih šol povečalo. Pred prvo 

svetovno vojno je bila v osnovno šolo vključenih že večina otrok. S porastom 

natalitete je rastlo tudi število učencev (Okoliš, 2009). Iz tega je možno sklepati, da 

so starši razumeli šolo kot nujno pri otrokovem razvoju. 

1.1.9 Kraljevina SHS   

V tem času je bilo slovensko šolstvo zaradi dobrih temeljev, ki jih je dobilo za časa 

Avstro-Ogrske, najbolj razvito v kraljevini, prav tako je bilo največ prebivalstva 

pismenega (Okoliš, 2009). 

1.1.10 Po drugi svetovni vojni – šola v službi države 

Po drugi svetovni vojni je šolstvo zasledovalo ideološke cilje komunističnega režima, 

ki je takrat vladal na slovenskem ozemlju. Reform v šolstvu je bilo v tistem obdobju 

ogromno in vse so bile usmerjene na zadovoljevanje potreb totalitarne oblasti, ki ni 

sledila strokovnemu mnenju. Posamezniki so se podrejali državi (Okoliš, 2009). 

V obdobju med letoma 1958 in 1962 se je 8-letno obvezno izobraževanje spremenilo 

v enotno osnovnošolsko izobraževanje – s tem se je uveljavilo izenačevanje otrok po 

njihovih sposobnostih (Okoliš, 2009). 

 

1.2 SLOVENSKA ŠOLA DANES  

Kot navaja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011), mora 

imeti javna šola avtonomijo v odnosu do države in vladajoče oblasti, kar se 

zagotavlja sistemsko z načinom financiranja in izborom kadra. Strokovna avtonomija 

javnih šol je zagotovljena s sestavo sveta, ki poleg predstavnikov ustanovitelja in 

delavcev vključuje tudi predstavnike staršev, nadalje z nepristransko, transparentno 

izbiro kadra, laičnostjo, delovanjem strokovnih svetov, ki potrjujejo različne 

dokumente in krovne odločitve.  

1.2.1 Pravice in obveznosti sodobnih staršev v šolskem kontekstu  

Sodelovanje med šolo in starši je zakonsko opredeljeno ter s tem zahteva 

vključenost staršev. Skozi obveznosti in pravice, ki jih imajo starši do šole, se kaže 

odnos države do staršev in kot lahko vidimo, imajo starši veliko več pravic kot pa 

dolžnosti.  

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (2016) so starši dolžni: 
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 zagotoviti otroku, da izpolni osnovnošolsko obveznost, 

 vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu star 6 let, v prvi razred osnovne šole,  

 pojasniti odsotnost otrok od pouka, 

 obvestiti o vsaki spremembi osebnih podatkov, ki jih šola zbira, 

 podati soglasje pri otrokovi izbiri izbirnih predmetov, ki trajajo več kot 3 ure 

tedensko. 

Po istem zakonu pa so pravice staršev: 

 predlagati odlog vpisa otroka v prvi razred, 

 vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno 

prebiva, 

 prositi, da lahko otroka vpiše v drugo osnovno šolo, ki je izven šolskega 

okoliša, 

 izbirati med različnimi oblikami osnovnošolskega izobraževanja (torej v javni, 

zasebni šoli ali se izobraževati na domu), 

 seznaniti se s šolo: z njenim programom, organizacijo, pravicami in dolžnostmi 

učencev, vsebino vzgojnega načrta, hišnim redom in drugimi podatki, 

 predlagati pridobitev statusa športnika in mladega umetnika ter s tem pridobiti 

pravice prilagajanja šolskih obveznosti, 

 predlagati, da otrok ne sodeluje pri izbirnih predmetih v 7., 8. in 9. razredu, če 

otrok obiskuje glasbeno šolo, 

 podati zahtevo ali soglasje za prešolanje otroka na drugo OŠ (v izjemnih 

primerih tudi brez), 

 sodelovati v šoli kot član pritožbene komisije, član sveta staršev, pri pripravi 

vzgojnega načrta, pravil šolskega reda, 

 podati ugovor na izvajanje vzgojenega delovanja šole, na zaključno 

spričevalo, na dosežek na nacionalnem preverjanju znanja, na odločitev šole, 

da njihov otrok ponavlja razred, 

 prejeti od šole pisno obvestilo o otrokovih ocenah po koncu vsakega 

ocenjevalnega obdobja, o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, 

 zahtevati, da otrok ponavlja razred, 

 se ne strinjati, da otrok ponavlja razred, 

 se ne strinjati, da se o otroku zbirajo določeni podatki, 

 predlagati, da otrok hitreje napreduje. 

1.2.2 Vpliv družbenih dejavnikov na šolo, učence in starše 

Avtorice Ule, Živoder in du Bois-Reymond (2015) so preučevale vedenje staršev v 

luči treh socioloških procesov, za katere menijo, da ključno zaznamujejo življenje 

sodobne družine. Pišejo o procesih familiarizacije, institucionalizacije in 

individualizacije. Empirični podatki so bili zbrani v času od 2010 do 2013, v okviru 



10 
 

GOETE raziskovalnega projekta6 z namenom raziskovanja izobraževalnih potekov 

mladih (10- do 16-letnikov) v nekaj evropskih državah. 

Familiarizacija v tem kontekstu pomeni, da je otrok obravnavan kot odgovornost 

staršev. Ima status odvisnega družinskega člana (Edwards in Alldred, 2000, 

Qvortrup, 1995 v Ule, Živoder in du Bois-Reymond, 2015). Starši mu svetujejo, so 

njegovi zaupniki in svetovalci za psihološke in izobraževalne težave. Model družine 

se je tako spremenil iz družine, ki vzgaja in izobražuje, v družino, ki je čustvena in 

podporna (Beck-Gernsheim, 2002 in du Bois-Reymond, 2001 v Ule, Živoder in du 

Bois-Reymond, 2015). Pri tem poudarjajo Ule, Živoder in du Bois-Reymond (2015), 

da je imela v določenih v državah, med katere spada tudi Slovenija, ekonomska kriza 

(ki se je začela 2008), bolj intenzivne posledice (kot na primer brezposelnost mladih), 

zaradi česar so starši bolj zaskrbljeni in bolj osredotočeni na otroka, vključeni v 

njegovo izobraževanje ter v skrb za zagotavljanje njegove uspešne prihodnosti.  

Vzporedno s procesom familiarizacije poteka proces institucionalizacije. V življenju 

otrok se proces kaže tako, da je njihovo življenje organizirano, poteka pod nadzorom 

strokovnjakov. Otroci so združeni v skupine glede na starost z namenom doseganja 

izobraževalnih ciljev in razvoja (Edwards, 2005, Edwards in Alldred, 2000 v Ule, 

Živoder in du Bois-Reymond, 2015). 

Individualizacija, kot tretji vplivni sodobni proces, pa označuje otroke kot individuume, 

ki so odgovorni za svojo življenjsko pot (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, Edwards in 

Alldred, 2000, v Ule, Živoder in du Bois-Reymond, 2015). Pri tem avtorji izpostavljajo, 

da kot proces sicer vsebuje preobrat v socialnih zahtevah, odgovornosti in nadzoru, 

vendar pa ne pomeni neodvisnosti mladih od zunanje kontrole in socialnih omejitev. 

Zgodi se ravno nasprotno, posameznik ostane odvisen od številnih inštitucij in 

nasvetov drugih (Beck & Beck-Gernsheim, 2002 v Ule, Živoder in du Bois-Reymond, 

2015). Tako so iz vidika procesa individualizacije otroci obravnavani kot sposobni 

odločati o svojem življenju oziroma o vsaj nekaterih vidikih (kot je poklic) in zato 

odgovorni za lasten izobraževalni uspeh ali neuspeh.7  

Avtorice Ule, Živoder in du Bois-Reymond (2015) nadaljujejo, da šolski uspeh dobiva 

v otrokovem življenju izreden pomen (posledica procesa institucionalizacije), pri tem 

pa se šola odreka odgovornosti in breme zanj prelaga na učenca oziroma otroka in 

njegovo družino (posledica procesa familiarizacije). Iz tega vidika postaja vključenost 

staršev v izobraževanje otrok čedalje bolj pomembna dejavnost in predstavlja prvi 

nivo delovanja vseh treh konceptov. Starši namreč občutijo odgovornost do otrokove 

prihodnosti, ki ni več samo stvar učitelja, temveč tudi njih samih. Želijo si, da bi otrok 

dosegel isto stopnjo izobrazbe, kot jo imajo sami, ali pa jo presegel (Gaber, 2006; 

                                                           
6
 Več o projektu v zaključnem dokumentu GOETE_Project_Final_Report_Homepage_310713.pdf. 

7
 Pri tem moramo omeniti ugotovitev Ule, Živoder in du Bois-Reymond (2015), da starši pomembno vplivajo na 

otrokove odločitve glede izobraževalnih potekov. Otroci so lahko pri tem toliko avtonomni, kolikor so odločitve 
v okvirih pričakovanj staršev.  
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Ule, Živoder in du Bois-Reymond, 2015). In nadaljujejo (Gaber, 2006; Ule, Živoder in 

du Bois-Reymond, 2015), da se ravno šola prikazuje kot inštitucija, ki priložnost 

otrokove prosperitete zagotavlja. Gaber (2006) piše, da je izobraževanje (po drugi 

svetovni vojni) dobilo svojevrstno noto – postalo je spodbujevalec ekonomske rasti in 

pravičnosti v družbi. Temu so sledili ukrepi z namenom ohranjanja in spodbujanja 

ekonomskega razvoja države, ki so bili usmerjeni v povečanja števila ljudi, vključenih 

v splošno obvezno izobraževanje in v tehnične ter znanstvene poklice. Avtor 

nadaljuje, da je v Sloveniji opazna rast izobrazbe od druge polovice devetdesetih let 

naprej tako na področju srednješolske kot tudi visokošolske stopnje (Gaber, 2006).  

Poveličevanje izobraževanja je odziv ljudi na t. i. družbo tveganja oziroma 

nestanovitne razmere na trgu dela (Gaber, 2006; Ule, Živoder in du Bois-Reymond, 

2015). To je tudi razlog, da se starši čedalje bolj vključujejo v izobraževanje otrok, saj 

so tako starši kot otroci mnenja, da s trudom pride tudi uspeh, pri tem pa izključujejo 

ostale faktorje, ki pripeljejo do uspeha (Ule, Živoder in du Bois-Reymond, 2015). 

Izobraževanje se obravnava kot orodje za omilitev tveganja, saj posamezniku 

predstavlja varnost oziroma rešitev, v katero verjame (Gaber, 2006). Novo 

poslanstvo šole predstavi Pavel Zgaga (2002), ki piše, da je šola s tem, ko je postala 

javna, pričela opravljati dolžnosti, ki so bile do tedaj zasebne oziroma namenjene  

ozkemu krogu ljudi. Kot javna je morala (in še vedno mora) zagotavljati splošno 

dobro; to pa pomeni, da se v njej srečujejo vrednote, želje in potrebe države, 

posameznih skupnosti in posameznega otroka, vendar nobena od njih ne sme 

prevladati. Tako moderna javna šola predstavlja vsemogočni mehanizem, ki v sebi 

nosi vsa nasprotja in je zmožna zagotavljati njihovo uresničevanje. S takšno definicijo 

bi morala ustrezati vsakomur, a v bistvu ne ustreza nikomur – z njo niso zadovoljni 

niti starši niti učitelji niti država (Zgaga, 2002). Ali kot piše Krek (2015): javna šola je 

ideološki aparat države, ki pa mora po drugi strani skozi vzgojno-izobraževalni 

proces posameznika pripraviti do kritičnega, svobodnega pogleda na ideologijo. 

 

1.3 VKLJUČENOST STARŠEV V ŠOLANJE OTROK 

 

1.3.1 Opredelitev pojma in načini vključenosti staršev  

Maccoby in Martin (1983, v Gronlick in Slowiaczek, 1994) sta predstavila pojem 

vključenost staršev kot stopnjo, koliko se starši posvečajo svoji starševski vlogi in pri 

tem spodbujajo otrokov optimalni razvoj.  

Kot navajata Gronlick in Slowiaczek (1994), so v preteklosti avtorji pri definiranju 

vključevanja staršev uporabljali predvsem količino truda in pri tem razlikovali, koliko 

truda so starši namenili aktivnostim za otroka v primerjavi s količino truda, ki so ga 

vložili v ostale aktivnosti. Po njunem mnenju so se na področju izobraževanja avtorji 
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osredotočali pri definiranju vključevanja staršev zgolj na eno od sledečih področjih: 

udeležba staršev na šolskih dogodkih, pomoč staršev pri domačih nalogah ali številni 

kontakti med družino in šolo. 

Po Gronlick in Slowiaczek (1994) pa je pojem vključenosti staršev v šolanje otrok 

sestavljen iz dveh glavnih konceptov, in sicer razvojnega in izobraževalnega. 

Vključenost staršev je opredeljena kot posvečanje »virov« staršev otroku na nekem 

določenem področju. V definiciji razlikujeta med vključenostjo starša na splošno v 

otrokovo življenje in vključenostjo v izobraževanje otrok. Na vključenost vplivajo 

vrednote staršev, čas, ki ga imajo na razpolago, in razpoložljivi viri. Starši se tako 

odločijo, da bodo podpirali otroka na različnih področjih različno intenzivno, pri tem 

pa uporabijo različne vire. Vrste izobraževalnih podpor oziroma virov obravnavata 

glede na to, kako neposreden vpliv oziroma posledico imajo na otroka. Komponente 

vključevanja staršev, pri katerih je otrok deležen virov, so:  

 vedenjska vključenost – obnašanje starša (modeliranje obnašanja – otrok 

oponaša starša) in posledično drugih do otroka – učitelj drugače obravnava 

otroka, katerega starš je prišel z njim v kontakt, 

 osebna vključenost – otrok občuti, da se staršu zdi šolanje pomembno, da 

ima rad stike z otrokom tudi prek šolskih zadolžitev – iz tega sledi pozitivna 

izkušnja s šolo, 

 kognitivna vključenost – starši izpostavijo otroka kognitivno stimulativnim 

aktivnostim (knjigam, dogodkom ...) – s tem zbližujejo dom s šolo in z 

domačimi aktivnostmi podpirajo šolske. 

Načine sodelovanja družine in šole predstavlja v svojem modelu raziskovalka Joyce 

Epstein (1987, v Epstein in Dauber, 2009). Obravnava pet glavnih načinov, pri 

katerih si družina in šola delita odgovornosti pri izobraževanju otrok. To so 

odgovornosti s področja: 

 Družine: dolžnost družine zajema področje otrokovega zdravega razvoja, 

zdravja, varnosti, priprave na šolo in ustvarjanja podpornega okolja, da se 

otrok uči in v šoli ustrezno obnaša. Pomoč šole staršem je na področju 

usposabljanja staršev, da razumejo stopnje otrokovega razvoja. 

 Šole: dolžnost šole je obveščanje in komuniciranje s starši o šolanju otrok in 

dogodkih v šoli. Posebna pozornost je namenjena ustreznim načinom 

komunikacije, da družine informacije razumejo. 

 Podpora staršev šoli: šole omogočajo staršem, da sodelujejo pri različnih 

šolskih dejavnostih kot prostovoljci.  

 Podpora staršev pri šolskem delu doma: šola posreduje staršem navodila, 

nasvete za vključevanje v otrokovo delo doma, s čimer podpirajo šolsko delo. 

 Sodelovanje staršev pri odločanju: šola starše pouči in usposobi za njihovo 

učinkovito sodelovanje v šolskih odborih in svetih, ki delujejo na različnih 

ravneh. 
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Krumm (1998) pojem vključevanja staršev definira kot udeležbo staršev in učiteljev, 

saj je udeležba lahko aktivna ali pasivna. Podobno Epsteinova dodeli odgovornost za 

otrokov razvoj tako šoli kot staršem. Starši so lahko: 

 aktivni doma: sem spadajo tako pozitivna, motivirajoča pedagoška dejanja, kot 

tudi zavirajoča. 

 Aktivno vključeni v šoli: pri šolskih dogodkih, pouku. 

 Vključeni v šolo, ko jih spodbudi ali povabi učitelj. 

 Vključeni pri šolskih obveznostih doma: učitelj z navodili pomaga staršem, da 

lahko otroka spodbudijo za šolsko delo. 

Za učitelje veljajo enake kategorije udeležbe, ki pa jih ne bomo naštevali, saj za našo 

nalogo niso relevantne. 

Kolenc (1998) obravnava vključenost staršev v šolanje otrok iz dveh zornih kotov, in 

sicer iz političnega in pedagoškega. Politični oziroma pravni vidik določa, koliko in 

kako se starši vključujejo v šolo iz naslova zakonodaje in njihovih starševskih pravic. 

Pedagoški oziroma znanstveni vidik pa obravnava vključenost staršev z vidika 

pedagoške stroke, kjer se obravnava vpliv vključevanja staršev na otroke, učitelje, 

šolo. 

Pomerantz, Moorman, Litwack (2007) na podlagi definicije Gronlick in Slowiaczek 

definirajo dva tipa vključenosti staršev: 

 prvi temelji na šoli oziroma dejavnostih, ki potekajo neposredno v šoli,  

 drugi temelji na aktivnostih, ki potekajo izven poteka pouka in izven šolskih 

prostorov. 

Vključenost, ki temelji na šoli, opredeljujejo dejanja staršev, pri katerih so starši v 

konkretnem stiku s šolo, kot na primer prisotnost na šolskih sestankih, pogovorih z 

učiteljem, šolskih dogodkih in prostovoljnih akcijah (prav tam).  

Vključenost, ki temelji doma, pa predstavljajo aktivnosti staršev, ki so povezane s 

šolo, dogajajo pa se izven šole, navadno – ne pa vedno – doma. Te dejavnosti so 

lahko neposredno povezane s šolo, ko starši neposredno pomagajo otroku pri šolskih 

nalogah doma (domača naloga), izbiri tem projektov ipd. ter se pogovarjajo z 

otrokom o izobraževalnih temah (kaj se dogaja v šoli, vrednotenje dobrega dela v šoli 

ipd.) (prav tam). 

Podobno opredeljujejo vključenost staršev Schueler, McIntyre in Gehlbach (2017).  

Navajajo tri sestavine, in sicer vključenost staršev:  

 ki zajema aktivnosti, ki se dogajajo v šoli,  

 v domačo učno podporo ter  
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 v komunikacijo s šolo.  

1.3.2 Pomen vključevanja staršev do otrokovega šolanja 

Primarna socializacija otroka poteka v družini – tako je bilo nekoč in je še danes. 

Zato so starši otrokovi prvi in nadvse pomembni vzgojitelji. V preteklosti pa so bili 

starši tudi učitelji, saj so se otroci naučili vsega, kar so potrebovali, ravno v družini 

(Krumm, 1998). Šole so otroci zaradi pomoči pri domačem delu v večini družin redko 

obiskovali (Schmidt, 1988a, 1988b). S pojavom predilskih šol pa je vladajoči sloj 

ugotovil, da so šolani otroci bolj učinkoviti, zato so uvedli obvezno šolanje (prav tam). 

Ko se je otrok vključil v šolo, je postal »šolski«, šola je prevzela vse obveznosti in 

kontrolo, ki jo je imela družina, vključno s kontrolo nad družino (Resman, 1992a). 

Vloga staršev kot vira in prenašalca znanja na otroka se je umaknila šoli (Krumm, 

1998; Resman, 1992a). V 20. stoletju pa so starši dobili pravico do izbire šole, v 

kateri bo otrok opravil šolsko obveznost; s tem pa so pravzaprav dobili pravico, da ga 

lahko sami šolajo doma (Resman, 1992a). Tako šola postane inštitucija, ki družini 

nudi uslugo za opravljanje izobraževanja, družina pa ostane odgovorna za otrokovo 

socializacijo, razvoj in nenazadnje tudi vzgojo in izobraževanje (prav tam). 

Resman (1992a) piše, da sta družina in šola dve družbeno ločeni okolji, pri katerih 

težko ocenimo, katero je pomembnejše pri socializaciji, zato pridobita enakovreden 

status. 

Odgovornost za izobraženost in izbira izobraževalnih poti se je znotraj sodobne 

družine prenesla na posameznika – na otroka oziroma mladostnika (Beck, 2001, v 

Ule, 2015). Pri tem pa posledice, ki jih ima nepravilna izbira, nosi posameznik (Ule in 

Kuhar, 2008, v Ule, 2015). Mirjana Ule (2015) nadaljuje, da postane skrb za 

izobraževanje in s tem vstop na trg dela ne samo stvar otroka oziroma mladostnika, 

temveč tudi družine oziroma staršev. Količina in kvaliteta podpore, ki so jo starši 

pripravljeni otroku nuditi zaradi občutka odgovornosti do otrok, populacijo otrok 

socialno diferenciira (prav tam).  

M. Ule (2015) piše, da se zaradi vse bolj konkurenčne družbe družinski člani med 

seboj tesneje in bolj čustveno navezujejo. S tem postaja vpliv staršev na šolanje 

otrok čedalje večji zaradi podpore, ki jo otroku nudijo, prav tako pa kot tudi zaradi 

pričakovanj, ki jih imajo do otrokove izobrazbe.  

Podobno ugotavljajo drugi avtorji (Fan in Chen, 2001), da je zelo močna povezanost 

med pričakovanji staršev do učnih dosežkov otrok in dejanskimi učnimi dosežki otrok. 

V svoji raziskavi sta potrdila, da obstaja močna povezava med vključenostjo staršev 

in učnimi dosežki otrok, še zlasti takrat, ko gre za splošno učno uspešnost, manj pa v 

povezavi z določenim učnim predmetom. Nizka je povezava med dejanji, s katerimi 

starši nadzirajo učenje otrok, in učno uspešnostjo otrok. 
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Chen, Stevenson (1989) sta v mednarodni raziskavi o opravljanju domačih nalog 

med učenci in odnosu do domačih nalog s strani staršev, otrok in učiteljev ugotovila, 

da ima podpora staršev generalno pozitiven učinek na otrokov učni dosežek, vendar 

so učenci, ki dosegajo slabše dosežke, deležni več podpore staršev. Hkrati pa sta 

prišla tudi do zaključka, da je količina podpore, ki jo starši na splošno nudijo (ne 

glede na kulturo, ki ji pripadajo), odvisna od tega, kakšno pomembnost starši 

pripisujejo učnim dosežkom.   

Kalin, Resman, Šteh, Mrvar, Govekar-Okoliš in Mažgon (2009) ugotavljajo, da ima 

sodelovalni odnos med šolo in družino številne pozitivne učinke tako na otroka (na 

njegovo šolanje, osebnostni razvoj) kot tudi na starše in učitelje. Starši imajo koristi s 

tem, da so, če sodelujejo s šolo, seznanjeni z delom v šoli in otrokovim 

napredovanjem v šoli, kar jim daje možnost, da z otrokom pri šolskem delu doma 

sodelujejo in se z otrokom zbližujejo. Učitelji pa skozi kontakte s starši spoznavajo 

družino in tako otroke lažje vključujejo v šolsko delo. Uspešni učenci pa so v 

zadovoljstvo tudi učitelju, ki ga motivirajo za nadaljnje delo. Predvsem pa skozi 

medsebojne stike tudi starši spoznavajo učiteljevo delo kot poklic in učitelja kot 

človeka. S tem pa bo tudi njun odnos boljši.  

 

1.4 LASTNOSTI STARŠEV 

 

1.4.1 Motivi za vključevanje 

Z motivi staršev za vključevanje v šolanje otrok se ukvarja mnogo raziskovalcev. 

Hoover-Dempsey in Sandler (1997, 2005) sta leta 1997 izoblikovala model 

vključevanja staršev v otrokovo izobraževanje. Model odgovarja na vprašanji, zakaj 

se starši vključujejo v otrokovo izobraževanja in kako vključevanje vpliva na otrokove 

dosežke v šoli. Model je bil posodobljen leta 2005 (Hoover-Dempsey, Walker, 

Sandler, Whetsel, Green, Wilkins in Closson, K., 2005) in je sestavljen iz 5 nivojev. 

Prvi nivo procesa vključenosti staršev v izobraževanje otrok sestavljajo trije tipi 

vplivov.  

 Kot prvi tip sta avtorja poimenovala prepričanja staršev, ki jih motivirajo k 

vključenosti. Med ta prepričanja spada razumevanje lastne starševske vloge in 

prepričanje, da bo podpora, ki jo starš nudi otroku, učinkovita.  

 Drugi tip vplivov so povabila s strani drugih (šole, učitelja ali otroka), ki jih 

starši razumejo kot vabilo k vključenosti.  
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 Tretji tip vplivov pa izhaja iz doživljanja osebnega življenjskega konteksta 

staršev, kamor spadajo doživljanje lastnih veščin in znanje ter energije in 

časa.  

Na podlagi naštetih vplivov se starši odločajo, kako se bodo vključevali v 

izobraževanje otrok (vključenost v šolo in/ali vključenost doma) (prav tam). 

Anderson in Minke (2007) navajata, da vključenosti staršev v šolanje otrok 

učitelji/izobraževalci ne razumejo enako kot starši. Starši gledajo predvsem z vidika 

skupnosti; del tega pogleda je skrb, da so otroci varni in da obiskujejo šolo, medtem 

pa učitelji vključenost staršev predvsem definirajo kot prisotnost staršev v šoli. Starši 

ne zadostijo pričakovanj učiteljev tudi zaradi tega, ker nimajo enakih pogojev. Zato je 

za razumevanje, na kakšen način se starši vključujejo v šolanje, potrebno upoštevati 

tudi, kakšne pogoje imajo starši pri tem oziroma za to. Poleg tega mora biti 

vključenost staršev definirana široko in mora vključevati elemente vključenosti doma 

in tiste v šoli. 

Pri primerjavi vključenosti staršev v šoli in doma sta avtorici (Anderson in Minke, 

2007) ugotovili, da je bistveno višja vključenost staršev doma. To pomeni, da učitelji 

težko ocenijo, kolikšna je dejanska vključenost staršev v šolanje otroka. Ta rezultat 

potrjuje tudi raziskava Lawsona (2003), v kateri se je izkazalo, da se starši iz etničnih 

manjšin v glavnem vključujejo v otrokovo šolsko delo doma.  

Nekateri raziskovalci so mnenja, da je model Hoover-Dempsey in Sandler  

poenostavljen. Ule (2015) piše, da predpostavka, na kateri model temelji, da imajo 

starši in šola podobno motivacijo in prepričanja za vključevanje pri šolanju otroka, ni 

ustrezna. Baker in Denessen (2007, v Ule, 2015) pa menita, da model ne zajame 

vseh staršev dovolj široko, predvsem iz rasnega in socialnega gledišča. Po njunem 

mnenju starši v praksi uporabljajo različne načine vključenosti v šolanje otrok, zaradi 

česar bi bil za dejansko oceno motiviranosti za vključenost ustreznejši poglobljeni 

intervju. 

Ule (2015) predstavi motivacijo staršev za vključenost v šolanje otroka s stališča 

spremenjene vzgoje. Starši se bolj ukvarjajo z otroki, ker jih skrbi za njihovo blaginjo 

(prav tam). Enako težnjo, da bi se otrok povzpel po družbeni lestvici in si s tem 

zagotovil boljše življenje, kot ga trenutno imajo starši, so imeli vseskozi v slovenski 

zgodovini, kot piše Schmidt (1988a, 1988b).  

M. Resman (1992b) navaja, da je osnovni motiv staršev za sodelovanje s šolo razvoj 

njihovega otroka in njegova kariera. O tem starši razmišljajo že ob izbiri šole in zato 

sodelujejo s šolo. Motivacija staršev za sodelovanje upade, če imajo občutek, da ne 

morejo prispevati k uspešnosti otroka oziroma če predlogov, ki jih dajejo šoli, šola ne 

upošteva. S tem dobijo občutek, da šole ne morejo približati in prilagoditi svojemu 

otroku. 
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Nadalje avtor (Resman, 1992b) zapiše, da iz tega izhaja tudi vedenje staršev, ki se 

raje udeležujejo govorilnih ur, ker lahko bolj individualno obravnavajo svojega otroka, 

hkrati pa jih ne zanima sodelovanje v organih šole, ker so na dnevnem redu težave 

šole na splošno in se rešuje šolske težave, ki se neposredno ne nanašajo na 

njihovega otroka. 

Motivacija za prihod v šolo je tudi učni uspeh otroka – dokler je ta dober, so starši 

motivirani in zadovoljni. Ko se ta poslabša, se šole izogibajo, ker se zavedajo, da so 

učitelji strokovnjaki in bi jim najraje prepustili naloge izobraževanja in vzgoje. Počutijo 

se inferiorne (prav tam). 

Tudi Cankar, Kolar in Deutsch (2009) ugotavljajo, da starše najbolj zanima uspešnost 

njihovih otrok. 

1.4.2 Tipi staršev  

Yoo-Seon Bang (2018) je raziskovala razumevanje med učitelji in starši vrtčevskih 

otrok v Koreji in skozi poglobljene intervjuje prišla do zaključka, da učitelji velikokrat 

poimenujejo starše kot zahtevne zgolj zato, ker ne razumejo, zakaj se starši 

obnašajo na takšen način. 

Na podlagi raziskave je oblikovala 4 tipe staršev:  

 Občutljivi starši stalno izražajo zaskrbljenost ali nezadovoljstvo z učiteljem. 

Sprašujejo o malenkostih. Kot je skozi intervjuje ugotovila, je to zato, ker imajo 

premalo informacij, učitelj ne zna opisati celotnega otrokovega dne in jih 

odpravi s frazami. Na podlagi tega starši menijo, da so učitelji nezainteresirani 

za otroka.  

 Pasivni starši, kot piše Bangova (2018), ki so zaradi mnenja, da se učitelji 

neradi soočajo z agresivnimi in zahtevnimi starši, zavzeli pozicijo pasivnega 

starša. So tiho in so neproblematični ter prepuščajo stvari, ki zadevajo šolanje, 

učitelju. Želijo izraziti lastna mnenja in zaskrbljenost, vendar jih ne bodo zaradi 

prepričanja, da učitelji ne marajo takšnih staršev. Verjamejo, da če bodo prišli 

v konflikt z učiteljem, se bo to negativno manifestiralo skozi odnos do 

njihovega otroka. Tako poskušajo biti čim manj nadležni in postanejo pasivni 

ali delujejo indiferentni. 

 Tretji tip so po Bangovi (2018) nerealno zahtevni starši, za katere mnogi 

učitelji trdijo, da so med najbolj zahtevnimi za delo. Brez ozira na druge otroke 

zahtevajo ti starši stvari, za katere menijo, da so njihovi otroci do njih 

upravičeni. S temi zahtevami se ne ozirajo ne na druge otroke ne na 

izobraževalno filozofijo oziroma pedagoška prepričanja. Koncept »samo moj 

otrok« bi lahko bila ena od razlag za njihovo vedenje. Zgleda, da razmišljajo, 

da lahko zahtevajo spremembe kurikuluma ali pedagoške prakse zaradi in za 

svojega otroka. Kot druge razloge navaja Bangova (2018) zelo specifične in 
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se nanašajo na posebne situacije (v primeru, da je vzgojno-izobraževalna 

inštitucija zasebna in zato plačljiva ter imajo iz tega naslova pravico zahtevati, 

kar želijo, ali da je vzgojno-izobraževalna organizacija del službe, namenjena 

zgolj otrokom zaposlenih, in zato lahko od učiteljev zahtevajo, kar želijo). 

 Kot zadnji tip opredeli Bangova (2018) starše, ki se pritožijo direktno 

direktorju; izbrali so takšen način pritožbe, ker se je nezadovoljstvo nanašalo 

na učitelja in mu tega niso zmogli povedati v obraz. Menijo, da bodo s tem 

spravili v zadrego učitelja in s tem naredili odnos neprijeten. Tako starši 

izberejo indirektni način, da izrazijo nezadovoljstvo – tako da se pritožijo 

direktorju. Drugi pogost vzrok je, da se učitelj ni odzval na večkratno izraženo 

zahtevo in da se ni rešilo problemov, čeprav je starše opozoril na to. Starši 

menijo, da učitelj ne more rešiti zadeve, zato se obrnejo na direktorja, ki po 

njihovem mnenju ne more odločiti tako, da ne ugodi zahtevi. Strategija 

reševanja problema tako, da se gre direktno k direktorju, je morda najhitrejši 

način reševanja težav, vsekakor pa ni dobra izbira. Direktor, ki mora hitro 

reševati težave, se večkrat fokusira zgolj na pomiritev jeznih staršev. Večkrat 

zahteva od učiteljev, da uresničijo neracionalne zahteve staršev. Čeprav starši 

ne želijo, da pritožba pri direktorju negativno vpliva na učitelja, pa se zgodi 

ravno to: vpliva na učiteljevo samopodobo in skrha zaupanje ter s tem odnos 

med staršem in učiteljem. Zaupanja ni in tako tudi podpore ne. 

 

Tudi Hornby (2000, v Kalin idr., 2009) je naredil seznam 8 tipov staršev, s katerimi ni 

lahko sodelovati. Pri tem je navedel razloge za to in možnosti, kako lahko učitelj 

ukrepa v takšni situaciji. 

To so: 

 Odsotni starši, ki ne dajejo učitelju podpore pri njegovem trudu – razlogov za 

to, da izgleda, kot da so odsotni, je več. Pri tem Hornby (2000, v Kalin idr., 

2009) zapiše razloge od težav, prezaposlenosti, negativnih izkušenj itd. Kar 

učitelj lahko naredi, je, da jih obvešča o pozitivnih stvareh, ki jih opazi pri delu 

z njihovim otrokom, ter jih tako na nek način povabi k sodelovanju. 

 Starši, ki ne želijo sodelovati, kot želi učitelj (mu nasprotujejo in so zelo kritični 

do njegovega dela ali pa mu poskušajo pomagati na svojstven način, tako da 

prevzamejo naloge učitelja). V takšnih situacijah mora učitelj asertivno izraziti 

svoj vidik. 

 Starši, ki imajo veliko pritožb, nadaljuje avtor (Hornby, 2000, v Kalin idr., 2009)  

ter so ob tem sovražni in agresivni. Vzroki, da starši pritiskajo na učitelja in mu 

grozijo, so lahko trije: starše je nekaj upravičeno razjezilo, starši imajo  

neurejeno neko drugo življenjsko področje, kar jih jezi, ali starši, ki z vsemi 

težko komunicirajo. Najbolj pomembno za učitelja je, da v taki situaciji ne 



19 
 

prevzame istih jeznih čustev, kot jih imajo starši. Prisluhne naj obtožbam in 

ugotovi, ali so upravičene ali ne, ter jih šele nato zavrne oz. ko bo starš miren. 

 Starši, ki svojega otroka zlorabljajo – sem spadajo od fizičnih, čustvenih, 

spolnih zlorab do zanemarjanj. 

 Starši, ki imajo težave na drugih področjih življenja – učitelj mora v takšni 

situaciji gledati na dobrobit otroka in se s staršem na samem pogovoriti. 

 Starši, ki so v ranljivi situaciji – to so mladi starši ali brezposelni, revni, nizko 

izobraženi, po možnosti še brez socialne mreže. Ti starši so verjetno odsotni 

in jih ni v šolo. Staršem učitelj pomaga tako, da jih usmeri v ustrezno inštitucijo 

in da se udeležijo »šole za starše«. 

 Starši s premajhnimi ali prevelikimi pričakovanji do svojega otroka – včasih so 

starši do otroka s posebnimi potrebami posebej zaščitniški, na drugi strani pa 

so družbeno uspešni starši lahko preveč ambiciozni in od otroka preveč 

pričakujejo. Oboji starši potrebujejo predstavo o učenčevih dosežkih in 

konkretne cilje za nadaljnje delo. 

 Starši, ki ne izhajajo iz istega kulturnega okolja kot učitelj – pogosto ne 

razumejo učitelja, ne poznajo kulture in se ne znajo vključiti. Dobro je, da 

učitelj spozna njihovo kulturo bolje in prilagodi komunikacijo z njimi (prav tam). 

 

1.5 OVIRE IN PROBLEMI ZA VKLJUČEVANJE STARŠEV V 

ŠOLANJE OTROK 

 

1.5.1 Različno razumevanje pojma vključenosti med starši in učitelji 

Tradicionalno razumevanje vključenosti staršev je tisto, ki predvsem ustreza šolski 

kulturi in tako izključuje vse druge načine oziroma vzorce obnašanj staršev do otrok, 

prek katerih so starši prav tako del otrokovega učenja v širšem pogledu besede 

(Souto-Manning in Swick, 2006). Šola združuje učence iz različnih sociokulturnih 

okolij in je zato potrebno definicijo vključenosti staršev razširiti na različne oblike 

vključevanja staršev in jih kot takšne sprejeti ter upoštevati (prav tam). 

Avtorja Souto-Manning in Swick (2006) izpostavita temeljni problem pojmovanja 

vključenosti, in sicer da so starši v kompenzacijski vlogi (razumljeno kot pomoč 

učitelju) in so lahko določene značilnosti staršev videne kot pomanjkljivosti oziroma 

šibkosti. To pa v očeh šole predstavlja veliko tveganje, da otroci pri učenju ne bodo 

uspešni. Še več: učitelji takšne otroke obravnavajo kot, da imajo primanjkljaj na 

nekem področju, kar pa destimulativno vpliva na celotno družino in starše ne podpira 

pri tem, da bi bili partnerji šoli pri otrokovem izobraževanju. Avtorja (Souto-Manning 

in Swick, 2006) pri tem navajata primere otrok v ZDA, ki so po izvoru iz Latinske 

Amerike, in nimajo razvitih določenih veščin, ki naj bi bile potrebne za otrokov učni 
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uspeh v šoli. Vzrok, zaradi katerega je prišlo do deficita, naj bi bil pogosto v tem, da 

starši niso vključeni. 

V ZDA učitelji pogosto interpretirajo nizko vključenost staršev in nizko prisotnost ali 

celo odsotnost staršev pri šolskih dogodkih kot pomanjkanje interesa, redko pa 

vzamejo v obzir, da bi bile vzrok lahko socialne, jezikovne ali kulturne razlike 

(sledenje povzročajo, da imajo starši lahko drugačen vzorec sodelovanja s šolo, kot 

je zaželen oziroma pričakovan v otrokovi šoli) (prav tam). 

Na kulturno drugačnost in posledično nerazumevanje jezika, šolskega sistema, 

izobraževalnega procesa, kar privede do vedenja staršev, da se izogibajo šoli, 

opozarjata tudi danski avtorici Jensen in Jensen (2011). 

Tudi slovenski raziskovalki Berčnik in Devjak (2017) pišeta o pomenu spoštovanja 

načela enakih možnosti in s tem otrokove različnosti. Poudarita vlogo učitelja, ki 

vzpostavi sodelovalni odnos med deležniki ter je pri tem pozoren tudi na kulturno in 

jezikovno raznolikost otrok priseljencev. 

Podobno navaja Lawson (2003), ki je raziskoval, kakšen pomen vključevanju staršev 

pripisujejo učitelji in starši. Analiza je pokazala, da imajo učitelji in starši različne 

poglede, izkušnje, misli, interpretacije in sistem prepričanj glede istega koncepta: 

vključenosti staršev, skupno pa jim je mnenje, da je sodelovanje med njimi nujno za 

izobraževanje otrok, njihov zdrav razvoj in uspeh v šoli. V raziskavi razlikuje 

usmerjenost v otroka, v šolo in v skupnost. Trdi, da so učitelji osredotočeni na otroka 

in šolo, starši pa na otroka in skupnost. 

Učiteljeve in teorije staršev, nadaljuje Lawson (2003), ki jih motivirajo k dejanju, so 

pravzaprav vzporedne, saj so osredotočene na otroka, vendar se zaradi usmerjenosti 

v šolo (učitelji) oziroma skupnost (starši) razhajajo. Za učitelje so tako ideje staršev 

pomembne, dokler zadovoljujejo potrebe šole. Za starše pa so želje učiteljev 

pomembne, dokler zadovoljujejo potrebe otrok in skupnosti. To pa odvrača tako 

učitelje kot starše od tega, da bi dosegli cilje enega področja, o katerem se obe strani 

strinjata: blaginje otrok. Tako učitelji in starši stalno tekmujejo in so v konfliktu, zato 

so percepcije učiteljev in staršev glede pomena in vloge starševske vključenosti 

različne (razlikujejo se v epistemologiji, imajo nasprotujoče se teorije za dejavnost in 

različne poglede na svet).  

Tudi Vec (2009) pravi, da je potrebno razumeti, da imajo šola, učitelji in starši 

drugačne cilje vključevanja. Nekatere šole razumejo partnerstvo tako, da starši 

izvajajo dejavnosti, ki jih zastavi šola in so njej v interesu.  

Podobno navajata Zoura in Aubrey (2010), ki sta opravili raziskavo na Cipru, da 

čeprav učitelji starše definirajo kot »partnerje« in »podpornike«, pa so zares videni 

kot sledilci učiteljev. Ti verjamejo, da je vloga staršev pri šolanju pasivna, omejena na 

preverjanje otrokove domače naloge in na interes za otrokove dosežke. 
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Učitelji se sodelovanja s starši branijo iz različnih razlogov. Symeou (2007, v Zoura in 

Aubrey, 2010) piše, da ciprski učitelji želijo imeti izključno informativne odnose s 

starši, ker verjamejo, da s tem ohranjajo svoj profesionalizem. Mislijo, da če bi bili 

starši bolj vključeni, bi to pomenilo več težav.  

Raziskovalki Zoura in Aubrey (2010) sta v svoji raziskavi pri kategoriji vprašanj o 

prisotnosti staršev pri odločevalnih procesih in vodenju šole skozi analizo odgovorov 

oblikovali dve podkategoriji, ki sta ju poimenovali »vmešavanje v delovanje šole« in 

»strokovno ogrožajoče vmešavanje«. Večina odgovorov učiteljev je bila proti 

vključevanju staršev pri odločevalnih procesih in vodenju šole. Anketirani so rekli, da 

je to vmešavanje v njihovo delo. Pojasnili so, da starši niso dovolj strokovno 

usposobljeni, da bi sodelovali pri odločitvah, ki se nanašajo na izobraževanja. Izjava 

ravnatelja je bila, da bi s tem, ko bi starši dobili več moči, delali samo v prid sebi 

oziroma lastnim interesom. Učitelji so v svojih izjavah izražali strah, da bi nadaljnja 

vključevanja staršev lahko ogrozila njihov poklic. Starši bi si zaradi povabila k 

večjemu vključevanju napačno interpretirali svojo vlogo in posegali v učiteljevo delo. 

S podobnim stanjem pa se srečujejo tudi naši avtorji, ki pravijo, da »Učitelj, ki se ne 

zaveda povsem jasno, kakšne so njegove kompetence in kje so meje njegove 

odgovornosti, se bo ob vključevanju staršev počutil negotovega in ogroženega, saj jih 

bo bolj doživljal kot tiste, ki se neupravičeno vtikajo v njegovo delo.« (Vec, 2009, 72) 

1.5.2 Pričakovanja učiteljev 

Avtorja Souto-Manning, M. in Swick, K. J. (2006) navedeta vplive na učiteljeva 

prepričanja in vedenja v zvezi z vključevanjem staršev, ki so: 

 izkušnje iz otroštva, 

 pravila šole (kakšno je stališče vodstva do vključevanja staršev), 

 sociokulturni izvor (tako učiteljev kot staršev – trenutno se podpira in spodbuja 

vključenost staršev pri otrokovi pripravi na šolo. Pri tem se ne upošteva 

aktivnosti staršev, ki pripomorejo k dobremu počutju otrok, zato ker to niso 

tradicionalni načini vključevanja staršev), 

 učiteljeve negativne izkušnje z vključevanjem staršev, ki lahko vodijo v 

začarani krog in oblikovanja stereotipov, 

 pomanjkljivo usposabljanje učiteljev (prav tam). 

Lawson (2003) je raziskavo opravil na starših iz nižjega socialnega sloja in različnega 

etičnega izvora. Med pogovori z učitelji je ugotovil, da učitelji odgovarjajo tehnično, 

linearno in v izrazoslovju stroke, starši pa pojasnjujejo v zgodbah. V nekaj primerih 

so to storili tudi učitelji, vendar niso govorili o nekem primeru konflikta s starši, 

temveč so zgodbe osnovali na osebnih, neprofesionalnih izkušnjah, na podlagi 

katerih so potem ocenili ali celo sodili o vedenju in odločitvah staršev. V primeru te 

študije so učitelji menili, da je za razvoj in dobrobit otrok nujno, da ima otrok zdravo 
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družino in starše. In učitelji so v tem primeru menili, da morajo starše usposobiti, da 

bi povečali učne sposobnosti njihovih otrok.   

Podobno ugotavljajo slovenski avtorji (Kalin idr., 2009), da je v družbi še vedno 

prisoten paternalizem, ki postavlja poleg učencev tudi starše v podrejeni položaj v 

primerjavi z učiteljem. Še zlasti je to bolj vidno v višjih razredih osnovne šole in v 

srednjih šolah, kjer učitelji podučujejo starše, kot da so popolnoma nevedni. Starši 

lahko doma zgolj sledijo učenčevemu delu in ga kontrolirajo, učitelji pa od njih 

pričakujejo, da ne bodo zastavljali vprašanj o učnih programih in načinu dela pri 

pouku ipd. Seveda je v nekem smislu učiteljeva drža razumljiva, saj izpolnjujejo 

šolski program in sledijo pravilom, ki jih posredujejo staršem. Paternalizem v vzgojni 

luči obravnava tudi Krek (2015). Podobno kot navedeni avtorji meni, da je tak odnos 

neprimeren v relaciji šola starši, zelo pomemben, celo nujen, pa je v odnosu do 

učencev.  

Kalin idr. (2009) nadaljujejo, da paternalistično vedenje ohranja stereotipe tako o 

učiteljih kot o starših in tako onemogoča pravi partnerski odnos za uspešen razvoj 

otroka.  

Iz takšnega razmišljanja, da je partnerstvo v tem, da so starši izvajalci dejavnosti, ki 

jih določa šola, izhaja tudi drugačen vidik starševske odgovornosti. Starši so 

odgovorni za stvari, ki se dogajajo v šoli, na katere sami ne morejo vplivati, na primer 

vedenje in učenje njihovega otroka v šoli (Vec, 2009). 

Po drugi strani pa ugotavljajo Kalin idr. (2009), da učitelji želijo izpolniti svojo 

poklicanost tako, da so učenci kot razred uspešni in si zato želijo, da bi jim starši pri 

tem pomagali, zato se trudijo vzpostaviti kontakte s starši in pričakujejo, da bodo 

starši sodelovali in bodo vključeni v šolsko delo učencev. Pri tem pa ne želijo, da se v 

delo učitelja neposredno vtikajo. Če se starši na povabila ne odzovejo, so učitelji 

razočarani.  

Souto-Manning, M. in Swick, K. J. (2006) sta opozorila na vlogo učiteljevih prepričanj 

o starših in družinski vključenosti, ki lahko podpirajo ali zavirajo družinsko 

sodelovanje pri skupni skrbi za otrokovo in družinsko dobro počutje. 

1.5.3 Pričakovanja in pogledi staršev 

Ker se šola ne prilagaja staršem, meni M. Resman (1992b), si starši to razlagajo, kot 

da učitelja in šole ne zanima ne njihov otrok kot tudi oni sami ne. Zavedajo se sicer, 

da učitelj njihovega otroka ne more obravnavati individualno, ker učitelji poučujejo v 

razredu več otrok, vendar vseeno pričakujejo, da se bodo učitelji zanimali za 

njihovega otroka. Od učiteljev pa v glavnem dobijo splošne, njim že poznane  

informacije in nasvete. 
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M. Resman nadaljuje (1992b), da se starši zavedajo učiteljeve moči v šoli, zato so do 

učiteljev nezaupljivi. Če jih na šolo veže negativni spomini, starši ne hodijo v šolo in 

se ne postavijo za otroka, tudi takrat ko bi bilo potrebno. Zato se starši zavedajo, da 

je ključen pri doseganju uspeha učiteljev odnos do njihovega otroka. Ker ima učitelj 

več pedagoške izobrazbe, ima občutek da otroka bolje pozna. Zato nekateri starši – 

zlasti na vasi – sledijo idejam učiteljev. 

Na drugi strani pa za slovenske starše ugotavljajo Ule, Živoder in du Bois-Reymond 

(2015), da so drugačni kot drugi starši v evropskih državah8, v katerih se šole 

pritožujejo, da starši niso vključeni v otrokovo izobraževanje, da premalo sodelujejo v 

šolskih zadevah. V primeru Slovenije je to ravno nasprotno: učitelji kritizirajo starše, 

da se preveč intenzivno vmešavajo v izobraževanje otrok, kar slabi delo učiteljev in 

nasprotuje njihovemu mnenju o otrokovih potencialih. 

Raziskovalec B. Master (2013) je ugotavljal predstave staršev o učiteljih njihovih 

otrok in prišel do rezultatov, da pogledi staršev dajejo izrazito in stabilno merilo 

učiteljevega dela, vendar je zelo enodimenzionalno. Njihovi pogledi so zelo podobni 

pogledom učencev, so pa tudi povezani med drugim z učiteljevim uspehom pri 

ustvarjanju pozitivne razredne klime in spodbujanju učne angažiranosti. Vrednosti 

staršev pri ocenjevanju učiteljev so najbolj močno povezane s tem, koliko je učitelj 

prijazen in spodbudno deluje na otroka.  

Pri navajanju pogledov staršev pišejo slovenski avtorji (Kalin idr., 2009), da obstajajo 

starši z razmišljanjem, da je bilo šolanje v preteklosti kvalitetnejše. Tako menijo, da 

se učitelji ne zavzemajo dovolj za delo, ocenjujejo jih, da so to ljudje, ki jih zanimajo 

zgolj bonitete učiteljskega poklica ter da nimajo dovolj sposobnosti za opravljanje 

tega poklica. Navadno menijo, da je ravno učiteljeva nezavzetost vzrok za težave 

njihovega otroka. Velikokrat se učitelja krivi za neuspešno šolsko delo otrok. 

Učitelji pogosto doživljajo pritisk staršev glede ocenjevanja – starši želijo, da učitelj 

zviša oceno njegovemu otroku. S tem zahtevajo od učitelja, da spreminja in ruši 

koncept svojega dela in ocenjevanja, zaradi česar se učitelji odločijo zapustiti svoj 

poklic (prav tam). Krek (2013) govori o sistemu popustljivosti, v katerem učitelj in s 

tem celotni šolski sistem znižuje pričakovanja in zahteve do učencev ter tako popusti 

na ravni strokovnosti, na ravni učnih ciljev. Učence se ne obremenjuje tudi zavoljo 

staršev, ki izražajo čedalje bolj zaščitniški odnos do svojih otrok in učitelji svoje 

zahteve (in s tem učne cilje) spuščajo na nižjo raven, da se vnaprej ubranijo 

pritožbam staršev. 

Zadnja leta učitelji doživljajo manj spoštljive odnose in tudi njihov poklic izgublja 

ugled v družbi zlasti s strani dveh skupin staršev: bogatih in visoko izobraženih (Kalin 

idr., 2009). 

                                                           
8
 Raziskava je bila narejena v okviru GOETE raziskovalnega projekta. Vključene države so bile: Finska, Francija, 

Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Slovenija in Združeno kraljestvo. 
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Starši, ki imajo eno ali celo dve stopnji višjo izobrazbo kot učitelji, imajo visoka 

pričakovanja do svojih otrok. Nekateri med njimi so nespoštljivi do učitelja in 

podcenjujoče gledajo na njegovo znanje (prav tam). 

Podobno imajo slabšalni odnos do učitelja pogosto starši, katerih otroci ne dosegajo 

njihovih pričakovanj (prav tam).   

Nekateri starši, ki sicer radi prihajajo v šolo, pa učitelja zasipajo s svojimi težavami in 

podrobnostmi iz osebnega življenja. Učitelja potiskajo v vlogo terapevta (prav tam).   

Učitelji so v današnjem času postavljeni pred izzive, kjer se sklepa, da so odgovorni 

za dosežke otrok in se od njih velikokrat pričakuje odgovornost za naloge, za katere 

niso bili usposobljeni ali deležni premalo usposabljanja (kot npr. delo s starši) 

(Hornby in Lafaele, 2011). 

Daly (2001 v Ule, Živoder in du Bois-Reymond 2015) in Lareau (2003 v Ule, Živoder 

in du Bois-Reymond 2015) zapišeta, da znanstvene raziskave kot tudi strokovna 

literatura navajajo trende starševske vključenosti v izobraževalne poteke. Otrok je 

tako projekt pozornih, odgovornih in kompetentnih staršev, ki poskrbijo za njegov 

celosten razvoj in bodoči uspeh na izobraževalnem, strokovnem in socialnem 

področju. Nadaljujeta, da odgovorni starši: 

 pazljivo organizirajo otrokov vsakdanjik, tako da  

 zagotavljajo možnosti obiskovanja »uporabnih« izvenšolskih (dodatno 

kurikularnih) aktivnosti, 

 izberejo dobre šole,  

 so pozorni na otrokovo šolsko delo,  

 pozivajo otroke k trdemu delu in  

 so vključeni kot partnerji v šolo. 

1.5.4 Nepoznavanja učiteljevega dela na eni strani in družine na drugi strani 

Kalin idr. (2009) pišejo, da so glavni vzroki za nesoglasja pri odnosih staršev in 

učiteljev to, da učitelj ne pozna dovolj dobro otrokove družine, v katero se otrok vsak 

dan vrača in vnaša vanjo šolske izkušnje, ki so del njegovega življenja, hkrati pa 

imajo starši premalo informacij o učiteljskem poklicu, njegovih specifikah in zahtevah. 

Velikokrat so za nepoznavanje krivi stereotipi, ki jih imajo eni o drugih.  

Kalin idr. (2009) pravijo, da je med starši in učitelji pogosto razlika v stališčih, kaj naj 

bi bilo za učenca dobro.  

K boljšemu razumevanju zadolžitev pedagoških delavcev ne pripomore niti država, ki 

s posameznimi spremembami, ki naj bi prinesle prihranke, močno vpliva na izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli ter, kar je morda še bolj kritično, pri tem v 
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javnost prenaša slabšalno mnenje o (premajhni) količini dela pedagoški delavcev 

(Krek, 2012). 

1.5.5 Ovire pri sodelovanju 

Velika razlika je med tem, kar je izrečeno in kar je narejeno na področju vključenosti 

staršev in to lahko poimenujemo kot ovire pri vključevanju (Hornby in Lafaele, 2011). 

Te ovire avtorja kategorizirata v 4 skupine: 

 Široki socialni vplivi, ki vplivajo na delovanje tako šol kot družine:  

o Zgodovinski in demografski vplivi: mnoge šole imajo še vedno pridih 

formalnosti, nefleksibilnosti in postavljanja urnikov, kar onemogoča 

dobro sodelovanje med staršem in šolo.  

o Politični vplivi – vlade načeloma podpirajo vključenost staršev, vendar s 

politikami, ki vodijo v izobraževalno potrošništvo potiskajo starše in šole 

v tekmovalnost, ne pa sodelovanje.  

o Ekonomski vplivi – zelo povezani s političnimi so ekonomski vplivi 

oziroma financiranje, torej izobraževanje, ki je organizirano tako, da 

služi trgu. Vključenost staršev pa ni projekt s kratkoročnimi cilji, temveč 

dolgoročnimi, zato ni tržno zanimivo in tako ukinjajo tudi projekte, ki 

imajo dobre rezultate. 

 Vplivi na relaciji učitelj – starš: 

o Cilji in agende – šola ima cilje neke skupnosti, države, učitelji imajo 

svoje cilje in starši spet svoje.  

o Drža – skozi zgodovino so se starši prelevili iz nemočnih v stranke, ki 

imajo in iščejo svoje pravice. Starši so glasna, nehomogena skupina, ki 

navadno nima neke jasne agende, ima pa del tudi politično moč.  

o Jezik – analiza uporabe jezika je ključen faktor razumevanja odnosa 

med šolo in starši. 

 Vplivi posameznega starša in družine:  

o prepričanja staršev o lastni vključenosti: 

o kako vidijo svojo vlogo pri izobraževanju otrok,  

o kako ocenjujejo svoje sposobnosti, ali so sposobni pomagati, da 

bo otrok uspel ter  

o kako vidijo otrokovo inteligenco, kako se otroci učijo in razvijajo 

svoje sposobnosti – ali je inteligenca fiksna (ne verjamejo v 

lastno vključenost) ali fluidna (spodbujajo otroke, delajo z njimi 

itd.). Starši, ki menijo, da bo način vzgoje otrok imel učinek na 

njihov razvoj, bodo bolj verjetno vključeni kot tisti, ki ne mislijo 

tako. 

o Percepcija staršev s povabilom vključenosti – v kolikor starši menijo, da 

vključenost nima vrednosti za šolo in učitelje, je manj verjetnosti, da se 

bodo vključili. Če pa to učitelji aktivno podpirajo, je verjetnosti za 

njihovo vključitev več. 
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o Staršev trenutni življenjski slog – od izobrazbe, stanu, velikosti družine, 

tipa zaposlitve, mentalno in fizično zdravje staršev, socialne mreže itd.  

o Razred, etnični izvor, spol – starši, ki nimajo istega kulturnega kapitala, 

ki ga ima šola in ga šola ceni,  je manj verjetno, da se bodo vključevali.  

 Vpliv otroka 

o Starost – znano je, da z odraščanjem otrok upada vključenost staršev.  

o Učne težave in posebne potrebe – navadno so starši takšnih otrok bolj 

vključeni, ni pa nujno, da se strinjajo z učiteljem in šolo – zlasti če 

otrokove sposobnosti dojemajo drugače kot šola/učitelj. 

o Nadarjenosti in talenti – težava je, če se starši in učitelji glede 

sposobnosti otroka ne strinjajo ali pa starši izgubljajo voljo do 

sodelovanja, ker se sposobni otrok dolgočasi v šoli, šola pa ne ponudi 

dovolj spodbud. 

o Vedenjske težave – navadno se starši otrok, ki so vedenjsko posebni, 

ne vključujejo veliko, saj se bojijo slišati slabe novice (prav tam). 

Gregorčič Mrvar in Kalin (2015) zapišeta, da so ovire za medsebojno sodelovanje 

šole s skupnostjo posledica subjektivnih in objektivnih dejavnikov. Pri naštevanju teh 

ovir se sklicujeta na Adelmana in Taylorja (2008 v Gregorčič Mrvar in Kalin, 2015), ko 

predstavljata vidik posameznika in vidik inštitucije. 

Avtorici nadaljujeta, da posameznika lahko pri sodelovanju s šolo ovirajo njegovo 

lastno doživljanje medsebojnega sodelovanja in izkušnje z ostalimi (od tega, da ima 

negativne izkušnje, se z osebami – učiteljem, starši – slabo pozna ali slabo razume 

ali ima neustrezna stališča, pričakovanja do njih ali pa preprosto nima motivacije, da 

bi stopil v sodelovalni odnos). Oviro za sodelovanje lahko posamezniku predstavljajo 

zunanji dejavniki (časovna stiska, obremenjenost z drugimi življenjskimi težavami ali 

dogodki ipd.) (prav tam). 

Ovire se lahko pojavljajo tudi v inštituciji sami. Za sodelovanje ni motivacije med 

osebjem, ker nima podpore s strani vodstva oziroma ni poskrbljeno na pravno-

formalnem, finančnem, materialnem, organizacijskem in kadrovskem nivoju, morda 

tudi nima dovolj znanja za sodelovanje, vodenje administracije ipd. Težava lahko 

nastane tudi zaradi vizije in poslanstva organizacije (prav tam). 

Podobno pišeta prav tako slovenski avtorici Berčnik in Devjak (2016, 2017), kako 

odločilno vlogo pri postavljanju odnosov s starši nosi ravnatelj kot strokovni vodja in 

vodja inštitucije, ki ima poleg odgovornosti, da je vzgojno-izobraževalni program 

realiziran, glavno besedo tudi pri oblikovanju in spodbujanju načinov, kako šola in 

učitelji vključujejo staršev v različne aktivnosti.  

Pri tem podobno kot že omenjeni avtorji (Resman, Kalin idr.) opozarjata Berčnik in 

Devjak (2016) na dve usmeritvi pri sodelovanju s starši: partnerski model in klientski 



27 
 

model. Šole se odločijo za enega od načinov, ki po mnenju avtoric zaznamuje tudi 

vključevanje oziroma sodelovanje staršev s šolo.   

Ovire je potrebno po mnenju Gregorčič Mrvar in Kalin (2015) ozavestiti, se soočiti z 

njimi in predvideti sistematično razreševanje težav, z uresničevanjem treh pogojev: 

učitelje je potrebno ustrezno usposobiti za komunikacijo z različnimi posamezniki, jim 

predstaviti načine, strategije in procese sodelovanja (od postavljanja ciljev do 

vrednotenja celotnega procesa), sodelovanje je potrebno razširiti na vse pomembne 

predstavnike skupnosti, ki dobijo svojo vlogo in priložnost za aktivno udeležbo pri 

uresničevanju skupaj določene vizije in ciljev. Kot tretji pogoj pa avtorici navedeta 

vrednotenje partnerstva tako na nivoju medsebojnega komuniciranja kot 

uresničevanja zadanih dejavnosti. 

Berčnik in Devjak (2016) tudi ponudita rešitev v obliki modela sodelovanja šole s 

starši, ki sta ga pripravili za osnovo ravnatelju, ko ocenjuje medsebojno sodelovanje. 

Pri tem navedeta štiri sklope aktivnostih s podaktivnostmi, s čimer nazorno opozorita 

na dejavnosti, pri katerih starši lahko sodelujejo s šolo tudi z vidika zakonskih 

predpisov. 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 PREDSTAVITEV RAZISKAVE 

 

2.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Tako starši kot tudi učitelji imajo pri šolanju otrok identično željo, da bi bili otroci 

uspešni, pa vendar pri tem niso vedno usklajeni in pogosto ne vzpostavijo oziroma 

vzdržujejo sodelovalnega odnosa.  

Kritike na račun učiteljev so med starši pogoste in postavlja se vprašanje, koliko so 

starši vključeni v podporo in spodbujanje otrok pri izobraževanju ter kako svojo 

vključenost doživljajo. 

Z nalogo bomo poskušali dokazati, da so ravno zaradi občutka odgovornosti staršev 

do otrokove prihodnosti in želje, da bi bili otroci uspešni, starši močno vključeni v 

izobraževanje otrok, imajo zelo visoka pričakovanja do podpore šole, kar je velikokrat 

tudi razlog za pritožbe.  

2.1.2 Namen in cilj raziskave 

Cilj raziskave je ugotoviti vključenost staršev v izobraževanje otrok, njihova 

pričakovanja do šole in uspešnosti otroka ter ugotoviti razloge za pritožbe staršev do 

šole. Naloga bo podala tudi predlog učiteljem, s katerimi vsebinami in na kakšen 

način podpirati sodelovanje s starši, da starši ne posegajo v njihovo strokovnost.  

Temeljno raziskovalno vprašanje je, ali starši zaupajo šoli, da bo otroke akademsko 

pripravila na nadaljnjo študijsko pot, ali menijo, da se morajo sami vključevati, da bi 

otroci lahko dosegli želeno izobrazbo. 

2.1.3 Osnovne hipoteze 

Preverili bomo hipoteze:  

H1: Med vrsto podpore, ki jo starši želijo pridobiti s strani šole, in vrsto dejavnosti, v 

katere se ne vključujejo starši ali drugi člani družine, obstaja statistično značilna 

povezanost. 

H2: Med vrsto podpore, ki jo starši želijo pridobiti s strani šole, in razlogi, ki jih 

navajajo za vključevanje v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, obstaja 

statistično značilna povezanost.  
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H3: Ocena pomembnosti učnega uspeha otroka staršev in ocena staršev o 

uspešnosti otroka glede na pričakovanja staršev pred vstopom v šolo statistično 

značilno vplivata na vključenost staršev v dejavnosti, povezane z otrokovim 

izobraževanjem.  

H4: Vrsta vključenosti staršev ali drugih družinskih članov v dejavnosti, povezane z 

otrokovim izobraževanjem, se statistično značilno razlikuje glede na izobrazbo 

anketiranih staršev. 

Naslednje hipoteze bomo raziskali, če bo število enot staršev, ki so se pritožili, dovolj 

veliko: 

H5: Ocena staršev o pomembnosti učnega uspeha otroka in število vseh vključenih v 

dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, statistično značilno vplivajo na 

pritožbo staršev. 

H6: Ocena učinkovitosti starša pri podpori otroka in povprečna ocena otroka na 

koncu šolskega leta statistično značilno vplivata na pritožbe staršev. 

H7: Vrsta podpore, ki jo starši želijo pridobiti s strani šole, in razlogi za vključevanje 

staršev v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, statistično značilno 

vplivajo na pritožbe staršev. 

2.1.4 Metodologija 

Podatki bodo analizirani z naslednjimi statističnimi postopki: 

H1: Med vrsto podpore, ki jo starši želijo pridobiti s strani šole, in vrsto dejavnosti, v 

katere se ne vključujejo starši ali drugi člani družine, obstaja statistično značilna 

povezanost. 

Metoda: Hipotezo bomo analizirali s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Vse 

vrste podpore, ki jih starši želijo od šole, bomo povezali z dejavnostmi staršev ali 

družine, v katere se oziroma ne vključujejo starši ali družina. V kolikor bo med 

trditvami statistično značilno povezanih vsaj tretjina, bomo hipotezo potrdili.  

H2: Med vrsto podpore, ki jo starši želijo pridobiti s strani šole, in razlogi, ki jih 

navajajo za vključevanje v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, obstaja 

statistično značilna povezanost.  

Metoda: Hipotezo bomo analizirali s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. 

Najbolj zastopane razloge staršev za vključevanje v izobraževanje otrok bomo 

povezali z vsemi vrstami podpore, ki jo starši želijo od šole. V kolikor bo med 

trditvami statistično značilno povezanih vsaj tretjina, bomo hipotezo potrdili.  
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V kolikor hipoteze ne bomo potrdili, bomo preverili, ali obstajajo statistično značilne 

razlike vpliva razreda, ki ga otrok obiskuje, na vrsto podpore in razloge. To bomo 

preverili s testom Anova oziroma Kruskal-Wallis. 

H3: Ocena staršev glede pomembnosti učnega uspeha otroka in ocena staršev o 

uspešnosti otroka glede na pričakovanja staršev pred vstopom v šolo statistično 

značilno vplivajo na vključenost staršev v dejavnosti, povezane z otrokovim 

izobraževanjem.  

Metoda: Hipotezo bomo preverjali z linearno regresijsko analizo. Preverili bomo, ali 

imata pomembnost učnega uspeha otroka za starše in uspešnost otroka glede na 

pričakovanja staršev vpliv na njihovo vrsto vključenosti v otrokovo izobraževanje. V 

kolikor bo vpliv statistično značilen, bomo hipotezo potrdili.  

H4: Vrsta vključenosti staršev ali drugih družinskih članov v dejavnosti, povezane z 

otrokovim izobraževanjem, se statistično značilno razlikuje glede na izobrazbo 

anketiranih staršev. 

Metoda: Hipotezo bomo preverjali s testom Anova oziroma Kruskal-Wallis. Vse vrste 

vključenosti v dejavnosti, ki jo starši ali drugi družinski člani nudijo otroku, bomo 

povezali z vsemi stopnjami izobrazbe anketiranih staršev. Če bodo razlike glede 

vključenosti statistično značilno različne glede na izobrazbo staršev, bomo hipotezo 

potrdili.  

H5: Ocena staršev o pomembnosti učnega uspeha otroka in število vseh vključenih v 

dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, statistično značilno vplivajo na 

pritožbo staršev. 

Metoda: Hipotezo bomo preverjali z regresijsko analizo. Preverili bomo, ali ocena 

pomembnosti, ki jo dajejo starši učnemu uspehu otroka, in število vseh vključenih v 

podporo otroku statistično značilno vpliva na pritožbe staršev. V kolikor bo vpliv 

statistično značilen, bomo hipotezo potrdili. 

H6: Ocena učinkovitosti staršev pri podpori otroka in povprečna ocena otroka na 

koncu šolskega leta statistično značilno vplivata na pritožbe staršev. 

Metoda: Hipotezo bomo preverjali z regresijsko analizo. Preverili bomo, ali imata 

ocena lastne učinkovitosti staršev pri podpori otroka in povprečna ocena otroka na 

koncu šolskega leta vpliv na pritožbe staršev. V kolikor bo vpliv statistično značilen, 

bomo hipotezo potrdili.  

H7: Vrsta podpore, ki jo starši želijo pridobiti s strani šole, in razlogi za vključevanje 

staršev v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, statistično značilno 

vplivajo na pritožbe staršev. 
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Metoda: Hipoteze bomo preverjali z regresijsko analizo. Preverili bomo vpliv različnih 

podpor, ki jih starši želijo od šole, in razloga »Ker šola pričakuje od staršev, da doma 

otroku pomagamo.« in »Ker so bile včasih šolske zadolžitve manj zahtevne, kot so 

danes.« na pritožbe staršev. V kolikor bo vpliv statistično značilen, bomo hipotezo 

potrdili.  

2.1.5 Vzorec spremenljivk in način zbiranja podatkov 

Za pridobivanje podatkov smo pripravili in uporabili vprašalnik. Vseboval je tri sklope 

vprašanj, in sicer vprašanja o vključenosti staršev v dejavnosti, ki se nanašajo na 

izobraževanje njihovih otrok, na oceno in željo po podpori s strani šole in 

demografske podatke. 

Pri pripravi vprašalnika sem se zgledovala po vprašalniku avtorjev Modro oko. 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju (Pluško, J., Koren, 

A., Trtnik Herlec, A., Trnavčevič, A., Zupanc, D., Tkalčič, D., Lorenčič, I ... Medveš, 

Z., 2001) in vprašalniku iz magistrskega dela Metode Kolar z naslovom 

Komuniciranje med šolo in starši kot element kakovosti v vzgoji in izobraževanju 

(Kolar, 2005). Zaprte odgovore na vprašanja sem oblikovala na podlagi teoretičnih 

spoznanj avtorjev, navedenih med literaturo, in cilji osnovnošolskega izobraževanja, 

navedenimi v Zakonu o osnovni šoli (ZOsn). 

Da bi lahko odgovore statistično obdelali, smo za trditve oblikovali petstopenjsko 

lestvico, s katero so anketiranci ocenjevali trditev. 

Vprašanja smo vnesli v spletni portal 1ka. Vprašalnik smo testirali s pomočjo 8 

staršev, ki so odgovorili na vprašanja in podali mnenje. S tem smo pridobili 

informacijo o razumljivosti vprašanj in dolžini izpolnjevanja vprašalnika. Med 

anketiranimi so bile tudi učiteljice, ki so nam pojasnile ustaljeno informiranje oziroma 

komunikacijo s starši v šoli9, da smo lahko ustrezno zastavili vprašanja v anketnem 

vprašalniku.  

Za anketiranje smo izbrali 7 ljubljanskih osnovnih šol. Pred anketiranjem smo 

poklicali v tajništva šol in razložili namen anketiranja bodisi ravnateljem, njihovim 

namestnikom bodisi poslovni sekretarki, ki je informacijo posredovala naprej vodstvu 

                                                           
9
 Dobrodošla je bila informacija, da se staršem določena navodila v zvezi z učenjem in pripravo na učno delo 

doma (kar smo v vprašalniku oblikovali kot vrste pomoči s strani šole) sicer ne daje na roditeljskih sestankih 
vsem, temveč bolj individualno, v primeru, da učiteljica prek razgovora s staršem ugotovi, da potrebujejo 
napotke. V prvotno zastavljenem vprašalniku smo namreč spraševali po šolski podpori staršev na področju 
določenih vsebin, ki jih učitelj običajno ne vključuje v dnevni red na roditeljskem sestanku, ker menijo, da ne 
zanimajo vseh staršev in bi tako le podaljševali sestanke.  
Iz tega razloga smo vprašalnik preoblikovali in staršev nismo spraševali, katere podpore so bili deležni med 
šolskim letom, temveč katere vrste podpor bi si s strani šole želeli. Starši bi namreč na tako vprašanje zelo 
verjetno odgovorili negativno, saj so pridobili informacije samo posamezniki, individualno (na govorilnih urah), 
če so želeli, hkrati pa bi lahko s tovrstnim vprašanjem dajali staršem lažni vtis, da bi morala šola oziroma učitelj 
zagotoviti tovrstno podporo kar na splošno vsem staršem ne glede na izraženo željo.   
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šole. Šole smo nato prosili, da starše povabijo k izpolnjevanju vprašalnika. Predlagali 

smo jim, da starše obvestijo prek e-asistenta o anketnem vprašalniku.  

Po naših podatkih je večina šol dejansko poslala obvestilo prek e-asistenta, ena šola 

je poslala dostop do anketnega vprašalnika predstavnikom staršev, ki naj bi potem 

naprej obvestili ostale starše. Ena šola pa je zavrnila sodelovanje.  

Anketiranje se je pričelo 18. 6. in zaključilo 27. 6. 2019. Odzvalo se je 225 oseb, 

vendar niso vse odgovorile na vsa vprašanja. Numerusi nihajo od 225 do 184. 

 

2.2 OPIS VZORCA 

Na vprašanja je odgovarjalo 76,19 % žensk in 23,81 % moških. Njihova izobrazbena 

struktura je bila po večini zaključena fakultetna izobrazba (54,50 %), sledi magisterij 

oziroma doktorat (17,99 %), srednja šola (15,87 %), višja šola in visoka strokovna 

šola (po 5,29 %) in 1,06 % anketiranih je zaključilo poklicno šolo.  

 

Slika 1: Grafični prikaz deleža anketiranih glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

Za primerjavo dodajamo izobrazbeno strukturo v Sloveniji za leto 2018 v odstotkih 

(SURS, 2018). Pri tem smo navedli podatke za starostno skupino 15 do 56+ let, prav 

tako pa tudi za starostno skupino, za katero menimo, da je v njej velika večina 

staršev šoloobveznih otrok – prikazani so podatki o izobrazbi za prebivalce Slovenije 

v starosti 25 do 59 let. 
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Slika 2: Grafični prikaz deleža prebivalcev Slovenije glede na doseženo stopnjo izobrazbe v letu 2018 (vir: SURS) 

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je v vzorcu v primerjavi s stanjem v Sloveniji 

skoraj 55 odstotnih točk več anketiranih s fakultetno, magistrsko in doktorsko 

izobrazbo na račun manjše zastopanosti predvsem staršev s poklicno, srednješolsko 

in osnovnošolsko izobrazbo (skupaj slabih 50 odstotnih točk manj kot po podatkih 

SURS-a). 

Anketirani so odgovarjali za 54,35 % dečkov in 45,65 % deklic, ki so v šolskem letu 

2018/19 (predvidoma) zaključili leto s povprečno 73,66 % odlično oceno, 17,74 % 

prav dobro oceno, 7,53 % dobro oceno in 1,08 % zadostno oceno.  

 

Slika 3: Grafični prikaz deleža otrok, za katere so anketirani izpolnjevali anketni vprašalnik, glede na povprečno 

oceno vseh ocen pri vseh predmetih ob zaključku šolskega leta 2018/19 
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2,04 % 

1,05 % 

10,89 % 

22,56 % 

33,18 % 

5,75 % 

8,95 % 

14,84 % 

2,78 % 

nedokončana osnovna šola 

osnovna šola 

poklicna šola 

srednja šola 

višja šola 

visoka strokovna šola 

fakulteta 

magisterij, doktorat 

Starost  
25-59 let 

Starost  
15-65+ SKUPAJ 

1,08 % 

7,53 % 

17,74 % 

73,66 % 

Zadostno 

Dobro 

Prav dobro 

Odlično 
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Največ med njimi je zaključilo 3. razred (18,52 %), sledi 4. in 5. (s po 14,81 %), nato 

1. razred (13,23 %), 7. (8,47 %), 8. (7,94 %) in 9. (5,29 %). 

  

Slika 4: Grafični prikaz deleža otrok, za katere so anketirani izpolnjevali anketni vprašalnik, glede na zaključeni 

razred v šolskem letu 2018/19 

Po triadah je povprečna ocena vseh ocen pri vseh predmetih ob zaključku šolskega 

leta 2018/19 najvišja v drugi triadi, nato sledita prva in tretja triada.  

triada razred 

povprečna ocena 
na koncu 

šolskega leta  

3. 7.-9. razred 4,34 

2. 4.-6. razred 4,75 

1. 1.-3. razred 4,70 
 

Preglednica 1: Pregled povprečnih ocen pri vseh predmetih ob zaključku šolskega leta 2018/19 po triadah 

 

2.2.1 Rezultati po posameznih sklopih 

2.2.1.1 Ocena količine vključenosti v dejavnosti, povezane z otrokovim 

izobraževanjem 

Anketirani so na lestvici (1 – nič, 5 – zelo veliko) ocenili, koliko so se v šolskem letu 

2018/19 vključevali v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem. Ocenjevali 

so 10 postavk, ki so preverjale tako vključenost v neposredno delo za šolo kot tudi 

vključenosti v aktivnosti, ki posredno vplivajo na otrokovo (uspešno) šolanje oziroma 

izobraženost. 

13,23 % 

10,58 % 

18,52 % 

14,81 % 

14,81 % 

6,35 % 

8,47 % 

7,94 % 

5,29 % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Anketirani so v povprečju ocenili, da so v največji meri namenili otroku pohvalo za 

dobro opravljeno šolsko delo (M=4,41), sledilo je spodbujanje na področjih, na 

katerih otrok izkazuje talent (M=3,78) in spodbujanje h kritičnemu razmišljanju 

(M=3,66). V povprečju so sodelujoči izrazili veliko vključenosti tudi v aktivnosti, ki 

širijo otrokovo splošno izobrazbo (M=3,59) in v spodbujanje k ustvarjalnemu 

izražanju doma (M=3,57). Vključenost v dejavnosti, neposredno povezane s šolskim 

delom, je bila ocenjena v povprečju nižje od zgoraj omenjenih. To so nudenje 

podpore pri učenju (M=3,41), spodbujanje k učenju (M=3,35), podpora pri opravljanju 

šolskega dela doma (M=3,29), seznanjanje z načini uspešnega učenja (M=3,12) in v 

najmanjši meri podpora pri ustrezni pripravi potrebščin za pouk (M=2,89), kar pa je 

glede na postavljeno lestvico »niti malo niti veliko«. 

 

Slika 5: Grafični prikaz povprečne ocene anketiranih do količine zagotavljanja podpore v šolskem letu 2018/19 pri 

posameznih aktivnostih pri otrokovem izobraževanju 

Na spodnjem grafu so prikazane povprečne ocene količine vključenosti po razredih. 

Razvidno je, da so otroci, ne glede na razred, ki so ga obiskovali, bili v največji meri 

deležni pohval. Iz grafa se da razbrati tudi, da podpora za ustrezno pripravo za pouk 

z otrokovo starostjo upada.  

Na podlagi podatkov in grafa lahko trdimo, da je 6. razred nekoliko poseben, saj v 

tem razredu možno zaznati padec pri vseh podporah. Po drugi strani pa, z izjemo 

dveh podpor (širjenje splošne izobrazbe, podpora pri učenju), vse v 9. ponovno 

narastejo. 

    

4,41 

3,78 

3,66 

3,59 

3,57 

3,41 

3,35 

3,29 

3,12 

2,89 

1 2 3 4 5 

Otroka smo pohvalili za dobro opravljeno šolsko delo. 

Otroka smo spodbujali na področjih, na katerih izkazuje 
talent. 

Otroka smo spodbujali h kritičnemu razmišljanju. 

Skupaj z otrokom smo se udeležili/počeli aktivnosti, ki širijo 
splošno izobrazbo (obisk knjižnice, muzeja, branje … 

Otroka smo spodbujali k ustvarjalnem izražanju doma 
(risanje, izdelava različnih izdelkov, petje/igranje na … 

Otroku smo nudili podporo pri učenju (razlaga učne snovi, 
ponavljanje pred preverjanjem znanja...). 

Otroka smo spodbujali k učenju. 

Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela doma 
(domače naloge, govorni nastopi, poskusi...) 

Otroka smo seznanjali z načini uspešnega učenja. 

Otroka smo podpirali, da je ustrezno pripravil vse za pouk 
(ustrezna priprava šolske torbe, puščice, urejanje zvezkov … 
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Slika 6: Grafični prikaz povprečne ocene količine vključenosti po vrsti podpore in po šolskih razredih  

Aktivnosti, ki so jim doma namenili največ časa, smo razvrstili glede na razred, ki ga 

je otrok obiskoval. V preglednici so krepko tiskano in v okvirju označene aktivnosti, ki 

so jim posvetili doma največ časa, v sivo obarvanih kvadratkih pa najmanj.10 

Podatki kažejo, da so največ časa posvetili: 

                                                           
10

 Izpostavili smo samo dve v povprečju najvišje in dve najnižje zastopani oceni količine vključenosti. Za 
podrobnejši pregled dodajamo tudi preglednico. 
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Otroka smo podpirali pri opravljanju 
šolskega dela doma (domače naloge, 
govorni nastopi, poskusi...) 

Otroka smo podpirali, da je ustrezno 
pripravil vse za pouk (ustrezna priprava 
šolske torbe, puščice, urejanje zvezkov 
...). 

Otroka smo seznanjali z načini 
uspešnega učenja. 

Otroka smo spodbujali k učenju. 

Otroka smo spodbujali h kritičnemu 
razmišljanju. 

Otroka smo spodbujali na področjih, na 
katerih izkazuje talent. 

Otroka smo pohvalili za dobro 
opravljeno šolsko delo. 

Otroku smo nudili podporo pri učenju 
(razlaga učne snovi, ponavljanje pred 
preverjanjem znanja...). 

Skupaj z otrokom smo se udeležili/počeli 
aktivnosti, ki širijo splošno izobrazbo 
(obisk knjižnice, muzeja, branje različnih 
vrst knjig, ogled poljudnoznanstvenih 
filmov...). 

Otroka smo spodbujali k ustvarjalnem 
izražanju doma (risanje, izdelava 
različnih izdelkov, petje/igranje na 
inštrument, plesanje ...). 
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 opravljanju šolskega dela doma v 5. in 9. razredu, 

 podpori, da je otrok vse ustrezno pripravil za pouk v 1. in 2. razredu,  

 seznanjanju z načini uspešnega učenja v 4. in 9. razredu, 

 spodbujanju otroka k učenju v 5. in 9. razredu, 

 spodbujanju otroka h kritičnemu razmišljanju v 5. in 9. razredu, 

 spodbujanju otroka na področjih, na katerih izkazuje talent v 8. in 9. razredu, 

 pohvali otroka za dobro opravljeno šolsko delo v 4. in 9. razredu, 

 podpori pri učenju v 1. in 4. razredu, 

 počeli aktivnosti, ki širijo splošno izobrazbo v 1. in 4. razredu, 

 spodbujali k ustvarjalnem izražanju doma v 4. in 9. razredu. 

 

Preglednica 2: Aktivnosti, ki so jim doma namenili največ časa, glede na razred, ki ga je otrok obiskoval 

 

2.2.1.2 Osebe, ki so bile v šolskem letu 2018/19 v večji meri vključene doma v 

dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem 

Anketirani so pri tem vprašanju navedli vse osebe, ki so se vključevale v dejavnosti, 

povezane z otrokovim izobraževanjem doma.  

Glede na odgovore je povprečno gledano najbolj izstopal odgovor mati (43,35 %), 

sledi oče (31,10 %), nato drugi domači člani (10,70 %) in v malo manjši meri otrokovi 

bratje in sestre (10,50 %). 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Otroka smo podpirali  pri opravljanju 

šolskega dela doma (domače naloge, govorni 

nastopi, poskusi...) 3,33 3,50 3,37 3,39 3,71 2,67 3,06 2,60 3,70
Otroka smo podpirali, da je ustrezno 

pripravil vse za pouk (ustrezna priprava 

šolske torbe, puščice, urejanje zvezkov ...). 3,70 3,39 3,23 2,96 2,82 2,17 2,25 1,93 2,10

Otroka smo seznanjali  z načini uspešnega 

učenja. 3,04 2,94 3,14 3,32 3,21 2,75 3,19 2,73 3,70

Otroka smo spodbujali  k učenju. 3,21 3,28 3,23 3,54 3,74 3,33 3,25 3,27 3,60
Otroka smo spodbujali  h kritičnemu 

razmišljanju. 3,67 3,44 3,69 3,86 3,96 3,67 3,06 3,80 4,00
Otroka smo spodbujali  na področjih, na 

katerih izkazuje talent. 3,92 3,61 3,94 3,82 3,69 3,58 3,56 4,13 4,10
Otroka smo pohvalil i  za dobro opravljeno 

šolsko delo. 4,50 4,50 4,34 4,59 4,48 4,25 4,31 4,20 4,60
Otroku smo nudili  podporo pri učenju 

(razlaga učne snovi, ponavljanje pred 

preverjanjem znanja...). 3,58 3,06 3,49 3,79 3,46 3,00 3,19 3,27 3,10

Skupaj z otrokom smo se udeležil i/počeli 

aktivnosti, ki širijo splošno izobrazbo (obisk 

knjižnice, muzeja, branje različnih vrst knjig, 

ogled poljudnoznanstvenih fi lmov...). 3,96 3,72 3,66 3,93 3,56 3,17 3,38 3,40 3,00

Otroka smo spodbujali  k ustvarjalnem 

izražanju doma (risanje, izdelava različnih 

izdelkov, petje/igranje na inštrument, 

plesanje ...). 3,75 3,78 3,66 4,04 3,44 2,83 3,13 3,53 3,90
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Pri tem je pomembno, da je kar 96,41 % vseh sodelujočih izbralo odgovor mati in 

69,06 % oče. 

V skladu z odgovori na prejšnje vprašanje pomeni, da mati ni vključena samo v 

dejavnosti, ki se neposredno nanašajo na šolo in obveznosti v šoli, temveč (še 

vedno) prevzema glavnino otrokovega vzgojno-izobraževalnega udejstvovanja. S 

tem postaja ravno mati ključni partner učitelju/ici.  

 

Slika 7: Grafični prikaz deleža oseb, ki so bile po mnenju anketiranih v šolskem letu 2018/19 v večji meri 

vključene v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem 

 

2.2.1.3 Število vključenih oseb doma v dejavnosti, povezane z otrokovim 

izobraževanjem 

Z odgovori na naslednje vprašanje smo dobili podatek, da so v dejavnosti, ki 

podpirajo otrokovo izobraževanju, vključene v povprečju 2,68 osebe. Torej lahko 

poleg matere in očeta predvidevamo, da se vključuje še drugo sorodstvo oziroma 

celotna družina (v primeru odgovora »otrokovi bratje ali sestre«).  

Največja vrednost, ki se je pojavila v vprašalniku, je bilo 8 oseb. 

  N Minimum Maksimum Povprečje Std. 

odklon 

Število vseh 

vključenih v 

dejavnosti, 

povezane z 

220 1 8 2,68 1,216 

43,35% 

31,05% 

1,81% 

10,48% 

10,69% 

1,01% 

1,61% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Mati. 

Oče. 

Partner/partnerica. 

Otrokovi bratje ali sestre. 

Drugi domači člani (babica, dedek ali drugi sorodniki). 

Inštruktor. 

Drugo: 
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otrokovim 

izobraževanjem 

Preglednica 3: Število vključenih oseb v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem 

Razvrstitev povprečnega števila vključenih glede na povprečno oceno na koncu 

šolskega leta kaže, da je bilo v šolskem letu 2018/19 po oceni anketiranih v njihovi 

družini največje število vključenih v dejavnosti, ki so povezane z otrokovim 

izobraževanjem, med učenci, ki so zaključili šolsko leto s povprečno oceno dobro, 

sledi zadostno, nato odlično in na koncu prav dobro.  

 

Preglednica 4: Povprečno število vključenih v otrokovo izobraževanje glede na povprečno oceno pri vseh 

predmetih na koncu šolskega leta 2018/19 

 

2.2.1.4 Razlogi vključenosti 

Anketirani so ocenili postavke o razlogih vključenosti na Likertovi lestvici (1 – sploh 

se ne strinjam, 5 – povsem se strinjam). V povprečju so se najbolj strinjali, da se 

vključujejo v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem zato, da otroku 

pokažejo podporo, ko jo potrebuje. 

Sledita dva, prav tako vzgojna razloga, in sicer da si anketirani želijo z vključenostjo 

vplivati na otrokovo pridobivanje delovnih navad ter krepiti otrokovo prepričanost 

samega vase in v znanje, ki ga ima. V povprečju so se anketirani strinjali tudi, da se 

vključujejo, ker želijo, da bi otrok snov določenih predmetov razumel. To je postavka, 

ki je vsebinsko vezana na otrokovo neposredno delo za šolo. Sledita ji razloga 

vključenosti, kjer anketirani navajajo, da se odzivajo na otrokovo prošnjo po pomoči 

ter da se vključujejo, ker se radi ukvarjajo z otrokom. 

V manjši meri je med anketiranimi prisoten občutek, da je šola s svojimi zahtevami 

razlog za njihovo vključevanje ter da šola pravzaprav pričakuje njihovo vključenost. 

Hkrati pa se anketirani v manjši meri strinjajo, da bi se vključevali, ker bi jim učitelj/ica 

predlagal/a.  

Na najnižjem mestu med navedenimi razlogi za vključevanje je nezaupanje staršev v 

otrokovo opravljanje dela za šolo tako, da ne bi bilo usklajeno s pričakovanji staršev.  

povprečna 

ocena na koncu 

šolskega leta odlična prav dobra dobra zadostna

povprečno 

število 

vključenih 2,57 2,50 3,86 3,50
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Slika 8: Grafični prikaz deleža razlogov za vključenost doma v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem 

Pod drugo so anketirani navedli obrazložitev svojih izbir. Vsi sodelujoči, ki so se 

odločili pod »drugo« dopisati besedilo, so pri vsakem razlogu izrazili svoje strinjanje 

in pod možnostjo zapisa besedila še dodali: »ima disleksijo in še vedno ne bere 

dobro«, »Ker je prepozno začel z nujnimi šolskimi obveznostmi, ki jih je naslednji dan 

potreboval.«, »ker je zelo raztresen«, »Ker otroci, ki morajo vse narediti sami, tudi 

pozneje v družbi ostajajo sami«, »ker otrok ne potrebuje pomoči«, »Ker šola nalaga 

delo in pričakuje, da ga bomo naredili starši z otrokom doma«, »Ker veliko potujemo 

in se šola na domu ter mora ob koncu leta opraviti 9 celoletnih izpitov.«, »S to anketo 

:)«, »Učitelji se niso prilagodili novem družbenem sistemu in se preveč naslanjajo na 

starše.«, »utrjevanje snovi pred testom/spraševanjem«, »zaradi prisotne bolezni«.  

Tako sta med dopisanimi razlogi zgolj dva, ki nista v povezavi z naštetimi razlogi v 

anketnem vprašalniku. To sta vključevanje staršev oziroma družine zaradi otrokove 

odsotnosti od pouka, bodisi zaradi bolezni bodisi zaradi šolanja na domu. 

2.2.1.5 Ocena učinkovitosti domače podpore  

Anketirani so ocenili učinkovitost lastne podpore na lestvici (1 – zelo neučinkoviti, 5 – 

zelo učinkoviti) v povprečju z M=3,88, kar pomeni, da se čutijo »v večjem delu 

4,18 

4,02 

3,93 

3,81 

3,77 

3,74 

3,71 

3,13 

3,08 

2,72 

2,45 

2,33 

2,11 

1 2 3 4 5 

S tem, ko mu/ji pomagamo vidi, da se lahko obrne na nas, ko 
potrebuje podporo. 

Zato, da si pridobi delovne navade. 

Zato, da bo bolj prepričan/a vase in v svoje znanje. 

Zato, da snov določenih predmetov razume. 

Ker me sam/a prosi za pomoč. 

Ker se rad/a ukvarjam z otrokom. 

Drugo: 

Ker so bile včasih šolske zadolžitve manj zahtevne, kot so 
danes. 

Zato, da ima boljšo oceno. 

Ker šola pričakuje od staršev, da doma otroku pomagamo. 

Ker nam je učitelj/ica predlagal/a, da otroku pomagamo. 

Ker so se tudi z mano ukvarjali. 

Ker ne zaupam, da bo sam/a naredil/a delo za šolo v skladu z 
mojimi pričakovanji. 
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učinkoviti«. Na prepričanje o učinkovitosti verjetno vpliva tudi visoka povprečna 

ocena ob zaključku šolskega leta večine otrok, za katere so anketirani reševali 

anketni vprašalnik. 

2.2.1.6 Iskanje podpore 

Anketirane, ki so ocenili lastno podporo z »v manjšem delu učinkoviti« in »nekje 

učinkoviti, drugje ne«, smo povprašali, kam bi se obrnili po pomoč, če bi bili s 

podporo zelo neučinkoviti. S tem podvprašanjem smo zajeli 53 oseb. 

Anketirani so v povprečju izbrali največkrat, da bi se v šoli pozanimali o načinu 

učinkovite podpore (52,83 %), kar je jasen izraz zadovoljstva in zaupanja šoli. V 

kolikor prištejemo še odgovor, da bi se obrnili na strokovne delavce v šoli, pomeni, 

da je šola dejansko daleč najbolj zastopan odgovor (56,60%). V mnogo manjši meri 

mu sledi odgovor, da bi aktivirali druge družinske člane ali celo poiskali inštruktorja 

(26,42 %). Da to ni bila najpogostejša izbira, je povsem jasno, saj že sedaj v 

povprečju sodeluje pri dejavnostih, povezanih z otrokovim izobraževanjem, 2,68 

osebe – torej poleg obeh staršev še ali nekdo od sorodnikov ali eden od sorojencev. 

Dopuščamo pa tudi možnost, da se osebe, ki niso otrokovi starši, vključujejo v druge 

dejavnosti, ki niso povezane neposredno s šolskim delom, in bi se tako v primeru 

občutka neučinkovitosti vključil še nekdo iz ožje oziroma širše družine.  

Tretji najbolj zastopan odgovor je bil, da bi še več časa vložili v delo z otrokom (11,32 

%). Odgovor se dopolnjuje z naborom dejavnosti, ki so jim starši namenili čas doma. 

V ospredju namreč niso aktivnosti, ki bi kazale na neposredno vključevanje staršev v 

šolske obveznosti. S tega gledišča in glede na to, da zastavljeno vprašanje cilja na 

uspešnost v šoli, lahko interpretiramo odgovor, da bi starši v primeru izjemne 

neučinkovitosti namenili več časa aktivnostim, neposredno vezanim na šolske 

obveznosti.  
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Slika 9: Grafični prikaz deleža virov podpore, ki bi jih anketirani iskali v primeru lastne neučinkovitosti pri podpori 

otroka    

2.2.1.7 Ocena otrokove šolske uspešnosti 

Zanimalo nas je, kako anketirani ocenjujejo otrokovo uspešnost v šoli. Povprečna 

ocena (M=3,49) kaže, da so se v povprečju najbolj pogosto odločali za odgovor »kot 

smo pričakovali«, nato sledi odgovor »bolj, kot smo pričakovali« ter »veliko bolj, kot 

smo pričakovali«. To kaže na zadovoljstvo anketiranih z otrokovo šolsko 

uspešnostjo, kar nas ne preseneča glede na povprečno zaključeno oceno otrokovih 

ocen v šolskem letu 2018/19, za katere so anketirani reševali vprašalnik. 

 

  N Minimum Maksimum Povprečje Std. 

odklon 

Otrok je uspešen  208 1 5 3,49 ,885 

Preglednica 5: Številčni prikaz deleža ocene otrokove šolske uspešnosti 

2.2.1.8 Ocena pomembnosti otrokovega učnega uspeha 

Anketirani so se opredelili na lestvici od (1 – povsem nepomemben, 5 – zelo 

pomemben) tudi do učnega uspeha, za katerega v povprečju menijo, da je 

»pomemben« (M=3,88). Druga najbolj pogosta opredelitev je bila, da je uspeh »niti 

pomemben niti nepomemben«, tretja pa »zelo pomemben«.  

52,83 %  

26,42 % 

11,32 % 

3,77 % 

1,89 % 

1,89 % 

1,89 % 
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V šoli bi se pozanimal o načinu učinkovite podpore. 

Prosil bi družinske člane ali poiskal inštruktorja da bi 
pomagal otroku pri delu. 

Še več časa bi vložil v delo z otrokom. 

Obrnil bi se na strokovne delavce šole, da otroku 
pomagajo. 

Pri znancu, ki ima izkušnje, bi se pozanimal o načinu 
podpore. 

Od šole bi zahteval, da zamenjajo učitelja/ico. 

Prosil bi za odločbo o o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami. 
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Na pomembnost učnega uspeha anketiranih nakazuje tudi v povprečju najbolj 

zastopan odgovor na prvo vprašanje, kjer so odgovorili, da so bili najbolj dejavni 

oziroma vključeni z izrekanjem pohvale otroka za dobro opravljeno šolsko delo. Res 

pa je, da z nizom nadaljnjih odgovorov kažejo usmerjenost staršev na aktivnosti, ki 

niso v neposredni povezavi z delom za šolo. 

  N Minimum Maksimum Povprečje Std. 

odklon 

Učni uspeh 

mojega otroka je  

208 1 5 3,88 ,706 

Preglednica 6: Številčni prikaz deleža pomembnosti otrokovega učnega uspeha 

2.2.1.9 Ocena anketiranih, v kolikšni meri želijo, da jih šola podpira pri 

dejavnostih  

S tem vprašanjem smo iskali področja in zaželeno količino podpore (na lestvici 1 –

nič, 5 – zelo veliko), ki naj bi jo šola nudila pri dejavnostih, povezanih z 

izobraževanjem, ki jih družina izvaja doma. 

Izkazalo se je, da anketirani v povprečju želijo največ podpore pri spodbujanju 

otrokovih talentov in pri spodbujanju kritičnega razmišljanja (M=3,75). Na drugi strani 

pa so na predzadnje mesto postavili željo po predstavitvi načinov pohvale in 

izražanja otroku priznanja za dobro opravljeno šolsko delo (M=3,31).  

Ugotavljamo tudi, da se ocene brez izjeme za vse dejavnosti v povprečju gibljejo od 

»niti malo niti veliko« do naslednje stopnje, ki je »veliko«. Tako lahko rečemo, da si 

anketirani želijo pomoči s strani šole pri vseh dejavnostih, povezanih z 

izobraževanjem ne glede na to, v kolikšni meri jih že izvajajo doma.  

 



44 
 

 

Slika 10: Grafični prikaz povprečne ocene anketiranih do želenih podpor s strani šole 

 

Podrobnejša analiza odgovorov anketiranih po razredu, ki ga je otrok obiskoval, 

pokaže, da si največ podpore s strani šole želijo v 9., 7. in 2. razredu. Želja po 

podpori ne glede na vrsto pa močno upade v 6. in 8. razredu. 11 Preverili smo, ali je 

skupina anketiranih homogena po kateri od neodvisnih spremenljivk (spol, 

izobrazba), vendar ni. Ker je anketa anonimna, nismo mogli preveriti, ali so anketirani 

iz iste šole ali celo razreda in imajo zato bolj enotno mnenje. 

Pregled po šolskih razredih pokaže, da si glede na vrsto podpore s strani šole želijo v 

največji meri: 

                                                           
11

 Izpostavili smo samo dve v povprečju najvišje in dve najnižje zastopani oceni strinjanj. Za podrobnejši pregled 
dodajamo tudi preglednico. 

3,75 

3,75 

3,68 

3,63 

3,58 

3,58 

3,36 

3,32 

3,31 

2,97 

1 2 3 4 5 

S predstavitvijo vsebine, načinov in virov, kako spodbujati 
otroka na področjih, na katerih izkazuje talent. 

S predstavitvijo načinov spodbujanja h kritičnemu 
razmišljanju. 

S predstavitvijo načinov uspešnega učenja. 

S predstavitvijo načinov pomoči in/ali viri pomoči  pri 
otrokovem učenju in morebitnih težavah. 

S predstavitvijo vsebin, načinov in/ali virov za širjenje 
splošne izobrazbe. 

S predstavitvijo načinov učinkovitega spodbujanja otroka 
k učenju. 

S predstavitvijo vsebin, načinov in/ali virov za 
spodbujanje ustvarjalnega izražanja doma. 

Z navodili, kako podpreti otroka, da bo samostojno 
izvedel šolsko delo doma (domačo nalogo, govorni 

nastop, poskuse...) 

S predstavitvijo načinov pohvale in priznanja za dobro 
opravljeno šolsko delo. 

Z navodili, kako se otrok ustrezno pripravi na šolsko delo 
(ustrezna priprava šolske torbe, urejanje zvezkov ...). 



45 
 

 navodil za navajanje otroka na samostojno izvedeno šolsko delo doma v 2., 7. 

in 9. razredu, 

 navodil za navajanje otroka na ustrezno pripravo na šolsko delo v 2. in 9. 

razredu, 

 predstavitev načinov uspešnega učenja v 2., 7. in 9. razredu, 

 predstavitev načinov učinkovitega spodbujanja otroka k učenju v 2. in 9. 

razredu, 

 predstavitev načinov spodbujanja h kritičnemu razmišljanju v 7. in 9. razredu, 

 predstavitev vsebine, načinov in virov, kako spodbujati otroka na področjih, na 

katerih izkazuje talent, v 7. in 9. razredu, 

 predstavitev načinov pohvale in priznanja za dobro opravljeno šolsko delo v 2. 

in 7. razredu, 

 predstavitev načinov pomoči in/ali viri pomoči  pri otrokovem učenju in 

morebitnih težavah v 7. in 9. razredu,  

 predstavitev vsebin, načinov in/ali virov za širjenje splošne izobrazbe v 7. in 9. 

razredu, 

 predstavitev vsebin, načinov in/ali virov za spodbujanje ustvarjalnega 

izražanja doma v 2. in 9. razredu. 

Kot je možno ugotoviti na podlagi podatkov, izstopajo odgovori anketiranih, ki so 

podali mnenje za otroka v 9. razredu. Da kar v večini primerov podpor izražajo željo 

po sodelovanju s šolo, si lahko razlagamo tako, da imajo ti anketirani vpogled v 

celotno devetletno šolanje otroka in so lahko naredili reflektiran pregled na preteklo 

delo z otrokom ter ocenili izpuščene priložnosti, kjer bi otrok lahko bil bolj 

samostojen, dobil več njihove podpore, če bi sami znali ipd. Deloma pa so lahko 

njihove želje odraz skrbi, ker njihov otrok nadaljuje izobraževanje na (neobvezni) 

srednješolski stopnji, kjer ocenjujejo, da bo potrebno več znanja in dela za uspešen 

zaključek.  

Tudi anketirani, ki so odgovarjali za otroke v 7. razredu, si želijo veliko podpore s 

strani šole. Eden od razlogov bi lahko bil, da seštevek ocen, ki se upoštevajo za 

vstop na srednjo šolo, vključuje ocene ravno od  7. razreda naprej. Tako pomeni 7. 

razred neko prelomnico, saj od tega razreda naprej lahko postane želja po vpisu na 

izbrano srednjo šolo motivacija za trud pri dejavnostih, ki zadevajo izobraževanje.   

Za pojasnilo, zakaj 7. in zlasti 9. razred izstopata, bi potrebovali več podatkov, ki pa 

jih z anketnim vprašalnikom nismo zajeli.  
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Slika 11: Grafični prikaz povprečnih vrednosti želja anketiranih po vrsti podpore glede na šolski razred 
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Z navodili, kako se otrok ustrezno 
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virov, kako spodbujati otroka na 
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S predstavitvijo načinov pohvale in 
priznanja za dobro opravljeno 
šolsko delo. 

S predstavitvijo načinov pomoči 
in/ali viri pomoči  pri otrokovem 
učenju in morebitnih težavah. 

S predstavitvijo vsebin, načinov 
in/ali virov za širjenje splošne 
izobrazbe. 

S predstavitvijo vsebin, načinov 
in/ali virov za spodbujanje 
ustvarjalnega izražanja doma. 
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Preglednica 7: Prikaz povprečnih vrednosti strinjanj anketiranih glede želja po vrsti podpore in glede na šolski 

razred 

 

2.2.1.10 Pritožbe  

Poleg podpore nas je zanimalo, koliko anketiranih se je v šolskem letu 2018/19 

pritožilo o katerikoli zadevi, ki se nanaša na šolanje otroka, komu izmed delavcev na 

šoli. Možni odgovor je bil zgolj pritrdilen ali nikalen. 

Pritožbo je izreklo 19,90 % anketiranih (38 anketiranih), 80,10 % pa nobene.  

 

Slika 12: Grafični prikaz deleža pritožb anketiranih za šolsko leto 2018/19 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred

Z navodili, kako podpreti otroka, da bo 

samostojno izvedel šolsko delo doma (domačo 

nalogo, govorni nastop, poskuse...) 3,44 3,50 3,31 3,25 3,36 2,17 3,88 3,07 3,50

Z navodili, kako se otrok ustrezno pripravi na 

šolsko delo (ustrezna priprava šolske torbe, 

urejanje zvezkov ...). 3,16 3,45 3,00 2,75 2,96 2,00 3,06 2,60 3,60

S predstavitvijo načinov uspešnega učenja. 3,56 3,85 3,66 3,75 3,64 3,17 4,00 3,47 4,00
S predstavitvijo načinov učinkovitega 

spodbujanja otroka k učenju. 3,52 4,00 3,51 3,43 3,50 3,25 3,81 3,27 4,10
S predstavitvijo načinov spodbujanja h 

kritičnemu razmišljanju. 3,80 3,95 3,57 3,79 3,82 3,25 4,13 3,33 4,10
S predstavitvijo vsebine, načinov in virov, kako 

spodbujati otroka na področjih, na katerih 

izkazuje talent. 3,84 3,80 3,60 3,86 3,89 3,17 4,06 3,47 3,90
S predstavitvijo načinov pohvale in priznanja za 

dobro opravljeno šolsko delo. 3,32 3,70 3,17 3,25 3,50 2,67 3,56 3,07 3,50
S predstavitvijo načinov pomoči in/ali viri  

pomoči  pri otrokovem učenju in morebitnih 

težavah. 3,60 3,75 3,54 3,36 3,75 3,42 3,94 3,00 4,20
S predstavitvijo vsebin, načinov in/ali virov za 

širjenje splošne izobrazbe. 3,68 3,85 3,49 3,71 3,50 2,58 4,19 3,33 3,89
S predstavitvijo vsebin, načinov in/ali virov za 

spodbujanje ustvarjalnega izražanja doma. 3,52 3,75 3,11 3,32 3,54 2,67 3,63 3,13 3,67

80,10 % 

19,90 % 
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2.2.1.11 Število pritožb, podanih določenemu delavcu na šoli 

Sledili sta dve vprašanji, ki so jih reševali zgolj anketirani, ki so pritrdilno odgovorili na 

predhodno vprašanje. Pritrdilo je 38 oseb, odgovarjalo pa jih je manj. 

Odgovarjali so tako, da so označili količino pritožb pri vsakem navedenem delavcu 

šole. 

Izkazalo se je, da so se anketirani v povprečju največkrat – v vseh kategorijah, tako  

enkrat (50,00 %), dvakrat (19,44 %) in trikrat ali večkrat (13,89 %) – pritožili učitelju, 

ki je razrednik. To je skupaj 83,33 % (N=36). Druga oseba, zaposlena na šoli, ki je 

bila po odgovorih anketiranih deležna v povprečju največ pritožb (skupaj 46,88 %, 

N=32), je ravnatelj oziroma podravnatelj – enkrat (31,25 %), dvakrat (9,38 %), v 

preteklih letih (6,25 %). 

Anketirani so se po večkrat v povprečju pritožili poleg učitelju, ki je razrednik, še 

drugim učiteljem, ki bodisi otroka učijo ali skrbijo zanj v podaljšanem bivanju. 

Večkratnih pritožb anketiranih je bil deležen tudi predstavnik staršev. Izjemi pri 

večkratnih pritožbah sta ravnatelj oziroma podravnatelj in kuhar – dietolog. Iz 

omenjenega bi se dalo sklepati, da slednji reagirajo in poskrbijo, da se je pritožba 

razrešila najkasneje po dvakratnem urgiranju anketiranih. 

Iz podatkov je možno tudi razbrati, da so se nekateri anketirani pritožili tudi lansko 

šolsko leto – v največji meri ravnatelju oziroma podravnatelju in predstavniku staršev. 
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Slika 13: Grafični prikaz deleža pritožb glede na njihovo število in na zaposlenega v šoli  

2.2.1.12 Pojasnilo pritožb 

Pri tem vprašanju so imeli anketirani na voljo več možnih odgovorov in v povprečju 

prevladujeta dva, in sicer da so želeli s pritožbo doseči pošten odnos do otroka ter da 

so želeli izpostaviti zadeve, ki motijo veliko staršev, vendar jih nihče ne upa 

izpostaviti (vsak po 28,57 odstotkov). Na tretjem mestu je bil odgovor, da so s 

pritožbo želeli doseči obravnavo dogodka. 

Pod »drugo« so anketirani zapisali: »neprimerni pogoji za delo (ni kemikalij, 

neprimerne delovne površine in učiteljica, ki je individualist in ne zna delat s skupino 

...«, »Prilagajanje dela šole/učitelja večini učencev (povprečju) in ne forsiranje 

nadstandardne in dodatne izobrazbe.«, »Razmislek učitelja kaj je smisel 

izobraževalnega procesa in kritično presojo podajanja predpisane učne snovi.« 
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Slika 14: Grafični prikaz deleža izbranih razlogov za pritožbe 

 

2.2.1.13 Neizrečene pritožbe 

Anketiranim, ki so označili, da se niso pritožili, smo zastavili vprašanje, s čim na šoli 

ali pri šolanju niso zadovoljni in bi se lahko pritožili. Odgovor je zapisalo 38 oseb, ki 

jih predstavljamo v sledečih kategorijah (pri čemer je v posamezni kategoriji lahko 

samo en odgovor, v posameznih pa več): 

- kritika šolskega sistema – problem učnih načrtov, 

- kritika šole: 

o neustrezna organizacija pouka izven običajnega časa (sobote, 

podelitve spričeval), 

o neuravnotežena prehrana, 

o slaba šolska infrastruktura, 

o premalo kadra, 

o manjka računalniško opismenjevanje,  

o popoldanske aktivnosti –- premalo izobraževalne, zato vzgojna 

problematika, 

o neprimerno informiranje staršev, 

- kritika učitelja:  

o premalo dela z nadarjenimi, 

o favoriziranje nadarjenih otrok, 

o premalo spodbujanja otrok, 

o manjka navajanje na domače delo, 

28,57% 
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upajo nič reči. 
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Zamenjavo nekompetentnega učitelja/ice. 
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Prilagajanje dela šole specifiki otroka. 
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o preveč domačega dela, 

o neustrezno urejanje vedenjske problematike, 

o manjka vzgoja drugačnosti 

o nenatančna navodila učiteljev, 

o neustrezno obnašanje učitelja, 

o neustrezno ocenjevanje, 

o neustrezno poučevanje, 

o neustrezno znanje učitelja, 

o premalo navajanja na kritično razmišljanje, 

o pričakovanja, da starši doma pomagajo, 

o vedenjska problematika vpliva na oceno.  

- neprimeren odnos drugih staršev. 

2.2.1.14 Komentarji anketiranih 

 

Za konec smo dali anketiranim možnost, da zapišejo komentar, dopolnitev, 

obrazložitev h kateremukoli vprašanju. Odzvalo se je 29 vprašanih. Njihove 

komentarje smo zapisali brez redakcije, le razvrstili smo jih v vsebinske kategorije. 

 komentar na vprašanja v anketi  

Vprašanja v anketi so precej nesmiselna, ker ne sprašujejo po konkretnih 

podatkih (npr. koliko časa na dan pomagate otroku pri šolskih opravilih, pri katerih 

predmetih itd.), zato bodo odgovori zelo subjektivni in z njimi ne bo mogoče 

narediti analize.12 

Ocenjevanje opredeljuje enega otoka, imam jih pa več. Vsak je drugačen in 

potrebuje drugačno pomoč. 

Pri vprašanju o pričakovani uspešnosti otroka je naš odgovor tak, ker smo 

pričakovali bolj samostojno delo za šolo. Smo pa zelo zadovoljni s \"socialno 

uspešnostjo\" (vključenostjo) in dosega naša pričakovanja glede uspeha. 

Otroci imajo v prvem in drugem razredu le opisne ocene, zato zgornji odgovor ni 

relevanten. Napisala sem ga iz komentarjev pri predmetih, kjer piše, da Dosega 

cilje (pri predmetih za drugi razred). 

Zadnje vprašanje je nerelevantno, ker so ocene v 1. razredu opisne. 

                                                           
12

 Tudi sami smo pomislili, da bi z anketnim vprašalnikom iskali bolj natančne in oprijemljive podatke – kot je na 
primer čas – vendar smo menili oziroma menimo, da anketirani težko junija podajo oceno o povprečno 
porabljenem času za posamezne aktivnosti od septembra do junija, saj ostane ob misli na celotno šolsko leto 
nazaj samo občutek obremenjenosti. Z vztrajanjem pri številki bi, tako smo sklepali, odvrnili več anketiranih kot 
pa pridobili natančnih številk, ki zagotovo ne bi odražale dejanskega, ampak ponovno subjektivno oceno stanja 
in s tem lažno objektivnost. 
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V nižjih razredih nimajo ocen, vsi odgovori na to temo so približki opisnega 

ocenjevanja. 

nimamo še ocen 

Nimajo še ocen 

 

 komentar k domačemu delu za šolo 

Ne strinjam se z domačimi nalogami in podobnimi obremenitvami. Naj otroci vse 

naredijo v šoli. 

Preveč domačih nalog in preveč predelane snovi v šoli ter preveč učbenikov- 

šolski sistem ne velja. 

Doma se v delo za šolo vključujemo izjemoma, včasih pred spraševanjem in pred 

tekmovanji z dodatno razlago. Skupaj vadimo pesmice in govorne nastope, šola 

mora biti otrokova dolžnost in ne staršev. 

Pomembno bi bilo, da v šoli otroku razložijo, kaj od njega pričakujejo in kako naj 

se tega loti, ne staršem. 

dobri živci 

 

 Komentar k sodelovanju s šolo 

sodelovanje šole, predstavitev dobrih praks, ideje, kako pomagati otrokom, da se 

hitreje naučijo, vse to je dobrodošlo, tudi za take otroke, ki te pomoči (še) ne 

potrebujejo. 

Učitelji ne morejo pomagati pri navodilih ali pomoči staršem, kako naj pomagajo 

otroku, ker se ne posvetijo k spoznavanju otroka/otrok, ampak po večini k temu, 

da bodo snov predelali. Tako ne poznajo otrokovih prednosti in slabosti. 

Vprašanja iz sklopa II. niso predmet dialoga med šolo in staršem, ampak med 

šolo in otrokom. Šola mora zadeve, ki so bile predmet vprašanj, rešiti neposredno 

z otrokom, ker je za to najbolj usposobljena oz. so za to usposobljeni njeni 

pedagoški delavci. 

 

 Komentar na delo v šoli 

Izobraževanje se nama z možem zdi pomembno. Otroka pustiva, da stvari opravi 

sam, zraven pa ga opazujeva oz. sva pozorna, če kdaj česa ne zmore. Predvsem 

pa se mi zdi, da bi že v tretjem razredu lahko začeli otroke učiti, kako se učiti. 
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Manjka ciljana individualna dodatna spodbuda otroku na področju, kjer je dober. 

To bi bil bonus. Drugače sva jaz in hči z vsem zadovoljna.  

Pogrešam podporo šole pri nadarjenih učencih. Nadarjeni učenci se večinoma v 

šoli dolgočasijo in zato jim je šola brezvezna. 

OŠ xy je odlična sola, z odličnimi učitelji in ravnateljico. Tudi sama sem 

obiskovala in zaključila to OS. 

Učitelji imajo zelo dober občutek, kateremu otroku je treba kako pomagati (ali pa 

ne). 

Po 4 letih učenja angleščine na OŠ xy ima sicer otrok še vedno oceno pet, ampak 

se ne zna niti predstavit, kaj šele kaj drugega v angleščini. 

 

 Razmišljanja anketiranih 

zakaj ni več ocenjevanja za obnašanje; glasba, gospodinjstvo ipd. ne more biti 

enako ocenjeno kot matematika ipd. 

Z otrokom se je treba ukvarjati na vseh področjih življenja. 

Spodbujati ga samo toliko, da ustvari delovne navade, vse ostalo je na njem. 

Menim, da je pomembno, da starši v nižjih razredih naučijo otroka, kako se uči in 

ga tako pripravijo na samostojnost. Vedno pa je potrebno otroka podpirat, mu 

pomagat, pohvalit, doma vzgajat. 

Izraz učni uspeh razumem kot učni rezultat otroka, ki ga doseže in mi je zelo 

pomembno, da otrok pokaže znanje in trud. To ne pomeni, da mi je zelo 

pomembno, da ima same petice oz. odličen uspeh. Mora pa se za vsako nalogo 

potrudit in pokazat odgovornost. 

Značaj in volja otroka igrata pri tem veliko vlogo. 

hvala za spodbudo, kako otroku spodbuditi naravno pot do znanja 

 

 

2.3 ANALIZA HIPOTEZ  

H1: Med vrsto podpore, ki jo starši želijo pridobiti s strani šole, in vrsto dejavnosti, v 

katere se ne vključujejo starši ali drugi člani družine, obstaja statistično značilna 

povezanost. 
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Hipotezo smo analizirali s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Želeno 

podporo s strani šole smo povezali z dejavnostmi staršev ali družine, v katere se 

oziroma ne vključujejo starši ali družina. Povezanost smo preverjali med parom 

spremenljivk kot prikazuje preglednica spodaj. 

Podpora doma Želena podpora s 

strani šole 

Koeficient 

korelacije  

P-

vrednost 

Otroka smo podpirali pri 

opravljanju šolskega dela 

doma (domače naloge, 

govorni nastopi, poskusi ...) 

Z navodili, kako podpreti 

otroka, da bo 

samostojno izvedel 

šolsko delo doma 

(domačo nalogo, 

govorni nastop, poskuse 

...) 

,244** ,001 

Otroka smo podpirali, da je 

ustrezno pripravil vse za pouk 

(ustrezna priprava šolske 

torbe, puščice, urejanje 

zvezkov ...). 

Z navodili, kako se otrok 

ustrezno pripravi na 

šolsko delo (ustrezna 

priprava šolske torbe, 

urejanje zvezkov ...). 

,252** ,000 

Otroka smo seznanjali z 

načini uspešnega učenja. 

S predstavitvijo načinov 

uspešnega učenja. 

,237** ,001 

Otroka smo spodbujali k 

učenju. 

S predstavitvijo načinov 

učinkovitega 

spodbujanja otroka k 

učenju. 

,263** ,000 

Otroka smo spodbujali h 

kritičnemu razmišljanju. 

S predstavitvijo načinov 

spodbujanja h 

kritičnemu razmišljanju. 

,246** ,001 

Otroka smo spodbujali na 

področjih, na katerih izkazuje 

talent. 

S predstavitvijo vsebine, 

načinov in virov, kako 

spodbujati otroka na 

področjih, na katerih 

izkazuje talent. 

,269** ,000 

Otroka smo pohvalili za dobro 

opravljeno šolsko delo. 

S predstavitvijo načinov 

pohvale in priznanja za 

dobro opravljeno šolsko 

delo. 

,103 ,158 

Otroku smo nudili podporo 

pri učenju (razlaga učne 

snovi, ponavljanje pred 

preverjanjem znanja ...). 

S predstavitvijo načinov 

pomoči in/ali viri pomoči  

pri otrokovem učenju in 

morebitnih težavah. 

,031 ,670 

Skupaj z otrokom smo se 

udeležili/počeli aktivnosti, ki 

S predstavitvijo vsebin, 

načinov in/ali virov za 

,217** ,003 
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širijo splošno izobrazbo 

(obisk knjižnice, muzeja, 

branje različnih vrst knjig, 

ogled poljudnoznanstvenih 

filmov ...). 

širjenje splošne 

izobrazbe. 

Otroka smo spodbujali k 

ustvarjalnem izražanju doma 

(risanje, izdelava različnih 

izdelkov, petje/igranje na 

inštrument, plesanje ...). 

S predstavitvijo vsebin, 

načinov in/ali virov za 

spodbujanje 

ustvarjalnega izražanja 

doma. 

,121 ,096 

Preglednica 8: Seznam podpore doma in željene podpore s strani šole – Spearmanov korelacijski koeficient 

Statistično značilne pozitivne šibke povezave so bile med sedmimi pari spremenljivk 

(0,217 < ρ >0,269, α < 0,05).  

Statistično značilne povezave ni bilo med tremi pari spremenljivk, pri katerih so 

anketirani izrazili mnenje o pohvali otroka za šolsko delo (ρ=0,103, α =0,158), pri 

katerih so anketirani izrazili podporo pri učenju (ρ=0,031, α =0,670) in pri katerih so 

anketirani spodbujali k ustvarjalnem izražanju doma (ρ=0,121, α =0,096). 

Statistična analiza pa je pokazala šibko pozitivno povezanost med drugimi 

spremenljivkami, izven vsebinskih parov. Prikazana je v preglednici spodaj.  

Podpora doma Želena podpora s 

strani šole 

Koeficient 

korelacije 

P-vrednost 

Otroka smo podpirali, 

da je ustrezno 

pripravil vse za pouk 

(ustrezna priprava 

šolske torbe, puščice, 

urejanje zvezkov ...). 

S predstavitvijo 

načinov pohvale in 

priznanja za dobro 

opravljeno šolsko delo. 

,310** ,000 

Otroka smo spodbujali 

k učenju. 

S predstavitvijo 

načinov pohvale in 

priznanja za dobro 

opravljeno šolsko delo. 

,311** ,000 

Preglednica 9: Prikaz povezanosti želene podpore s strani šole s podporo doma 

O statistično značilni povezanosti lahko govorimo pri podpori otroka, da ustrezno 

pripravi vse za pouk, in željo, da bi šola predstavila načine pohvale in priznanja za 

dobro opravljeno šolsko delo (ρ=0,310, α =0,000), ter med spodbujanjem otroka k 

učenju in željo, da bi šola predstavila načine pohvale in priznanja za dobro opravljeno 

šolsko delo (ρ=0,311, α =0,000). 
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Trdimo lahko, da anketirani starši šoloobveznih otrok, ki doma podpirajo otroka pri 

ustrezni pripravi na pouk in spodbujajo k učenju, želijo, da jim šola nudi podporo pri 

iskanju načinov pohvale in priznanja za dobro opravljeno šolsko delo. 

Anketirani starši šoloobveznih otrok, ki doma podpirajo otroka pri ustrezni pripravi na 

pouk in spodbujajo k učenju, želijo, da jim šola nudi podporo pri iskanju načinov 

pohvale in priznanja za dobro opravljeno šolsko delo.  

Ugotovili smo, da so povezave med želeno podporo s strani šole in dejavnostmi 

staršev ali družine, v katere se vključujejo starši ali družina, ki so statistično značilne, 

izključno pozitivne in ne negativne, kot smo pri hipotezi predpostavili. 

Hipotezo zato zavrnemo.   

H2: Med vrsto podpore, ki jo starši želijo pridobiti s strani šole, in razlogi, ki jih 

navajajo za vključevanje v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, obstaja 

statistično značilna povezanost.  

Hipotezo smo analizirali s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Izbrali smo tri 

razloge za vključevanje v izobraževanje otrok, s katerimi so se anketirani v naši 

anketi v povprečju najbolj strinjali, in jih povezali z vsemi vrstami podpore, ki jo starši 

želijo od šole. V kolikor bo med trditvami statistično značilno povezanih vsaj tretjina, 

bomo hipotezo potrdili. 

Povezave predstavljamo v preglednici spodaj. 

  

S tem, ko mu/ji 

pomagamo vidi, da 

se lahko obrne na 

nas, ko potrebuje 

podporo. 

Zato, da si pridobi 

delovne navade. 

Zato, da bo bolj 

prepričan/a vase in 

v svoje znanje. 

Koeficient 

korelacije 

P-

vrednost 

Koeficient 

korelacije 

P-

vrednost 

Koeficient 

korelacije 

P-

vrednost 

Z navodili, kako 

podpreti otroka, da 

bo samostojno 

izvedel šolsko delo 

doma (domačo 

nalogo, govorni 

nastop, poskuse 

...) 

,159* 0,028 ,285** 0 ,167* 0,021 
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Z navodili, kako se 

otrok ustrezno 

pripravi na šolsko 

delo (ustrezna 

priprava šolske 

torbe, urejanje 

zvezkov ...). 

,216** 0,003 0,12 0,098 ,147* 0,042 

S predstavitvijo 

načinov 

uspešnega učenja. 

,206** 0,004 ,351** 0 ,239** 0,001 

S predstavitvijo 

načinov 

učinkovitega 

spodbujanja otroka 

k učenju. 

,199** 0,006 ,318** 0 ,280** 0 

S predstavitvijo 

načinov 

spodbujanja h 

kritičnemu 

razmišljanju. 

,160* 0,027 ,229** 0,001 ,230** 0,001 

S predstavitvijo 

vsebine, načinov 

in virov, kako 

spodbujati otroka 

na področjih, na 

katerih izkazuje 

talent. 

,219** 0,002 ,259** 0 ,265** 0 

S predstavitvijo 

načinov pohvale in 

priznanja za dobro 

opravljeno šolsko 

delo. 

,177* 0,014 ,158* 0,029 ,187** 0,009 

S predstavitvijo 

načinov pomoči 

in/ali viri pomoči  

pri otrokovem 

učenju in 

morebitnih 

težavah. 

,170* 0,019 ,209** 0,004 ,223** 0,002 

S predstavitvijo 

vsebin, načinov 

in/ali virov za 

širjenje splošne 

,183* 0,011 ,175* 0,016 ,262** 0 
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izobrazbe. 

S predstavitvijo 

vsebin, načinov 

in/ali virov za 

spodbujanje 

ustvarjalnega 

izražanja doma. 

,170* 0,019 0,135 0,062 ,238** 0,001 

Preglednica 10: Seznam razlogov in  željene podpore s strani šole – Spearmanov korelacijski koeficient 

Statistično značilne povezave so se pokazale pri večini korelacij med razlogi 

vključevanja v dejavnosti, povezane s šolo in željene podpore s strani šole. Od 30 

korelacij je statistično povezanih 28. 

Starši, ki za razlog navajajo podporo zato, da otrok ve, da se po potrebi lahko obrne 

nanje, ter zato, da bo bolj prepričan vase in svoje znanje, si želijo več ali manj 

podpore s strani šole pri vseh naštetih dejavnostih (0,159 < ρ >0,280, α<0,05).  

Statistično značilna šibka pozitivna povezanost je med razlogom vključevanja, da 

otrok pridobi delovne navade, in željo po podpori šole pri spoznavanju načinov 

uspešnega učenja (ρ=0,351, α =0,000) ter med razlogom vključevanja, da otrok 

pridobi delovne navade, in željo po podpori šole pri spoznavanju načinov 

učinkovitega spodbujanja k učenju (ρ=0,318, α =0,000).  

Največ statistično značilnih (z nekoliko višjo vrednostjo, a še vedno šibkih) 

povezanosti v povezavi z željeno podporo je v  primerih, ko se starši vključujejo v 

podporo zaradi občutka, da to šola pričakuje od njih. Želijo si podpore, da bodo znali 

otroka: 

 podpreti pri samostojnem izvajanju šolskega dela (ρ=0,315, α =0,000), 

 učinkovito spodbujati k učenju (ρ=0,302, α =0,000), 

 ustrezno pohvaliti in dati priznanje za dobro opravljeno šolsko delo (ρ=0,301, 

α =0,000). 

Hipotezo potrdimo.  

 

H3: Ocena staršev glede pomembnosti učnega uspeha otroka in ocena uspešnosti 

otroka glede na pričakovanja staršev pred vstopom v šolo statistično značilno 

vplivajo na vključenost staršev v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem.  

Hipotezo smo preverjali z linearno regresijsko analizo. Preverili smo, ali imata 

pomembnost učnega uspeha otroka za starše in uspešnost otroka glede na 
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pričakovanja staršev vpliv na njihovo vrsto vključenosti v otrokovo izobraževanje. V 

primeru statistično značilnega vpliva bo hipoteza potrjena.   

 

R R na 

kvadrat  

Prilagojen R 

na kvadrat 

F 

sprememba  

Durbin-

Watson 

,077 ,006 -,004 0,605 2,251 

a. Dependent Variable: Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela doma 

(domače naloge, govorni nastopi, poskusi ...) 

b. Predictors: (Constant), Učni uspeh mojega otroka je, Otrok je uspešen 
Preglednica 11: Moč povezave med spremenljivkami, uporabljenimi v H3 

Vrednost korelacijskega koeficienta (R) je 0,077, kar pomeni, da gre za zelo šibko 

povezanost med vsemi tremi spremenljivkami. Determinacijski koeficient pa kaže, da 

je delež pojasnjene variance odvisne spremenljivke s strani neodvisnih spremenljivk 

le 6 %. Vrednost Durbin-Watsonovega testa je v mejah med 1,5 in 2,5 (torej ostanki 

so med seboj nepovezani). 

S testom Anova smo preverili statistično sprejemljivost modela. 

ANOVAa 

Model 

Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

P-

vrednost 

1 Regresija 1,346 2 0,673 0,605 ,547b 

Preostanek 228,072 205 1,113     

Skupaj 229,418 207       

a. Dependent Variable: Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela doma 

(domače naloge, govorni nastopi, poskusi ...) 

b. Predictors: (Constant), Učni uspeh mojega otroka je, Otrok je uspešen 
Preglednica 12: Anova za model H3 

Splošni regresijski model ni statistično značilen in je neprimeren za posplošitev na 

celotno populacijo: F(2,205)=0,605, p>0,05, R2=0,006. 

V spodnji tabeli prikazujemo še vrednosti posameznih koeficientov v modelu z eno 

od podpor.  

  Nestandardizirani 

regresijski koeficienti 

Standardizi

rani 

regresijski 

koeficienti 

t-statistika  Stopnja 

značilnosti (P-

vrednost) 

  B Standardn

a napaka 

Beta   

(Konsta 2,744 ,561   4,893 ,000 
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nta) 

Otrok je 

uspešen 

,039 ,085 ,032 ,455 ,649 

Učni 

uspeh 

mojega 

otroka je 

,114 ,106 ,077 1,075 ,284 

a. Dependent Variable: Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela doma 

(domače naloge, govorni nastopi, poskusi ...) 
Preglednica 13: Vrednosti posameznih koeficientov modela H3  

Ugotovili smo, da tudi vpliv posameznih neodvisnih spremenljivk ni statistično 

značilen (p>0,05) in s tem lahko trdimo, da neodvisni spremenljivki ne pojasnjujeta 

odvisne. 

Hipotezo zavrnemo.  

H4: Vrsta vključenosti staršev ali drugih družinskih članov v dejavnosti, povezane z 

otrokovim izobraževanjem, se statistično značilno razlikuje glede na izobrazbo 

anketiranih. 

Za preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov smo najprej uporabili test 

Kolmogorov-Smirnov. 

  

Kolmogorov-Smirnov 

Statistika df 

P-

vrednost 

Otroka smo podpirali pri opravljanju 

šolskega dela doma (domače naloge, 

govorni nastopi, poskusi ...) 

,212 217 ,000 

Otroka smo podpirali, da je ustrezno 

pripravil vse za pouk (ustrezna priprava 

šolske torbe, puščice, urejanje zvezkov 

...). 

,191 217 ,000 

Otroka smo seznanjali z načini 

uspešnega učenja. 

,201 217 ,000 

Otroka smo spodbujali k učenju. ,255 217 ,000 

Otroka smo spodbujali h kritičnemu 

razmišljanju. 

,262 217 ,000 

Otroka smo spodbujali na področjih, na 

katerih izkazuje talent. 

,285 217 ,000 

Otroka smo pohvalili za dobro opravljeno 

šolsko delo. 

,302 217 ,000 

Otroku smo nudili podporo pri učenju ,205 217 ,000 



61 
 

(razlaga učne snovi, ponavljanje pred 

preverjanjem znanja ...). 

Skupaj z otrokom smo se udeležili/počeli 

aktivnosti, ki širijo splošno izobrazbo 

(obisk knjižnice, muzeja, branje različnih 

vrst knjig, ogled poljudnoznanstvenih 

filmov ...). 

,227 217 ,000 

Otroka smo spodbujali k ustvarjalnem 

izražanju doma (risanje, izdelava 

različnih izdelkov, petje/igranje na 

inštrument, plesanje ...). 

,235 217 ,000 

Preglednica 14: Vrednosti Kolmogorov-Smirnov testa normalnosti porazdelitve podatkov, uporabljenih v H4 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal nenormalno porazdelitev (p < 0,05). Hipotezo 

smo zato preverjali s testom Kruskal-Wallis. Vse vrste vključenosti v dejavnosti, ki jo 

starši ali drugi družinski člani nudijo otroku, smo povezali z vsemi stopnjami 

izobrazbe anketiranih.  

  N Povprečje 

rangov 

P-

vrednost 

Otroka smo podpirali pri 

opravljanju šolskega dela 

doma (domače naloge, 

govorni nastopi, poskusi 

...) 

poklicna šola 2 79,75 0,921 

srednja šola 30 103,68 

višja šola 10 90,05 

visoka strokovna 

šola 

10 98,40 

fakulteta 103 95,43 

magisterij, 

doktorat 

34 87,40 

Skupaj 189   

Otroka smo podpirali, da 

je ustrezno pripravil vse 

za pouk (ustrezna 

priprava šolske torbe, 

puščice, urejanje zvezkov 

...). 

poklicna šola 2 56,00 0,742 

srednja šola 30 100,52 

višja šola 10 98,30 

visoka strokovna 

šola 

10 108,50 

fakulteta 102 94,32 

magisterij, 

doktorat 

34 86,75 

Skupaj 188   

Otroka smo seznanjali z 

načini uspešnega učenja. 

poklicna šola 2 45,00 0,369 

srednja šola 30 110,28 

višja šola 10 90,90 

visoka strokovna 

šola 

10 92,55 
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fakulteta 102 93,86 

magisterij, 

doktorat 

34 87,04 

Skupaj 188   

Otroka smo spodbujali k 

učenju. 

poklicna šola 2 34,25 0,003** 

srednja šola 30 124,03 

višja šola 10 90,30 

visoka strokovna 

šola 

10 110,85 

fakulteta 102 85,68 

magisterij, 

doktorat 

34 94,88 

Skupaj 188   

Otroka smo spodbujali h 

kritičnemu razmišljanju. 

poklicna šola 2 31,00 0,021** 

srednja šola 30 78,43 

višja šola 10 63,20 

visoka strokovna 

šola 

10 84,70 

fakulteta 102 101,66 

magisterij, 

doktorat 

34 103,01 

Skupaj 188   

Otroka smo spodbujali na 

področjih, na katerih 

izkazuje talent. 

poklicna šola 2 53,25 0,788 

srednja šola 30 91,77 

višja šola 10 96,20 

visoka strokovna 

šola 

10 89,55 

fakulteta 102 96,18 

magisterij, 

doktorat 

33 92,45 

Skupaj 187   

Otroka smo pohvalili za 

dobro opravljeno šolsko 

delo. 

poklicna šola 2 97,75 0,480 

srednja šola 30 97,75 

višja šola 9 92,11 

visoka strokovna 

šola 

10 66,45 

fakulteta 102 94,50 

magisterij, 

doktorat 

34 97,56 

Skupaj 187   

Otroku smo nudili poklicna šola 2 95,00 0,303 
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podporo pri učenju 

(razlaga učne snovi, 

ponavljanje pred 

preverjanjem znanja ...). 

srednja šola 30 114,67 

višja šola 10 92,95 

visoka strokovna 

šola 

10 106,25 

fakulteta 103 90,73 

magisterij, 

doktorat 

33 84,82 

Skupaj 188   

Skupaj z otrokom smo se 

udeležili/počeli aktivnosti, 

ki širijo splošno izobrazbo 

(obisk knjižnice, muzeja, 

branje različnih vrst knjig, 

ogled 

poljudnoznanstvenih 

filmov ...). 

poklicna šola 2 112,50 0,130 

srednja šola 30 71,73 

višja šola 10 100,00 

visoka strokovna 

šola 

10 80,40 

fakulteta 102 97,41 

magisterij, 

doktorat 

33 104,88 

Skupaj 187   

Otroka smo spodbujali k 

ustvarjalnemu izražanju 

doma (risanje, izdelava 

različnih izdelkov, 

petje/igranje na 

inštrument, plesanje ...). 

poklicna šola 2 144,50 0,335 

srednja šola 30 92,98 

višja šola 10 114,80 

visoka strokovna 

šola 

10 77,00 

fakulteta 102 94,72 

magisterij, 

doktorat 

34 91,41 

Skupaj 188   
Preglednica 15: Povprečja rangov in rezultat testa Kruskal - Wallis  

 

P-vrednosti so pod 0,05 pri dveh trditvah: otroka smo spodbujali k učenju (p=0,003) 

in otroka smo spodbujali h kritičnemu razmišljanju (p=0,021). Za ti dve trditvi lahko 

trdimo, da so razlike glede na izobrazbo statistično značilne. S prvo trditvijo so se 

najbolj strinjali anketirani s srednješolsko izobrazbo, saj trditev dosega najvišje 

povprečje ranga (r=124,03). Z drugo pa anketirani z magisterijem in doktoratom 

(r=103,01).  

Za ti dve trditvi lahko hipotezo potrdimo. 

H5: Ocena staršev glede pomembnosti učnega uspeha otroka in število vseh 

vključenih v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, statistično značilno 

vplivajo na pritožbo staršev. 
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Ker smo pritožbe anketiranih označili kot binarno kategorijo (da, ne), smo hipotezo 

preverjali z logistično regresijsko analizo. Preverili smo, ali ocena pomembnosti, ki jo 

dajejo starši učnemu uspehu otroka, in število vseh vključenih v podporo otroku 

statistično značilno vpliva na pritožbe staršev. V primeru statistično značilnega vpliva 

bo hipoteza potrjena.   

-2 Log likelihood Cox & 

Snell R 

kvadrat 

Nagelkerke 

R kvadrat 

186,761 ,001 ,001 
Preglednica 16: Povzetek modela H5 

Ta tabela vsebuje vrednosti Cox & Snell R Square in Nagelkerke R Square, ki sta 

obe metodi izračuna pojasnljivosti variance. Delež pojasnjene varianca odvisne 

spremenljivke, ki temelji na našem modelu, je 1 %, ne glede na to ali se sklicujemo 

na Cox & Snell R2 oziroma Nagelkerke R2 metode. Glede na majhno pojasnljivost 

analiza ni smiselna. 

  

  

  

B S.E. Wald df P-

vrednost 

Exp(B) 

Navedite število, koliko 

vas je bilo vseh vključenih 

v dejavnosti, povezane z 

otrokovim 

izobraževanjem, tako da v 

kvadratek spodaj vpišete 

številko 

,000 ,153 ,000 1 ,999 1,000 

Učni uspeh mojega otroka 

je 

-,102 ,261 ,152 1 ,696 ,903 

Konstanta -

1,017 

1,131 ,809 1 ,368 ,362 

Preglednica 17: Spremenljivke v enačbi H5 

P-vrednosti so pri neodvisnih spremenljivkah nad 0,05, kar pomeni, da vpliv na 

pritožbe ni statistično značilen. O vplivu ne moremo govoriti. Model in hipotezo 

zavrnemo. 

H6: Ocena učinkovitosti staršev pri podpori otroka in povprečna ocena otroka na 

koncu šolskega leta statistično značilno vplivata na pritožbe staršev. 

Enako kot pri predhodni hipotezi smo pritožbe anketiranih označili kot binarno 

kategorijo (da, ne), zato smo hipotezo preverjali z logistično regresijsko analizo. 
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Preverili smo, ali imata ocena lastne učinkovitosti staršev pri podpori otroka in 

povprečna ocena otroka na koncu šolskega leta vpliv na pritožbe staršev. V kolikor 

bo vpliv statistično značilen, bomo hipotezo potrdili.   

-2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R 

kvadrat 

Nagelkerke 

R kvadrat 

177,743 ,027 ,043 
Preglednica 18: Povzetek modela H6 

Ta tabela vsebuje vrednosti Cox & Snell R Square in Nagelkerke R Square, ki sta 

obe metodi izračuna pojasnljivosti variance. Zato je pojasnjena varianca odvisne 

spremenljivke, ki temelji na našem modelu, med 2,7 in 4,3 % glede na to, ali se 

sklicujemo na Cox & Snell R2 oziroma Nagelkerke R2 metode. Glede na majhno 

pojasnljivost analiza ni smiselna.  

 

  B S.E. Wald df P-

vrednost 

Exp(B) 

Ocenite, s kakšno 

povprečno oceno bo vaš 

otrok zaključil letošnje 

šolsko leto (povprečna 

ocena vseh ocen v 

končnem spričevalu). Za 

predmete, za katere še 

nima končne ocene, oceno 

predvidite in jo kot takšno 

upoštevajte pri odgovoru.   

-,410 ,252 2,647 1 ,104 ,664 

Pri domačih dejavnostih, 

povezanih z otrokovim 

izobraževanjem, smo ... 

-,271 ,212 1,630 1 ,202 ,763 

Konstanta 1,472 1,286 1,310 1 ,252 4,357 
Preglednica 19: Spremenljivke v enačbi H6 

P-vrednosti so pri neodvisnih spremenljivkah nad 0,05, kar pomeni, da vpliv na 

pritožbe ni statistično značilen. Model in hipotezo zavrnemo. 

H7: Vrsta podpore, ki jo starši želijo pridobiti s strani šole, in razlogi za vključevanje 

staršev v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, statistično značilno 

vplivajo na pritožbe staršev. 
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Enako kot pri predhodni hipotezi smo pritožbe anketiranih označili kot binarno 

kategorijo (da, ne), zato smo hipotezo preverjali z logistično regresijsko analizo. 

Preverili bomo vpliv različnih podpor, ki jih starši želijo od šole, in razloga »Ker šola 

pričakuje od staršev, da doma otroku pomagamo.« in »Ker so bile včasih šolske 

zadolžitve manj zahtevne, kot so danes.« na pritožbe staršev. V kolikor bo vpliv 

statistično značilen, bomo hipotezo potrdili. 

 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

kvadrat 

Nagelkerke R 

kvadrat 

177,175 ,008 ,013 
Preglednica 20: Povzetek modela H7 

Ta tabela vsebuje vrednosti Cox & Snell R Square in Nagelkerke R Square, ki sta 

obe metodi izračuna pojasnljivosti variance. Zato je pojasnjena varianca odvisne 

spremenljivke, ki temelji na našem modelu, med 0,8 in 1,3 % glede na to, ali se 

sklicujemo na Cox & Snell R2 oziroma Nagelkerke R2 metode. Glede na majhno 

pojasnljivost analiza ni smiselna.  

 

  B S.E. Wald df P-

vrednost 

Exp(B) 

Podpora šole -,253 ,210 1,451 1 ,228 ,776 

Razlogi 

vključevanja  

,206 ,368 ,313 1 ,576 1,229 

Konstanta -1,251 1,115 1,258 1 ,262 ,286 
Preglednica 21: Spremenljivke v enačbi H7 

Model in hipotezo zavrnemo. 
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3 INTERPRETACIJA UGOTOVITEV 
 

K sodelovanju in odgovarjanju na anketna vprašanja smo povabili starše otrok šestih 

ljubljanskih osnovnih šol. 

Sam vzorec anketiranih kaže, da je na vprašanja odgovarjala skupina, ki s šolsko 

uspešnostjo otrok večinoma nima težav. Preko 70 odstotkov otrok je razred v 

šolskem letu 2018/9 končalo s povprečno odlično in skoraj 18 odstotkov s prav dobro 

učno oceno. Pri tem bi nas zanimalo, kolikšen je dejanski delež učencev z odličnimi 

in prav dobrimi ocenami v osnovnošolski populaciji, da bi lahko ocenili, koliko je naš 

vzorec reprezentativen.13 

Tudi s strani anketiranih se je vzorec izkazal relativno homogen: sodelovalo je preko 

70 odstotkov staršev z vsaj univerzitetno izobrazbo (54 odstotkov staršev je zaključilo 

fakulteto izobrazbo, skoraj 18 pa magisterij oziroma doktorat). Z anketo nismo 

dosegli nižje izobraženih staršev in staršev otrok z nižje ocenjenimi dosežki v 

znanju.14 Deloma razlago lahko poiščemo pri Resmanu (1992b), ki pravi, da dokler je 

učni uspeh otroka dober, so starši motivirani in zadovoljni, ko se poslabša, se šole 

izogibajo. Verjetno pa so še drugi razlogi.  

Ker gre za precejšno homogenost vzorca po dveh pomembnih postavkah, menimo, 

da je to pomembno vplivalo na rezultate celotne ankete in s tem tudi povezave 

oziroma vplive med posameznimi dejavniki. 

Analiza vprašanj o vključenosti v dejavnosti, povezanih z otrokovim izobraževanjem, 

je pokazala, da otroku izkazuje podporo kar 2,68 osebe. To pomeni, da poleg matere 

in očeta, ki sta po podatkih naše analize v veliki večini zastopana (odgovor mati je 

namreč podalo 96 % anketiranih, za očeta pa se je odločilo 69 %), je v podpori še 

nekdo iz družine. Sodeč po odgovorih je to nekdo od otrokovih sorojencev ali pa 

drugih sorodnikov (babica, dedek, stric, teta ...). To potrjuje trditev M. Ule (2015), da 

je postala izobrazba stvar posameznika oziroma otrok in s tem družine. Pri tem 

poudarjamo, da dejavnosti, po katerih smo anketirane spraševali, niso vse 

neposredno povezane s šolskim delom – ravno pri dejavnostih, neposredno vezanih 

na šolo, se je skupina anketiranih pokazala kot manj angažirana –, temveč smo 

dodali tudi dejavnosti, s katerimi družina skrbi za izobraževanje otroka v najširšem 

pomenu besede. Izhajali smo iz razmišljanj Souto-Manning in Swick (2006), da se 

šolajo učenci iz različnih sociokulturnih okolij in je potrebno vključenost staršev 

razširiti na njene različne oblike pojavnosti, da bi jo v celoti razumeli in zaobjeli. 

                                                           
13

 Na SURS več ne vodijo statistike po povprečni zaključeni oceni. Po podatke smo se obrnili tudi na RIC, kjer so 
nam dali odgovor, da ne zbirajo tovrstnih podatkov in tudi ne vedo, kdo jih zbira. 
14

 Glede na raziskavo PIAAC (OECD, 2016), ki je merila spretnosti odraslih in v kateri je sodelovala Slovenija, 
imajo višjo raven razvitih spretnosti tisti odrasli, katerih starši so dosegli višjo stopnjo izobrazbe. Slovenija s 
trenutnimi politikami na področju izobraževanja odraslih sicer skrbi za splošni dvig ravni spretnosti med 
odraslimi, a ocenjujemo, da bi bilo v tem duhu v prihodnosti smiselno raziskati tudi, na kakšen način podpreti 
starše z nižjo izobrazbo pri vključevanju v dejavnosti, ki so povezne z izobraževanjem njihovih otrok.    
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Pri tem nas zanima, kako številčna je podpora otrokom, ki dosegajo nižje ocene, saj, 

kot pravita Chen in Stevenson (1989), so otroci, ki dosegajo slabše dosežke, deležni 

več podpore staršev. Težko presodimo, ali to drži tudi za starše v ljubljanskih šolah, 

saj se na anketo starši otrok s slabšimi šolskimi ocenami niso odzvali, je pa razvidno 

iz primerjav med povprečnimi ocenami na zaključku šolskega leta, da je v povprečju 

večje število vključenih pri učencih z nižjo povprečno oceno.  

Glede na nabor najpogosteje izvajanih dejavnosti in število vključenih tudi težko 

sodimo, ali anketirane družine cenijo izobraževanje in ga jemljejo kot vrednoto ali pa 

je izobraževanje v službi doseganja drugih ciljev in tako odgovor staršev na družbeno 

stanje, kjer oseba z višjo stopnjo izobrazbe bolje prosperira pri iskanju službe. Boljše 

pogoje za svoje otroke so si želeli starši v preteklosti (Okoliš, 2009; Schmidt, 1988a, 

b) in podobno razmišljanje in tendence najdemo tudi v sodobnih družbenih 

raziskavah (Ule, 2015; Ule, Živoder in du Bois-Reymond, 2015).  

Čeprav izgleda, da je razumevanje izobraževanja in trud, da bi otroci dosegli 

terciarno stopnjo izobrazbe, podrejen skrbi oziroma naložbi za prihodnost, pa 

odgovori v anketi ne dajejo enoznačne slike. Anketirani niso dali povsem jasnih 

odgovorov glede vrednosti šolske ocene, vsaj ne tako, kot smo pred anketiranjem 

staršev predpostavljali in pričakovali. Predvidevali smo namreč, da bo v celotni anketi 

bolj izražena skrb staršev glede otrokovih šolskih ocen in potrditev, da velikokrat 

ravno šolske ocene določajo dinamiko družinske vključenosti v dejavnosti njihovega 

otroka. Naš izobraževalni sistem je naravnan tako, da so pri izbiri in možnosti vpisa v 

vzgojno-izobraževalno ustanovo na višji izobraževalni stopnji ključne ocene. 

Gimnazije zahtevajo več točk (kar pomeni boljše ocene med izobraževanjem na 

osnovnošolski stopnji) kot srednje in poklicne šole. Ob prehodu na univerzitetni 

dodiplomski nivo so tudi določene fakultete, ki zahtevajo za vstop več točk na maturi 

oziroma boljše ocene v srednješolskem izobraževanju. S pridobljeno boljšo 

izobrazbo pa so večje tudi možnosti za bolje plačano službo in boljše življenje. Kot 

pišejo Domadenik, Farčnik, Kaše, Mihelič, Ograjenšek in Zupan (2017), je za 

slovenske organizacije značilno, da pri selekciji kadra in oblikovanju plačnega 

sistema ključno vodilo pridobljena formalna stopnja izobrazbe. Pretirano vrednotenje 

stopnje izobrazbe skupaj z izobraževalnim sistemom podpira koncept šolske ocene 

kot merila za dokazovanje kvalitete posameznikovega znanja in s tem uspešnosti 

učenca. Pričakovali bi, da si tako starši kot otroci želijo čim boljših ocen in da je skrb 

za pridobivanje dobrih ocen osrednji interes staršev, ki se kaže tudi v njihovi 

vključenosti.   

Tudi razlogi, ki so jih anketirani navedli kot vodilo za vključevanje, niso neposredno 

povezani z željo po visoki šolski oceni. Anketirani starši se namreč ne vključujejo, ker 

bi čutili posreden ali neposreden pritisk šole. Niti se prvenstveno ne vključujejo, da bi 

otrok imel boljšo oceno ali ker bi učitelj/ica predlagala, da otroku pomagajo. Še 

najmanj se vključujejo, ker otrok ne bi znal sam narediti dela za šolo v skladu z 

njihovimi pričakovanji. Prvi trije razlogi, ki so jih anketirani navedli, zaradi katerih se 

vključujejo v dejavnosti, povezane z izobraževanjem, so: pomoč otroku zato, da vidi, 
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da se lahko obrne na starše, ko jih potrebuje, pridobivanje delovnih navad in 

utrjevanje prepričanosti v samega sebe in v lastno znanje. Na podlagi razporeditve 

razlogov bi lahko trdili, da se anketirani vključujejo v dejavnosti, povezane z 

izobraževanjem, pretežno z namenom, da njihovi otroci vedo, da jim bodo v oporo, si 

razvijejo dobre delovne navade in se zavedajo svojega znanja. To pa pomeni, da so 

otroci uspešni učenci in v tem trudu niso niti sami niti prepuščeni samim sebi. 

Če povzamemo, so starši otroku na voljo, ko jih prosi za pomoč, in se v takšnih 

primerih tudi vključujejo. Obstaja pa tudi možnost, da otroci prošnje ne izrečejo, 

vendar se starši in drugi člani kljub temu vključujejo, ker sami ocenijo, da jih otrok 

potrebuje. Pri tej domnevi se opiramo na ugotovitve raziskovalk Ule, Živoder in du 

Bois-Reymond (2015), ki navajajo, da starši občutijo odgovornost do otrokovega 

izobraževanja in obravnavajo otroka kot »projekt«.  

Za boljše razumevanje dejanske družinske dinamike in izvajanja pomoči bi morali 

anketiranim zastaviti dodatna vprašanja, vsekakor pa ti odgovori napeljujejo na 

razmišljanje o tem, da imajo starši velik vpliv in nadzor nad učno uspešnostjo otrok, 

ne pa da je ključno vodilo vključevanja staršev zgolj želja po visoki oceni, ki bi bila 

odraz sprememb v družbi (kot je navedeno v teoretičnem delu naloge). 

K temu razmišljanju o nadzoru nad učno uspešnostjo otrok dodajamo ugotovitev, da 

vključene osebe očitno v veliki meri sledijo šolskemu delu otrok in so o njem dobro 

obveščene. To smo zaključili na podlagi odgovora anketiranih, da so v šolskem letu 

2018/9 najbolj pogosto pohvalili otroka za dobro opravljeno šolsko delo. Pohval 

namreč ne bi mogli izrekati, če ne bi bili seznanjeni s šolskimi obveznostmi in 

potencialno tudi z uspešnostjo otrok. Pri tem je potrebno poudariti, da ostaja 

nedefinirano, kaj natančno pomeni dobro opravljeno šolsko delo – kriterij bi lahko bila 

tudi visoka šolska ocena. V tej povezavi naj omenimo, da ima to, da starši pohvalijo 

otrokovo dejanje/vedenje glede na raziskavo Gunderson, Donnellan, Robins in 

Trzesniewski (2018) pozitiven učinek na učne cilje15. Raziskovalci so preučevali 

otroke od 1. do 8. razreda, kako vpliva pohvala vedenja oziroma graja na otrokovo 

dojemanje inteligence in učne cilje. Pohvale za vedenje (tip pohvale, ki otrokom 

sporoča, da je trud cenjen in pomemben za uspeh) so večkrat prejeli mlajši otroci, ki 

so imeli višje učne cilje. Hkrati pa so ugotovili, da kritika staršev, ki so je bili večkrat 

deležni starejši otroci, negativno vpliva na dojemanje inteligence kot spremenljive 

atribucije. 

Hkrati avtorji (Gunderson idr., 2018) menijo, da je možno, da stopnja otrokove 

motivacije za učenje vpliva na pohvalo ali grajo staršev. Otroci, ki imajo nižje učne 

cilje, se morda izogibajo učnim izzivom in zato starši kritizirajo njihovo pomanjkanje 

                                                           
15 Avtorji učne cilje definirajo kot orientacijo posameznika k izboljšanju razumevanja nečesa. Ljudje, ki pristopajo k 

izzivom s ciljem, da bi izboljšali razumevanje, imajo navadno višji nivo notranje motivacije, vztrajnosti po 

spodrsljajih in višje akademske dosežke (Gunderson idr, 2018). 
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truda. To pa bi lahko veljalo tudi za otroke v naši anketi – da imajo torej visoko 

motivacijo, ki recipročno vpliva na vedenje staršev. 

Tudi v Ule, Živoder in du Bois-Reymond (2015) najdemo navedbo, da današnji starši 

otroke podpirajo emocionalno in spodbujajo pri učenju.  

Pri preverjanju, ali se vrsta vključenosti staršev ali drugih družinskih članov v 

dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem, razlikuje glede na izobrazbo 

anketiranih, se je pokazala statistično značilna povezanost pri dveh vrstah podpore. 

Anketirani s srednješolsko izobrazbo spodbujajo otroka k učenju, medtem ko 

fakultetno izobraženi h kritičnemu razmišljanju. Pri ostalih dejavnostih, kjer so se 

anketirani vključevali, ni statistično pomembnih razlik. Na podlagi tega bi bilo 

zanimivo raziskati, kakšen učinek ima na šolsko oceno spodbujanje k učenju v 

primerjavi s spodbujanjem h kritičnemu razmišljanju.   

Vsaka posamezna šolska ocena dobi svoj pomen ob zaključku vsakega šolskega 

leta, zato smo vključili v vprašanje o tem, kakšen pomen dajejo anketirani šolskemu 

uspehu. Odgovori na to bi nam lahko dali sliko o morebitni povezavi šolske ocene 

oziroma pomembnosti šolskega uspeha z dojemanje lastne učinkovitosti pri podpori 

in ne nazadnje izbiri podpore.  

Ocene o pomembnosti šolskega uspeha so se v anketi v povprečju zvrstile med 

odgovoroma »niti pomemben niti nepomemben« in »pomemben«. Večina anketiranih 

tudi ocenjuje, da so otroci uspešni v skladu z njihovimi pričakovanji oziroma bolj, kot 

so pričakovali. Poleg tega anketirani starši sami sebe dojemajo kot »v večjem delu 

učinkoviti« pri podpori otrok. Z gledišča šolskih ocen je to nedvoumno res, saj je bila 

povprečna ocena otrok na koncu šolskega leta zelo visoka (M=4,64).  

K temu dodajamo še analizo odgovorov anketiranih glede iskanja podpore. 

Anketirane, ki so odgovorili na vprašanje o lastni učinkovitosti pri podpori, da so »v 

manjšem delu učinkoviti« in »samo nekje učinkoviti«, smo usmerili na vprašanje, 

kako bi reagirali, če bi bili zelo neučinkoviti. Vprašani so največkrat izbrali, da bi se o 

učinkoviti podpori pozanimali v šoli (52,83 %). Če temu odgovoru prištejemo še 

odstotke, ko so anketirani označili, da bi se obrnili na strokovne delavce v šoli, je to 

skupaj že 56,60 odstotka, kar je jasno potrdilo, da šoli zaupajo, menijo, da je 

strokovna in vidijo v njej partnerja pri otrokovi izobraževalni dejavnosti. 

Na podlagi zgornjih podatkov bi bilo pričakovati, da se starši ne bodo v veliki meri 

pritožili, ampak iskali drugačne načine usklajevanja morebitnih nesporazumov s šolo. 

Dejansko se je to tudi izkazalo. Število izrečenih pritožb je bilo skromno (19,90 %). 

Razlogi za pritožbe pa v največji meri izražajo zahtevo po enakovredni obravnavi 

vseh otrok, izpostavljanju zadeve, ki je moteča za vse starše, vendar je nihče ne upa 

izreči, in v nekoliko manjši meri zahtevo, da se primer začne obravnavati. Zahteva po 

višji oceni je zastopana zgolj v 2,86 odstotkih. 
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Iz naštetih podatkov bi lahko zaključili, da gre v vzorcu za zadovoljne in nezahtevne 

starše, za katere težko trdimo, da se vključujejo v dejavnosti, povezane z 

izobraževanjem, ker bi si želeli visokih šolskih ocen. O tem ne pričajo niti število 

pritožb niti razlogi pritožb. 

Precej drugačno sliko o starših in njihovih namenih vključevanja pa smo dobili z 

analizo odgovorov o potencialnih pritožbah. Pri teh odgovorih so anketirani v veliko 

večji meri izrazili nezadovoljstvo z učiteljem in njegovim delom, saj je vrsta pritožb 

uperjena v njegovo delo glede ocenjevanja in podajanja znanja, odrejanja domačega 

dela in nenazadnje tudi dela s specifičnimi skupinami otrok: z nadarjenimi in vzgojno 

težavnejšimi. Ker je potencialno pritožbo zapisalo 38 oseb, pomeni, da toliko pritožb, 

kot je bilo izrečenih, ostaja tudi neizrečenih, saj so na to vprašanje odgovarjali 

izključno anketirani, ki se niso pritožili. Pri tem so se starši pokazali dejansko kot 

nehomogena skupina (kar potrjuje ugotovitev M. Resmana (1992b)), saj nekateri 

želijo več dela z nadarjenimi, drugi manj, eni si spet želijo več domačega dela, drugi 

bi se pritožili, da ga je preveč.    

Da so ostale pritožbe čez učitelja neizrečene, je seveda možno razložiti s tem, da se 

anketiranim kljub vsemu niso zdele tako relevantne, da bi jih izpostavljali. Vzrok za 

tolikšno količino in predvsem vsebino potencialnih pa je lahko tudi, da se starši 

zavestno ne odločijo pritožiti čez učitelja, ker se bojijo možnih posledic, ki bi vplivale 

na učiteljevo ocenjevanje otrokovega znanja. Ali pa, kot pravi Krek (2013), učitelj 

preventivno popušča pri zahtevah, da bi se ubranil pritožb staršev in je zato eden od 

možnih razlogov za »tiho« nestrinjanje staršev poiskati tudi v trenutnem zadovoljstvu 

s popustljivostjo učitelja (in visokim otrokovim učnim uspehom), ki pa bi prešlo v 

glasno nezadovoljstvo, ko šolske ocene ne bi bile usklajene s pričakovanji staršev. V 

kolikor bi uspeli pojasniti razloge, zakaj te pritožbe niso bile izpostavljene, bi dobili 

jasnejšo sliko o zaupanju staršev do šole in učiteljeve strokovne usposobljenosti, 

tako pa lahko zgolj ugibamo. 

Anketirani sporočajo neposredno pri izražanju željene podpore kot tudi skozi pritožbe 

(tudi neizrečene), komentarje, da si od šole želijo, da bi več časa namenila 

nadarjenim učencem. Torej bi bilo smiselno, da učitelji razmislijo, na kakšen način 

diferencirati pouk, da bodo učenci razvijali lastne talente. Hkrati pa bi učitelji usmerili 

starše, kako delujejo v smeri razvoja otrokovih močnih področji tudi z domačimi 

aktivnostmi. Pravilno izpeljana podpora staršem ravno v tej aktivnosti bi dodatno 

prispevala k dobrim odnosom med učiteljem in starši. 

Analizirali smo dejavnosti, ki jih družina izvaja doma, in dejavnosti, katerih podporo s 

strani šole si želijo anketirani. Pri tem smo predpostavljali, da starši določene vrste 

podpor, pri katerih se čutijo suverene, izvajajo doma, od šole pa pričakujejo, da jih 

podpre pri drugih dejavnostih, ki morda niso njihova močna področja. Tako si sami 

predstavljamo partnerstvo doma in šole, o katerem piše Resman (1992a). 

Izkazalo se je, da temu ni tako. Trditve o domačih dejavnosti in želenih aktivnostih 

podpore s strani šole smo oblikovali kot pare in ugotovili, da so povezave, ki so 
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statistično značilne, izključno pozitivne. Anketirani se torej doma ukvarjajo z 

aktivnostmi, povezanimi z izobraževanjem, o katerih menijo, da so pomembne in 

podporo pri veliki večini ravno pri teh aktivnostih želijo tudi od šole. Toliko bolj bi 

potem starši dojemali podpore šole kot zbliževanje šole in doma, če bi jih učitelji tudi 

na različnih srečanjih (na govorilnih urah, roditeljskih sestankih) usmerjeno 

informirali. 

V nadaljevanju izpostavljamo, da je analiza anketnih odgovorov pokazala, da si 

anketirani na splošno želijo veliko podpore s strani šole, saj se povprečne vrednosti 

za vseh 10 postavk podpore gibajo med M=2,97 in M=3,75 (M < 3 velja samo za eno 

podporo, in sicer da si želijo navodil, kako se otrok ustrezno pripravi za šolsko 

delo).To pomeni, da so anketirani v povprečju odgovarjali v razponu »niti malo niti 

veliko« (ocena 3) in »veliko« (ocena 4). Pri tem velja opozoriti, da so v našem vzorcu 

učenci precej homogena skupina z vidika učne uspešnosti, zaradi česar lahko trdimo, 

da si tudi starši otrok z visokimi ocenami želijo podpore s strani šole. Starši s tem 

kažejo visoka pričakovanja do podpore šole – kar lahko na podlagi našega vzorca 

trdimo vsaj za starše, ki so končali fakulteto, magisterij in/ali doktorat in predstavljajo 

72,49 odstotka. 

Če pregledamo, katere vrste podpor si anketirani s strani šole najbolj želijo, potem so 

to podpora pri spodbujanju talenta, kritičnem razmišljanju in uvajanju načinov 

uspešnega učenja. Pri tem ugotavljamo, da si starši pravzaprav želijo pri otroku 

razvijati to, kar navaja tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) za cilje 

osnovne šole. V pričujoči anketi nismo preverili, v kolikšni meri se staršem zdi, da 

šola te cilje udejanja, nedvoumno pa lahko iz potencialnih pritožb ugotovimo mnenje 

nekaterih, ki pričajo, da je v procesu šolanja premalo dela na otrokovih talentih. 

Nadalje izbor podpor kaže, da so anketirani usmerjeni v prihodnost, ne pa v trenutno 

šolsko situacijo, saj bi v tem primeru dosegale višje vrednosti želja po pomoči pri 

težavah z učenjem, navajanju na samostojno šolsko delo in na ustrezno pripravo na 

šolsko delo. Odločitev ravno teh podpor anketiranih si lahko razlagamo s tem, da so 

v našem vzorcu otroci, ki v veliki večini dosegajo v šoli visoke ocene, čeprav bi lahko 

bila visoka ocena odraz ravno podpore staršev pri aktivnostih navajanja na delo za 

šolo. Možno pa je, da otroci ne potrebujejo podpore pri pripravi in samostojnem delu 

za šolo, ker so za to že sami dovolj motivirani. Morda je stanje otrokove motiviranosti 

odraz velike želje po uspehu. To lahko potrdimo tudi s tem, da so anketirani na 

najnižje mesto med navedenimi razlogi razvrstili ravno vključevanje zaradi 

nezaupanja v otrokovo opravljanje dela za šolo na način, ki je usklajen s pričakovanji 

staršev. Starši tako zaupajo otroku, da bo šolsko delo naredil v skladu z njihovimi 

pričakovanji, kar ugotavljajo Ule, Živoder in du Bois-Reymond (2015), da imajo hkrati 

s slovenskimi starši tudi slovenski otroci zelo visoka pričakovanja glede šolske 

uspešnosti.  

Po drugi strani pa bi lahko odsotnost nezaupanja v opravljanje dela za šolo, ki je v 

skladu s pričakovanji staršev, interpretirali tudi tako, da starši zelo nadzirajo otrokovo 
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delo (kar kaže pogostost pohval) in so močno vključeni v dejavnosti, povezane z 

izobraževanjem, ter kontinuirano usmerjajo otroka pri njegovem izvajanju dela za 

šolo, zato ni dileme, da šolsko delo ne bo narejeno v skladu z njihovimi pričakovanji.  

Rezultati tudi kažejo, da si starši, ki za razlog navajajo podporo zato, da otrok ve, da 

se po potrebi lahko obrne nanje, ter zato, da bo bolj prepričan vase in svoje znanje, 

želijo več ali manj podpore s strani šole pri vseh naštetih dejavnostih. Ker sta razloga 

(sicer šibko) povezana z željo po podpori tistih, ki so vključeni v otrokove dejavnosti, 

povezane z izobraževanjem, na različnih področjih, lahko trdimo, da bodo starši z 

zanimanjem prisluhnili učitelju, ki jih bo informiral ali jim predal znanje o: 

 načinih, virih in vsebinah za spodbujanje talenta,  

 načinih spodbujanje kritičnega razmišljanja,  

 načinih uspešnega učenja, 

 ustreznih pristopih nudenja pomoči pri težavah z učenjem, 

 načinih, virih in vsebinah za širjenje splošne izobraženosti,  

 načinih učinkovitega spodbujanja k učenju,  

 načinih spodbujanja ustvarjalnega izražanja doma,  

 načinih pohvale in priznanj za dobro opravljeno šolsko delo in  

 načinu priprave na šolsko delo.  

V anketirani skupini se je pokazala povezanost med razlogom vključevanja, da otrok 

pridobi delovne navade, in dvema željama do šole:  

 pri spoznavanju načinov uspešnega učenja ter  

 pri spoznavanju načinov učinkovitega spodbujanja k učenju.  

Domnevamo lahko, da starši razumejo delovne navade kot uspešno in kontinuirano 

učenje.  

Razlog, da si otrok pridobi delovne navade, je v skupini anketiranih dosegel visoko 

povprečno oceno strinjanja, zato lahko učitelje usmerimo v razmislek, da staršem na 

skupnih sestankih predstavijo načine, kako spodbujati otroka k učenju in kako mu 

pomagati, da se snov sam tudi uspešno nauči. 

Ker starši pohvalijo svojega otroka za dobro opravljeno šolsko delo in ker so tudi 

primerih, ko se starši vključujejo v podporo zaradi občutka, da to šola pričakuje od 

njih, bi bilo smotrno, da učitelji dajo pri srečanjih s starši poudarek na ustrezno 

pohvalo in priznanje za dobro opravljeno šolsko delo, čeprav ta podpora ni bila v 

povprečju med najbolj zaželenimi, a je imela v povprečju zaželenost med »niti malo 

niti veliko« in »veliko« (z M=3,31 je bila na 9. mestu). 
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4 SKLEP 
 

Na podlagi anketnega vprašalnika, ki smo ga dali v reševanjem staršem otrok šestih 

ljubljanskih osnovnih šol, smo pridobili podatke o domači vključenosti v dejavnosti, ki 

se navezujejo na otrokovo izobraževanje.  

Vzorec sestavljajo v skoraj 80-odstotnem deležu anketirani z zaključeno terciarno 

stopnjo izobrazbe, kar močno odstopa od slovenskega povprečja. Odgovarjali so za 

otroke, ki so v 73,66 odstotkih zaključili razred s povprečno odlično oceno. Anketirani 

so ocenili, da so otroci uspešni v šoli v skladu z njihovimi pričakovanji, ki so jih imeli 

pred vstopom v šolo. Menijo, da je učni uspeh otrok pomemben. 

Ugotovili smo, da je v vzorcu vključenost družine v dejavnosti, povezane z 

izobraževanjem otrok, velika. Kar osem dejavnosti od desetih je namreč doseglo 

povprečno oceno med »niti malo, niti veliko« in »veliko«, ena dejavnost je bila 

vrednotena nižje in ena višje. Največ so anketirani izražali pohvalo za dobro 

opravljeno šolsko delo.  

Tudi po številu vključenih, ki so v povprečju skoraj tri osebe, kaže, da je pri podpori 

otrok dejavna večina v povprečni družini. Razlogi za to so zelo različni, v povprečju 

pa so se anketirani najbolj strinjali, da se vključujejo zato, da otroku pokažejo, da se 

lahko zanese na njihovo podporo, ko jo potrebuje. V izvajanju podpore se v 

povprečju čutijo anketirani v večjem delu učinkoviti. V kolikor se ne bi, bi iskali pomoč 

v šoli. 

Od šole si želijo, da bi jih podprla pri spodbujanju otroka na področjih, na katerih 

izkazuje talent. Na podlagi že izrečenih pritožb pa si anketirani želijo od šole, da ima 

pošten odnos do otroka. Pritožbe so največkrat izrekli učitelju, tudi po večkrat. 

Nezadovoljstvo, o katerem s pedagoškimi delavci še niso spregovorili, pa bi v 

največji meri izrazili zaradi nestrinjanja z delom učitelja. 

V nalogi smo poskušali tudi navesti predloge učiteljem za uspešno sodelovanje s 

starši, ki bi temeljili na potrebah staršev, ko želijo podpirati otroka pri izobraževanju, 

in učiteljevih potrebah, da vzgojno-izobraževalno delo, kot je strokovno zastavljeno v 

šoli, starši razumejo in ga doma nadaljujejo. 

Po analizi odgovorov anketiranih lahko usmerimo učitelje, da v pogovorih s starši 

preverijo njihove potrebe po podpori otroku doma. Tudi družine namreč, kjer je otrok 

učno uspešen (ima visoke ocene), si želijo s strani šole sodelovanja pri otrokovem 

učenju oziroma, kot je nekdo v anketi komentiral, da je »sodelovanje šole, 

predstavitev dobrih praks, idej, kako pomagati otrokom, da se hitreje naučijo, vse to 

je dobrodošlo, tudi za take otroke, ki te pomoči (še) ne potrebujejo«. Tako so v 

povprečju anketirani tudi odgovarjali, saj skozi odgovore sporočajo, da si s strani šole 

želijo podporo pri vseh dejavnostih, poveznih z izobraževanjem, četudi so sami doma 

že aktivni v tej smeri.  
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V vzorcu se je v povprečju najbolj pokazala potreba pri družinah učencev, ki 

obiskujejo 2., 7. in 9. razred. Iz dejavnosti, ki so jih ocenjevali anketirani, je v 

povprečju izstopala želja po podpori pri spodbujanju otrokovih talentov in pri 

spodbujanju h kritičnemu razmišljanju. Vprašani pa si želijo podpore tudi pri načinih 

uspešnega učenja in spodbujanja k učenju, nudenju pomoči pri težavah z učenjem, 

pri načinih, virih in vsebinah za širjenje splošne izobraženosti, spodbujanje 

ustvarjalnosti, izražanju priznanja za dobro opravljeno šolsko delo in načinu priprave 

na šolsko delo. Iz komentarjev na koncu anketnega vprašalnika se da razumeti, da bi 

anketirani želeli, da zna otrok samostojno izvesti za doma zadane naloge.  

Analiza anketnega vprašalnika ni odgovorila na določena vprašanja. Predvsem bi 

morali pazljivo definirati različne vključenosti staršev, da bi zajeli kar največ 

aktivnosti, ter najti ustrezen način merjenja intenzivnosti oziroma trajanja 

vključenosti. S tem v povezavi bi nas zanimal vidik vključenosti v družinah, kjer imajo 

otroci nižje ocene in so starši nižje izobraženi kot v našem vzorcu. Vredno bi bilo 

raziskati, ali se kažejo podobne značilnosti o vključenosti družine v aktivnosti, 

povezane z izobraževanjem otrok tudi v drugih krajih oziroma regijah v Sloveniji.  
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6 PRILOGE 

6.1 VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani starši!  
 
Sem Darija Premk, študentka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Kot 
starše šoloobveznega otroka bi vas želela povprašati o vaši vključenosti v otrokovo šolanje in o 
zadovoljstvu s podporo, ki jo pri tem dobite s strani šole.  
 
Vprašalnik ima tri vsebinske sklope, ki vas sprašujejo o:    
1) vaši podpori otroku pri njegovem šolskem delu doma, 
2) vašem zadovoljstvu s podporo šole, 
3) splošnih podatkih.  
 
Pomembno je, da odgovorite na vsako vprašanje tako, kot je dejansko stanje v vaši družini oziroma 
kot dejansko mislite. Če menite, da noben odgovor v popolnosti ne ustreza, imate v večini primerov na 
voljo prostor, kamor vpišite svoj odgovor.  
 
Vprašalnik je anonimen in ne razkriva identitete nikogar vprašanih. Ugotovitve bodo uporabljene zgolj 
v raziskovalne namene. Ocenjujem, da boste za izpolnjevanje tega vprašalnika potrebovali 10 minut.  
 
Vabim vas, da ga izpolnite do 25. 6. 2019.    
 
Zahvaljujem se vam, da ste bili pripravljeni sodelovati v moji raziskavi in sem vam izredno hvaležna za 
trud in čas, ki ga boste vložili v izpolnjevanje anketnega vprašalnika.    
 
 
Q1 - I. VAŠA PODPORA PRI OTROKOVEM ŠOLSKEM DELU DOMA 
V kolikor imate več otrok, vas prosimo, da se osredotočite pri odgovorih zgolj na 1 otroka – tistega, 
ki obiskuje nižji razred.   
 
 
 
Q4 - Opredelite, koliko ste se v letošnjem šolskem letu vključevali vi ali ostali člani vaše 
družine v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem.  
 
 Nič Malo Niti malo, 

niti veliko 
Veliko Zelo 

veliko 
Otroka smo podpirali pri opravljanju 
šolskega dela doma (domače naloge, 
govorni nastopi, poskusi ...) 

     

Otroka smo podpirali, da je ustrezno 
pripravil vse za pouk (ustrezna priprava 
šolske torbe, puščice, urejanje zvezkov ...). 

     

Otroka smo seznanjali z načini uspešnega 
učenja.      

Otroka smo spodbujali h kritičnemu 
razmišljanju.      

Otroka smo spodbujali na področjih, na 
katerih izkazuje talent.      

Otroka smo spodbujali k učenju.      
Otroka smo pohvalili za dobro opravljeno 
šolsko delo.      

Otroku smo nudili podporo pri učenju      
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 Nič Malo Niti malo, 
niti veliko 

Veliko Zelo 
veliko 

(razlaga učne snovi, ponavljanje pred 
preverjanjem znanja ...). 
Skupaj z otrokom smo se udeležili/počeli 
aktivnosti, ki širijo splošno izobrazbo (obisk 
knjižnice, muzeja, branje različnih vrst knjig, 
ogled poljudnoznanstvenih filmov ...). 

     

Otroka smo spodbujali k ustvarjalnem 
izražanju doma (risanje, izdelava različnih 
izdelkov, petje/igranje na inštrument, 
plesanje ...). 

     

 
 
Q1_2 - Označite vse, ki so se v letošnjem šolskem letu v vaši družini večinoma vključevali v 
otrokovo šolanje.  
Označite lahko več oseb  
 

 Mati.  
 Oče.  
 Partner/partnerica.  
 Otrokovi bratje ali sestre.  
 Drugi domači člani (babica, dedek ali drugi sorodniki).  
 Inštruktor.  
 Nihče.  
 Drugo:  

 
 
IF (7) Q1_2 = [Q2d, Q2e] ( Če označi kategorije, kjer bi lahko bilo več oseb vključenih. )    
Q3 - Navedite število, koliko vas je bilo vseh vključenih, tako da v kvadratek spodaj vpišete 
številko:  
 
 

   

 
 
IF (1) Q1_2 != [Q2g] ( Če ne izbere "nihče". )    
Q5 - Opredelite vaše strinjanje glede razlogov, zaradi katerih se vključujte vi / član vaše družine 
v otrokovo šolsko delo doma.  
 
 Sploh se 

ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se niti 
strinjam, 
niti ne 
strinjam 

Se 
strinjam 

Povsem 
se 
strinjam 

Zato, da snov določenih predmetov 
razume.      

Ker me sam/a prosi za pomoč.      
Ker nam je učitelj/ica predlagal/a, da otroku 
pomagamo.      

Ker šola pričakuje od staršev, da doma 
otroku pomagamo.      

Zato, da ima boljšo oceno.      
Ker se rad/a ukvarjam z otrokom.      
Ker so se tudi z mano ukvarjali.      
Ker so bile včasih šolske zadolžitve manj      
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 Sploh se 
ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se niti 
strinjam, 
niti ne 
strinjam 

Se 
strinjam 

Povsem 
se 
strinjam 

zahtevne, kot so danes. 

Zato, da si pridobi delovne navade.      
Zato, da bo bolj prepričan/a vase in v svoje 
znanje.      

S tem, ko mu/ji pomagamo vidi, da se lahko 
obrne na nas, ko potrebuje podporo.      

Ker ne zaupam, da bo sam/a naredil/a delo 
za šolo v skladu z mojimi pričakovanji.      

Drugo:      
 
 
IF (1) Q1_2 != [Q2g] ( Če ne izbere "nihče". )    
Q6 - Ocenite, koliko ste po vašem mnenju s podporo otroku pri otrokovem šolskem delu doma 
učinkoviti.  
 
 Zelo 

neučinkov
iti 

V 
manjšem 
delu 
učinkoviti 

Nekje 
učinkoviti, 
drugje ne 

V večjem 
delu 
učinkoviti 

Zelo 
učinkoviti 

Pri otrokovem šolskem delu doma smo:      
 
 
IF (1) Q1_2 != [Q2g] ( Če ne izbere "nihče". )    
IF (5) Q6a = [2, 3] ( Če izbere, da so v manjšem delu učinkoviti ali samo nekje učinkoviti. )    
Q7 - Kako bi reagirali, če bi bili s podporo otroku zelo neučinkoviti?   
 

 Prosil bi družinske člane ali poiskal inštruktorja, da bi pomagal otroku pri delu.  
 V šoli bi se pozanimal o načinu učinkovite podpore.  
 Pri znancu, ki ima izkušnje, bi se pozanimal o načinu podpore.  
 Še več časa bi vložil v delo z otrokom.  
 Otroka bi prešolal.  
 Od šole bi zahteval, da zamenjajo učitelja/ico.  
 Obrnil bi se na strokovne delavce šole, da otroku pomagajo.  
 Prosil bi za odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.  
 Drugo:  

 
 
Q10 - Ocenite, kako uspešen je vaš otrok v šoli glede na vaša pričakovanja pred otrokovim 
vstopom v šolo.  
 
 Veliko 

manj, kot 
smo 
pričakoval
i 

Manj, kot 
smo 
pričakoval
i 

Tako, kot 
smo 
pričakoval
i 

Bolj, kot 
smo 
pričakoval
i 

Veliko 
bolj, kot 
smo 
pričakoval
i 

Otrok je uspešen      
 
 
Q16 - Kako pomemben je za vas učni uspeh vašega otroka?  
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 Povsem 
nepomem
ben 

Nepome
mben 

Niti 
pomembe
n, niti 
nepomem
ben 

Pomemb
en 

Zelo 
pomembe
n 

Učni uspeh mojega otroka je      
 
 
Q12 - II. ZADOVOLJSTVO S PODPORO ŠOLE    
 
 
 
Q8 - Opredelite, koliko bi želeli, da vas šola podpira pri vašem vključevanju v podporo otroku 
na področju šolanja. 

  
 
 Nič Malo Niti malo, 

niti veliko 
Veliko Zelo 

veliko 
Z navodili, kako podpreti otroka, da bo 
samostojno izvedel šolsko delo doma 
(domačo nalogo, govorni nastop, poskuse 
...) 

     

Z navodili, kako se otrok ustrezno pripravi 
na šolsko delo (ustrezna priprava šolske 
torbe, urejanje zvezkov ...). 

     

S predstavitvijo načinov uspešnega učenja.      
S predstavitvijo načinov spodbujanja h 
kritičnemu razmišljanju.      

S predstavitvijo vsebine, načinov in virov, 
kako spodbujati otroka na področjih, na 
katerih izkazuje talent. 

     

S predstavitvijo načinov učinkovitega 
spodbujanja otroka k učenju.      

S predstavitvijo načinov pohvale in 
priznanja za dobro opravljeno šolsko delo.      

S predstavitvijo načinov pomoči in/ali viri 
pomoči pri otrokovih težavah pri šolskem 
delu. 

     

S predstavitvijo vsebin, načinov in/ali virov 
za širjenje splošne izobrazbe.      

S predstavitvijo vsebin, načinov in/ali 
virov za spodbujanje ustvarjalnega 
izražanja doma. 

     

 
Ali ste se pritožili? – DA, NE 
Q17 - Kolikokrat ste se vi ali član vaše družine v tem šolskem letu pritožili o katerikoli zadevi, ki 
se nanaša na šolanje vašega otroka?    
 
 nikoli enkrat dvakrat trikrat ali 

večkrat 
letošnje 
šolsko 
leto ne 

Učitelju, ki je razrednik.      
Učitelju, ki uči otroka, vendar ni razrednik.      
Učitelju v podaljšanem bivanju.      
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 nikoli enkrat dvakrat trikrat ali 
večkrat 

letošnje 
šolsko 
leto ne 

Predstavniku staršev.      
Kuharju - dietologu.      
Ravnatelju ali podravnatelju.      
 
 
IF (2) Q17a != [1] or Q17b != [1] or Q17c != [1] or Q17d != [1] or Q17e != [1] or Q17f != [1] ( Če se 
je kadarkoli pritožil. )    
Q18 - Prosimo, navedite, na kaj konkretno se je nanašala najpomembnejša pritožba:   
 
 

  

 
 
IF (2) Q17a != [1] or Q17b != [1] or Q17c != [1] or Q17d != [1] or Q17e != [1] or Q17f != [1] ( Če se 
je kadarkoli pritožil. )    
Q19 - Kaj ste želeli s pritožbo doseči?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Pošten odnos do otroka (enakovredna obravnava vseh otrok).  
 Višjo oceno.  
 Da se je primer/dogodek začel obravnavati.  
 Prilagajanje dela šole specifiki otroka.  
 Zamenjavo nekompetentnega učitelja/ice.  
 Da se izpostavi zadeva, ki moti veliko staršev, a si ne upajo nič reči.  
 Drugo:  

 
 
IF (3) Q17a = [1] and Q17b = [1] and Q17c = [1] and Q17d = [1] and Q17e = [1] and Q17f = [1] ( Če 
se nikoli ni še pritožil. )    
Q20 - S čim pa na šoli ali pri šolanju vašega otroka niste zadovoljni in se vam zdi, da bi se 
lahko pritožili, pa se niste?  
 
 

  

 
 
Q21 - III. SPLOŠNI PODATKI  
 
 
 
Q22 - Vaš spol  
 

 moški  
 ženski  

 
 
Q23 - Vaša dosežena stopnja izobrazbe:    
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 nedokončana osnovna šola  
 osnovna šola  
 poklicna šola  
 srednja šola  
 višja šola  
 visoka strokovna šola  
 fakulteta  
 magisterij, doktorat  

 
 
Q24 - Razred, ki ga obiskuje otrok, za katerega ste odgovarjali na vprašanja.  
 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  

 
 
Q25 - Spol otroka  
 

 moški  
 ženski  

 
 
Q27 - Ocenite, kakšno povprečno oceno je imel vaš otrok na koncu lanskega šolskega leta 
(prosimo, zapišite zgolj številko na eno decimalko natančno): 

  
 
 

   

 
 
Q2 - Vaš komentar, dopolnitev, obrazložitev h kateremukoli vprašanju lahko dopišete kot 
pojasnilo tukaj:  
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6.2 STATISTIČNE PREGLEDNICE 
 

Preglednica 1 

Opredelite, koliko ste se v letošnjem šolskem letu doma vključevali vi ali ostali člani vaše družine v dejavnosti, 
povezane z otrokovim izobraževanjem. (1 – nič, 5 – zelo veliko) 

  N Minimum Maksimum Povprečje 
Std. 
odklon 

Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela 
doma (domače naloge, govorni nastopi, poskusi ...) 

224 1 5 3,29 1,056 

Otroka smo podpirali, da je ustrezno pripravil vse za 
pouk (ustrezna priprava šolske torbe, puščice, 
urejanje zvezkov ...). 

223 1 5 2,89 1,212 

Otroka smo seznanjali z načini uspešnega učenja. 223 1 5 3,12 1,092 

Otroka smo spodbujali k učenju. 223 1 5 3,35 1,054 

Otroka smo spodbujali h kritičnemu razmišljanju. 223 1 5 3,66 1,026 

Otroka smo spodbujali na področjih, na katerih 
izkazuje talent. 

222 1 5 3,78 ,862 

Otroka smo pohvalili za dobro opravljeno šolsko 
delo. 

222 2 5 4,41 ,623 

Otroku smo nudili podporo pri učenju (razlaga učne 
snovi, ponavljanje pred preverjanjem znanja ...). 

223 1 5 3,41 1,127 

Skupaj z otrokom smo se udeležili/počeli aktivnosti, 
ki širijo splošno izobrazbo (obisk knjižnice, muzeja, 
branje različnih vrst knjig, ogled poljudnoznanstvenih 
filmov ...). 

222 1 5 3,59 1,006 

Otroka smo spodbujali k ustvarjalnem izražanju 
doma (risanje, izdelava različnih izdelkov, 
petje/igranje na inštrument, plesanje ...). 

223 1 5 3,57 ,993 

 

 

Preglednica 2 

Označite vse osebe, ki so se v letošnjem šolskem letu v vaši družini v večji meri 
vključevale doma v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem. (več možnih 
odgovorov) 
 

  Frekvenca Odstotek Odstotek primerov* 

Mati. 215 43,35% 96,41% 

Oče. 154 31,05% 69,06% 

Partner/partnerica. 9 1,81% 4,04% 

Otrokovi bratje ali sestre. 52 10,48% 23,32% 

Drugi domači člani (babica, dedek 
ali drugi sorodniki). 

53 10,69% 23,77% 

Inštruktor. 5 1,01% 2,24% 

Drugo: 8 1,61% 3,59% 

Skupaj 496 100,00% 222,42% 

*Koliko anketirancev je izbralo ta 
odgovor.  
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Preglednica 3 

Drugo: 
  

  Frekvenca Odstotek 

Brez odgovora 1 ,44 

216 95,58 

1 ,44 

Babi 1 ,44 

Drugo: 1 ,44 

Prijatelji/ca 1 ,44 

prijateljica 1 ,44 

Priložnostno brat ... 1 ,44 

socialna delavka, prostovoljci 1 ,44 

Spec. Pedagog 1 ,44 

Specialni pedagogi 1 ,44 

Skupaj 226 100,00 

 

 

Preglednica 4 

  N Minimum Maksimum Povprečje 
Std. 
odklon 

Navedite število, koliko vas 
je bilo vseh vključenih v 
dejavnosti, povezane z 
otrokovim izobraževanjem, 
tako da v kvadratek spodaj 
vpišete številko: 

220 1 8 2,68 1,216 
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Preglednica 5 

Opredelite vaše strinjanje glede razlogov, zaradi katerih se doma vključujete vi / član vaše 
družine v dejavnosti, povezane z otrokovim izobraževanjem. (1 – sploh se ne strinjam, 5 –
popolnoma se strinjam) 

  N Minimum Maksimum Povprečje 
Std. 
odklon 

Zato, da snov določenih 
predmetov razume. 

210 1 5 3,81 1,054 

Ker me sam/a prosi za pomoč. 209 1 5 3,77 1,081 

Ker nam je učitelj/ica 
predlagal/a, da otroku 
pomagamo. 

210 1 5 2,45 1,323 

Ker šola pričakuje od staršev, 
da doma otroku pomagamo. 

210 1 5 2,72 1,301 

Zato, da ima boljšo oceno. 210 1 5 3,08 1,209 

Ker se rad/a ukvarjam z 
otrokom. 

210 1 5 3,74 ,993 

Ker so se tudi z mano ukvarjali. 209 1 5 2,33 1,198 

Ker so bile včasih šolske 
zadolžitve manj zahtevne, kot 
so danes. 

210 1 5 3,13 1,327 

Zato, da si pridobi delovne 
navade. 

210 1 5 4,02 ,912 

Zato, da bo bolj prepričan/a 
vase in v svoje znanje. 

210 1 5 3,93 ,976 

S tem, ko mu/ji pomagamo vidi, 
da se lahko obrne na nas, ko 
potrebuje podporo. 

210 1 5 4,18 ,786 

Ker ne zaupam, da bo sam/a 
naredil/a delo za šolo v skladu 
z mojimi pričakovanji. 

208 1 5 2,11 1,089 

Drugo: 24 1 5 3,71 1,398 
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Preglednica 6 

Drugo: 

  Frekvenca Odstotek 

Brez odgovora 200 88,50 

14 6,19 

Drugo: 1 ,44 

ima disleksijo in še vedno ne 
bere dobro 

1 ,44 

Ker je prepozno začel z nujnimi 
šolskimi obveznostmi, ki jih je 
naslednji dan potreboval. 

1 ,44 

ker je zelo raztresen 1 ,44 

Ker otroci, ki morajo vse 
narediti sami, tudi pozneje v 
družbi ostajajo sami 

1 ,44 

ker otrok ne potrebuje pomoči 1 ,44 

Ker sola nalaga delo in 
pričakuje, da ga bomo naredili 
starši z otrokom doma 

1 ,44 

Ker veliko potujemo in se šola 
na domu ter mora ob koncu 
leta opraviti 9 celoletnih izpitov. 

1 ,44 

S to anketo :) 1 ,44 

Učitelji se niso prilagodili 
novem družbenem sistemu in 
se preveč naslanjajo na starše. 

1 ,44 

utrjevanje snovi pred 
testom/spraševanjem 

1 ,44 

zaradi prisotne bolezni 1 ,44 

Skupaj 226 100,00 

 

 

Preglednica 7 

Ocenite, koliko ste po vašem mnenju s podporo otroku doma pri dejavnostih, ki so 
povezane z otrokovim izobraževanjem, učinkoviti. (1 – zelo neučinkoviti, 5 – zelo učinkoviti) 

  N Minimum Maksimum Povprečje 
Std. 
odklon 

Pri domačih dejavnostih, 
povezanih z otrokovim 
izobraževanjem, smo: 

208 1 5 3,84 ,867 
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Preglednica 8 

Kako bi reagirali, če bi bili s podporo otroku zelo 
neučinkoviti? 

  Frekvenca Odstotek 

Prosil bi družinske člane ali 
poiskal inštruktorja, da bi 
pomagal otroku pri delu. 

14 26,42 

V šoli bi se pozanimal o načinu 
učinkovite podpore. 

28 52,83 

Pri znancu, ki ima izkušnje, bi 
se pozanimal o načinu 
podpore. 

1 1,89 

Še več časa bi vložil v delo z 
otrokom. 

6 11,32 

Od šole bi zahteval, da 
zamenjajo učitelja/ico. 

1 1,89 

Obrnil bi se na strokovne 
delavce šole, da otroku 
pomagajo. 

2 3,77 

Prosil bi za odločbo o  
usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami. 

1 1,89 

Skupaj 53 100,00 

 

 

Preglednica 9 

  N Minimum Maksimum Povprečje 
Std. 
odklon 

Otrok je uspešen (1 – Veliko 
manj, kot smo pričakovali, 5 
– Veliko bolj, kot smo 
pričakovali) 

208 1 5 3,49 ,885 

Učni uspeh mojega otroka je 
(1 – Povsem nepomemben, 5 
– Zelo pomemben) 

208 1 5 3,88 ,706 
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Preglednica 10 

Opredelite, koliko bi želeli, da vas šola podpira pri vašem vključevanju doma v dejavnosti, 
povezane z otrokovim izobraževanjem. (1-nič, 5-zelo veliko) 

  N Minimum Maksimum Povprečje 
Std. 
odklon 

Z navodili, kako podpreti 
otroka, da bo samostojno 
izvedel šolsko delo doma 
(domačo nalogo, govorni 
nastop, poskuse ...) 

192 1 5 3,32 1,176 

Z navodili, kako se otrok 
ustrezno pripravi na šolsko delo 
(ustrezna priprava šolske torbe, 
urejanje zvezkov ...). 

192 1 5 2,97 1,265 

S predstavitvijo načinov 
uspešnega učenja. 

192 1 5 3,68 1,139 

S predstavitvijo načinov 
učinkovitega spodbujanja 
otroka k učenju. 

192 1 5 3,58 1,141 

S predstavitvijo načinov 
spodbujanja h kritičnemu 
razmišljanju. 

192 1 5 3,75 1,176 

S predstavitvijo vsebine, 
načinov in virov, kako 
spodbujati otroka na področjih, 
na katerih izkazuje talent. 

192 1 5 3,75 1,073 

S predstavitvijo načinov 
pohvale in priznanja za dobro 
opravljeno šolsko delo. 

192 1 5 3,31 1,213 

S predstavitvijo načinov pomoči 
in/ali viri pomoči  pri otrokovem 
učenju in morebitnih težavah. 

190 1 5 3,63 1,123 

S predstavitvijo vsebin, načinov 
in/ali virov za širjenje splošne 
izobrazbe. 

191 1 5 3,58 1,166 

S predstavitvijo vsebin, načinov 
in/ali virov za spodbujanje 
ustvarjalnega izražanja doma. 

192 1 5 3,36 1,189 

 

 

Preglednica 11 

Ali ste se v letošnjem šolskem letu pritožili o katerikoli 
zadevi, ki se nanaša na šolanje vašega otroka, komu 
izmed (pedagoških ali nepedagoških) delavcev na šoli? 

  Frekvenca Odstotek 

Ne 153 80,10 

Da 38 19,90 

Skupaj 191 100,00 
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Preglednica 12 

Kolikokrat ste se vi ali član vaše družine v tem šolskem letu pritožili o 
katerikoli zadevi, ki se nanaša na šolanje vašega otroka?  

    Frekvenca Odstotek 

Učitelju, ki je razrednik. Nikoli 6 16,67% 

Enkrat 18 50,00% 

Dvakrat 7 19,44% 

Trikrat ali 
večkrat 

5 13,89% 

Letošnje 
šolsko leto ne 

0 0,00% 

Učitelju, ki uči otroka, vendar ni 
razrednik. 

Nikoli 21 63,64% 

Enkrat 8 24,24% 

Dvakrat 3 9,09% 

Trikrat ali 
večkrat 

1 3,03% 

Letošnje 
šolsko leto ne 

0 0,00% 

Učitelju v podaljšanem bivanju. Nikoli 24 80,00% 

Enkrat 4 13,33% 

Dvakrat 0 0,00% 

Trikrat ali 
večkrat 

1 3,33% 

Letošnje 
šolsko leto ne 

1 3,33% 

Predstavniku staršev. Nikoli 20 62,50% 

Enkrat 6 18,75% 

Dvakrat 2 6,25% 

Trikrat ali 
večkrat 

2 6,25% 

Letošnje 
šolsko leto ne 

2 6,25% 

Kuharju - dietologu. Nikoli 28 90,32% 

Enkrat 2 6,45% 

Dvakrat 1 3,23% 

Trikrat ali 
večkrat 

0 0,00% 

Letošnje 
šolsko leto ne 

0 0,00% 

Ravnatelju ali podravnatelju. Nikoli 17 53,13% 

Enkrat 10 31,25% 

Dvakrat 3 9,38% 

Trikrat ali 
večkrat 

0 0,00% 

Letošnje 
šolsko leto ne 

2 6,25% 
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Preglednica 13 

Kaj ste želeli s pritožbo doseči? (več možnih odgovorov)   

 
  Frekvenca Odstotek 

Odstotek 
primerov 

Pošten odnos do otroka 
(enakovredna obravnava vseh 
otrok). 

10 28,57% 45,45% 

Da se izpostavi zadeva, ki moti 
veliko staršev, a si ne upajo nič 
reči. 

10 28,57% 4,55% 

Da se je primer/dogodek začel 
obravnavati. 

7 20,00% 31,82% 

Drugo: 4 11,43% 4,55% 

Zamenjavo nekompetentnega 
učitelja/ice. 

2 5,71% 9,09% 

Višjo oceno. 1 2,86% 45,45% 

Prilagajanje dela šole specifiki 
otroka. 

1 2,86% 18,18% 

Skupaj 35 100,00% 159,09% 

 

 

Preglednica 14 

Drugo 
  

  Frekvenca Odstotek 

Brez odgovora 187 83,11 

34 15,11 

neprimerni pogoji za delo (ni 
kemikalij, neprimerne delovne 
površine in učiteljica, ki je 
individualist in ne zna delat s 
skupino ... 

1 ,44 

Pohvala učitelju za dobro 
opravljeno delo z otrokom! 

1 ,44 

Prilagajanje dela šole/učitelja 
večini učencev (povprečju) in 
ne forsiranje nadstandardne in 
dodatne izobrazbe. 

1 ,44 

Razmislek učitelja, kaj je smisel 
izobraževalnega procesa in 
kritično presojo podajanja 
predpisane učne snovi. 

1 ,44 

Skupaj 225 100,00 
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Preglednica 15 

Vaš spol 
  

  Frekvenca Odstotek 

Moški 45 23,81 

Ženski 144 76,19 

Skupaj 189 100,00 

 

 

Preglednica 16 

Vaša dosežena stopnja izobrazbe:   
  

  Frekvenca Odsotek 

poklicna šola 2 1,06 

srednja šola 30 15,87 

višja šola 10 5,29 

visoka strokovna šola 10 5,29 

fakulteta 103 54,50 

magisterij, doktorat 34 17,99 

Skupaj 189 100,00 

 

 

Preglednica 17 

Razred, ki ga obiskuje otrok, za katerega ste odgovarjali 
na vprašanja. 

  Frekvenca Odsotek 

1. 25 13,23 

2. 20 10,58 

3. 35 18,52 

4. 28 14,81 

5. 28 14,81 

6. 12 6,35 

7. 16 8,47 

8. 15 7,94 

9. 10 5,29 

Skupaj 189 100,00 

 

 

  



96 
 

Preglednica 18 

Spol otroka 
  

  Frekvenca Odstotek 

Moški 100 54,35 

Ženski 84 45,65 

Skupaj 184 100,00 

 

 

Preglednica 19 

Ocenite, s kakšno povprečno oceno bo vaš 
otrok zaključil letošnje šolsko leto (povprečna ocena vseh 
ocen v končnem spričevalu). Za predmete, za katere še 
nima končne ocene, oceno predvidite in jo kot takšno 
upoštevajte pri odgovoru.    

  Frekvenca Odstotek 

Zadostno 2 1,08 

Dobro 14 7,53 

Prav dobro 33 17,74 

Odlično 137 73,66 

Skupaj 186 100,00 
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Hipoteza 1 

  

Z navodili, 
kako 
podpreti 
otroka, da 
bo 
samostojno 
izvedel 
šolsko delo 
doma 
(domačo 
nalogo, 
govorni 
nastop, 
poskuse ...) 

Z navodili, 
kako se 
otrok 
ustrezno 
pripravi na 
šolsko delo 
(ustrezna 
priprava 
šolske 
torbe, 
urejanje 
zvezkov 
...). 

S 
predstavitvijo 
načinov 
uspešnega 
učenja. 

S 
predstavitvijo 
načinov 
učinkovitega 
spodbujanja 
otroka k 
učenju. 

S 
predstavitvijo 
načinov 
spodbujanja 
h kritičnemu 
razmišljanju. 

S 
predstavitvijo 
vsebine, 
načinov in 
virov, kako 
spodbujati 
otroka na 
področjih, na 
katerih 
izkazuje 
talent. 

S 
predstavitvijo 
načinov 
pohvale in 
priznanja za 
dobro 
opravljeno 
šolsko delo. 

S 
predstavitvijo 
načinov 
pomoči in/ali 
viri pomoči  
pri 
otrokovem 
učenju in 
morebitnih 
težavah. 

S 
predstavitvijo 
vsebin, 
načinov in/ali 
virov za 
širjenje 
splošne 
izobrazbe. 

S 
predstavitvijo 
vsebin, 
načinov in/ali 
virov za 
spodbujanje 
ustvarjalnega 
izražanja 
doma. 

S
p
e
a
rm

a
n
's

 r
h
o
 

Otroka smo podpirali pri 
opravljanju šolskega dela 
doma (domače naloge, 
govorni nastopi, poskusi ...) 

Correlation 
Coefficient 

,244
**
 ,295

**
 ,260

**
 ,246

**
 ,133 ,190

**
 ,241

**
 ,213

**
 ,209

**
 ,217

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,001 ,067 ,008 ,001 ,003 ,004 ,003 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

Otroka smo podpirali, da je 
ustrezno pripravil vse za 
pouk (ustrezna priprava 
šolske torbe, puščice, 
urejanje zvezkov ...). 

Correlation 
Coefficient 

,241
**
 ,252

**
 ,199

**
 ,160

*
 ,122 ,194

**
 ,310

**
 ,158

*
 ,159

*
 ,171

*
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,006 ,027 ,093 ,007 ,000 ,030 ,028 ,018 

N 191 191 191 191 191 191 191 189 190 190 

Otroka smo seznanjali z 
načini uspešnega učenja. 

Correlation 
Coefficient 

,173
*
 ,162

*
 ,237

**
 ,194

**
 ,082 ,114 ,218

**
 ,205

**
 ,184

*
 ,163

*
 

Sig. (2-tailed) ,016 ,025 ,001 ,007 ,261 ,116 ,002 ,005 ,011 ,025 

N 191 191 191 191 191 191 191 189 190 190 

Otroka smo spodbujali k 
učenju. 

Correlation 
Coefficient 

,220
**
 ,203

**
 ,265

**
 ,263

**
 ,108 ,252

**
 ,311

**
 ,236

**
 ,184

*
 ,249

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,005 ,000 ,000 ,139 ,000 ,000 ,001 ,011 ,001 

N 191 191 191 191 191 191 191 189 190 190 
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Otroka smo spodbujali h 
kritičnemu razmišljanju. 

Correlation 
Coefficient 

,055 ,097 ,144
*
 ,125 ,246

**
 ,161

*
 ,016 ,060 ,129 ,139 

Sig. (2-tailed) ,454 ,183 ,047 ,084 ,001 ,026 ,827 ,410 ,076 ,056 

N 191 191 191 191 191 191 191 189 190 190 

Otroka smo spodbujali na 
področjih, na katerih 
izkazuje talent. 

Correlation 
Coefficient 

,101 ,142 ,164
*
 ,132 ,142 ,269

**
 ,182

*
 ,111 ,128 ,212

**
 

Sig. (2-tailed) ,165 ,050 ,023 ,069 ,051 ,000 ,012 ,131 ,079 ,003 

N 190 190 190 190 190 190 190 188 189 189 

Otroka smo pohvalili za 
dobro opravljeno šolsko 
delo. 

Correlation 
Coefficient 

,115 ,128 ,117 ,133 ,080 ,099 ,103 ,043 ,109 ,042 

Sig. (2-tailed) ,113 ,080 ,107 ,068 ,272 ,172 ,158 ,555 ,137 ,567 

N 190 190 190 190 190 190 190 188 189 189 

Otroku smo nudili podporo 
pri učenju (razlaga učne 
snovi, ponavljanje pred 
preverjanjem znanja ...). 

Correlation 
Coefficient 

,167
*
 ,177

*
 ,150

*
 ,187

**
 -,020 ,109 ,118 ,031 ,132 ,107 

Sig. (2-tailed) ,021 ,014 ,038 ,010 ,779 ,134 ,103 ,670 ,071 ,143 

N 191 191 191 191 191 191 191 189 190 190 

Skupaj z otrokom smo se 
udeležili/počeli aktivnosti, ki 
širijo splošno izobrazbo 
(obisk knjižnice, muzeja, 
branje različnih vrst knjig, 
ogled poljudnoznanstvenih 
filmov ...). 

Correlation 
Coefficient 

,108 ,121 ,126 ,158
*
 ,155

*
 ,108 ,065 ,081 ,217

**
 ,126 

Sig. (2-tailed) ,140 ,095 ,083 ,029 ,033 ,136 ,372 ,271 ,003 ,085 

N 190 190 190 190 190 190 190 188 189 189 

Otroka smo spodbujali k 
ustvarjalnem izražanju doma 
(risanje, izdelava različnih 
izdelkov, petje/igranje na 
inštrument, plesanje ...). 

Correlation 
Coefficient 

,076 ,191
**
 ,159

*
 ,115 ,157

*
 ,110 ,006 ,090 ,169

*
 ,121 

Sig. (2-tailed) ,295 ,008 ,028 ,114 ,030 ,129 ,936 ,218 ,019 ,096 

N 191 191 191 191 191 191 191 189 190 190 
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Hipoteza 2 

  

Z navodili, 
kako podpreti 
otroka, da bo 
samostojno 
izvedel 
šolsko delo 
doma 
(domačo 
nalogo, 
govorni 
nastop, 
poskuse ...) 

Z navodili, 
kako se otrok 
ustrezno 
pripravi na 
šolsko delo 
(ustrezna 
priprava 
šolske torbe, 
urejanje 
zvezkov ...). 

S 
predstavitvijo 
načinov 
uspešnega 
učenja. 

S 
predstavitvijo 
načinov 
učinkovitega 
spodbujanja 
otroka k 
učenju. 

S 
predstavitvijo 
načinov 
spodbujanja 
h kritičnemu 
razmišljanju. 

S 
predstavitvijo 
vsebine, 
načinov in 
virov, kako 
spodbujati 
otroka na 
področjih, na 
katerih 
izkazuje 
talent. 

S 
predstavitvijo 
načinov 
pohvale in 
priznanja za 
dobro 
opravljeno 
šolsko delo. 

S 
predstavitvijo 
načinov 
pomoči in/ali 
viri pomoči  
pri otrokovem 
učenju in 
morebitnih 
težavah. 

S 
predstavitvijo 
vsebin, 
načinov in/ali 
virov za 
širjenje 
splošne 
izobrazbe. 

S 
predstavitvijo 
vsebin, 
načinov in/ali 
virov za 
spodbujanje 
ustvarjalnega 
izražanja 
doma. 

S
p
e
a
rm

a
n
's

 r
h
o
 

Zato, da snov določenih 
predmetov razume. 

Correlation 
Coefficient 

,148
*
 ,153

*
 ,269

**
 ,217

**
 ,165

*
 ,219

**
 ,249

**
 ,236

**
 ,194

**
 ,260

**
 

Sig. (2-tailed) ,041 ,034 ,000 ,002 ,022 ,002 ,001 ,001 ,007 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

Ker me sam/a prosi za 
pomoč. 

Correlation 
Coefficient 

,065 ,049 ,142 ,146
*
 ,145

*
 ,137 ,060 ,091 ,097 ,027 

Sig. (2-tailed) ,371 ,498 ,051 ,044 ,046 ,059 ,408 ,213 ,181 ,712 

N 191 191 191 191 191 191 191 189 190 190 

Ker nam je učitelj/ica 
predlagal/a, da otroku 
pomagamo. 

Correlation 
Coefficient 

,214
**
 ,146

*
 ,098 ,201

**
 ,110 ,146

*
 ,224

**
 ,178

*
 ,182

*
 ,197

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,043 ,175 ,005 ,129 ,043 ,002 ,014 ,012 ,006 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

Ker šola pričakuje od 
staršev, da doma otroku 
pomagamo. 

Correlation 
Coefficient 

,315
**
 ,277

**
 ,258

**
 ,302

**
 ,220

**
 ,250

**
 ,301

**
 ,255

**
 ,272

**
 ,207

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

Zato, da ima boljšo 
oceno. 

Correlation 
Coefficient 

,185
*
 ,115 ,212

**
 ,218

**
 ,060 ,155

*
 ,183

*
 ,103 ,090 ,142 

Sig. (2-tailed) ,010 ,113 ,003 ,002 ,408 ,031 ,011 ,156 ,215 ,050 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

Ker se rad/a ukvarjam z 
otrokom. 

Correlation 
Coefficient 

,204
**
 ,244

**
 ,247

**
 ,270

**
 ,219

**
 ,247

**
 ,222

**
 ,292

**
 ,269

**
 ,221

**
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Sig. (2-tailed) ,005 ,001 ,001 ,000 ,002 ,001 ,002 ,000 ,000 ,002 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

Ker so se tudi z mano 
ukvarjali. 

Correlation 
Coefficient 

,096 ,168
*
 ,049 ,063 ,018 ,039 ,148

*
 ,031 ,075 ,139 

Sig. (2-tailed) ,188 ,020 ,504 ,389 ,802 ,590 ,041 ,670 ,305 ,055 

N 191 191 191 191 191 191 191 189 190 190 

Ker so bile včasih šolske 
zadolžitve manj zahtevne, 
kot so danes. 

Correlation 
Coefficient 

,184
*
 ,127 ,134 ,128 ,026 ,146

*
 ,224

**
 ,122 ,110 ,098 

Sig. (2-tailed) ,011 ,078 ,065 ,077 ,725 ,043 ,002 ,094 ,132 ,177 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

Zato, da si pridobi 
delovne navade. 

Correlation 
Coefficient 

,285
**
 ,120 ,351

**
 ,318

**
 ,229

**
 ,259

**
 ,158

*
 ,209

**
 ,175

*
 ,135 

Sig. (2-tailed) ,000 ,098 ,000 ,000 ,001 ,000 ,029 ,004 ,016 ,062 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

Zato, da bo bolj 
prepričan/a vase in v 
svoje znanje. 

Correlation 
Coefficient 

,167
*
 ,147

*
 ,239

**
 ,280

**
 ,230

**
 ,265

**
 ,187

**
 ,223

**
 ,262

**
 ,238

**
 

Sig. (2-tailed) ,021 ,042 ,001 ,000 ,001 ,000 ,009 ,002 ,000 ,001 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

S tem, ko mu/ji 
pomagamo, vidi, da se 
lahko obrne na nas, ko 
potrebuje podporo. 

Correlation 
Coefficient 

,159
*
 ,216

**
 ,206

**
 ,199

**
 ,160

*
 ,219

**
 ,177

*
 ,170

*
 ,183

*
 ,170

*
 

Sig. (2-tailed) ,028 ,003 ,004 ,006 ,027 ,002 ,014 ,019 ,011 ,019 

N 192 192 192 192 192 192 192 190 191 191 

Ker ne zaupam, da bo 
sam/a naredil/a delo za 
šolo v skladu z mojimi 
pričakovanji. 

Correlation 
Coefficient 

,176
*
 ,153

*
 ,066 ,131 -,038 ,076 ,112 ,020 ,084 ,089 

Sig. (2-tailed) ,015 ,035 ,366 ,071 ,605 ,294 ,123 ,784 ,253 ,221 

N 190 190 190 190 190 190 190 188 189 189 

Drugo: Correlation 
Coefficient 

,208 ,033 ,032 ,015 ,143 -,262 -,064 ,142 ,011 ,053 

Sig. (2-tailed) ,380 ,889 ,895 ,951 ,547 ,265 ,790 ,550 ,965 ,825 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Hipoteza 3 

Povzetek modela 

Model R 
R na 
kvadrat  

Prilagojen R na 
kvadrat F sprememba  

P-
vrednost 

Durbin-
Watson 

1 ,077a ,006 -,004 0,605 ,547 2,251 

a. Predictors: (Constant), Učni uspeh mojega otroka je, Otrok je uspešen  

b. Dependent Variable: Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela doma (domače naloge, govorni nastopi, poskusi...)  

       ANOVA
a
 

Model 
Vsota 
kvadratov df 

Povprečje 
kvadratov F P-vrednost 

1 Regresija 1,346 2 0,673 0,605 ,547b 

Preostanek 228,072 205 1,113     

Skupaj 229,418 207       

a. Dependent Variable: Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela doma (domače naloge, govorni nastopi, poskusi ...) 

b. Predictors: (Constant), Učni uspeh mojega otroka je, Otrok je uspešen 

       Koeficient 

Model 

Nestandardizirani regresijski 
koeficienti 

Standardizirani 
regresijski 
koeficienti 

t-statistika  
Stopnja 
značilnosti 
(p-vrednost) 

B 
Standardna 
napaka Beta 

1 (Konstanta) 2,744 ,561   4,893 ,000 

Otrok je uspešen ,039 ,085 ,032 ,455 ,649 

Učni uspeh mojega 
otroka je 

,114 ,106 ,077 1,075 ,284 

a. Dependent Variable: Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela doma (domače naloge, govorni nastopi, poskusi ...) 
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Hipoteza 4 

Rangi 

Vaša dosežena stopnja izobrazbe:   N 
Povprečje 
rangov 

Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela 
doma (domače naloge, govorni nastopi, poskusi ...) 

poklicna šola 2 21,25 

srednja šola 30 27,75 

višja šola 10 24,10 

visoka strokovna šola 10 26,20 

Skupaj 52   

Otroka smo podpirali, da je ustrezno pripravil vse za 
pouk (ustrezna priprava šolske torbe, puščice, urejanje 
zvezkov ...). 

poklicna šola 2 14,75 

srednja šola 30 26,68 

višja šola 10 26,30 

visoka strokovna šola 10 28,50 

Skupaj 52   

Otroka smo seznanjali z načini uspešnega učenja. poklicna šola 2 11,50 

srednja šola 30 29,20 

višja šola 10 23,75 

visoka strokovna šola 10 24,15 

Skupaj 52   

Otroka smo spodbujali k učenju. poklicna šola 2 6,50 

srednja šola 30 29,85 

višja šola 10 21,65 

visoka strokovna šola 10 25,30 

Skupaj 52   

Otroka smo spodbujali h kritičnemu razmišljanju. poklicna šola 2 15,50 

srednja šola 30 26,98 

višja šola 10 24,00 

visoka strokovna šola 10 29,75 

Skupaj 52   
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Otroka smo spodbujali na področjih, na katerih izkazuje 
talent. 

poklicna šola 2 16,00 

srednja šola 30 26,80 

višja šola 10 28,00 

visoka strokovna šola 10 26,20 

Skupaj 52   

Otroka smo pohvalili za dobro opravljeno šolsko delo. poklicna šola 2 28,00 

srednja šola 30 28,00 

višja šola 9 26,22 

visoka strokovna šola 10 19,40 

Skupaj 51   

Otroku smo nudili podporo pri učenju (razlaga učne 
snovi, ponavljanje pred preverjanjem znanja ...). 

poklicna šola 2 22,00 

srednja šola 30 28,27 

višja šola 10 22,80 

visoka strokovna šola 10 25,80 

Skupaj 52   

Skupaj z otrokom smo se udeležili/počeli aktivnosti, ki 
širijo splošno izobrazbo (obisk knjižnice, muzeja, 
branje različnih vrst knjig, ogled poljudnoznanstvenih 
filmov ...). 

poklicna šola 2 36,00 

srednja šola 30 24,07 

višja šola 10 31,55 

visoka strokovna šola 10 26,85 

Skupaj 52   

Otroka smo spodbujali k ustvarjalnemu izražanju doma 
(risanje, izdelava različnih izdelkov, petje/igranje na 
inštrument, plesanje ...). 

poklicna šola 2 39,00 

srednja šola 30 25,68 

višja šola 10 31,35 

visoka strokovna šola 10 21,60 

Skupaj 52   

     
 
 
 
 



104 
 

Testna statistika 

  Hi-kvadrat test df P-vrednost 

Otroka smo podpirali pri opravljanju šolskega dela 
doma (domače naloge, govorni nastopi, poskus i...) 

,763 3 ,858 

Otroka smo podpirali, da je ustrezno pripravil vse za 
pouk (ustrezna priprava šolske torbe, puščice, urejanje 
zvezkov ...). 

1,464 3 ,691 

Otroka smo seznanjali z načini uspešnega učenja. 3,747 3 ,290 

Otroka smo spodbujali k učenju. 7,237 3 ,065 

Otroka smo spodbujali h kritičnemu razmišljanju. 1,933 3 ,586 

Otroka smo spodbujali na področjih, na katerih izkazuje 
talent. 

1,342 3 ,719 

Otroka smo pohvalili za dobro opravljeno šolsko delo. 3,228 3 ,358 

Otroku smo nudili podporo pri učenju (razlaga učne 
snovi, ponavljanje pred preverjanjem znanja ...). 

1,309 3 ,727 

Skupaj z otrokom smo se udeležili/počeli aktivnosti, ki 
širijo splošno izobrazbo (obisk knjižnice, muzeja, 
branje različnih vrst knjig, ogled poljudnoznanstvenih 
filmov ...). 

2,869 3 ,412 

Otroka smo spodbujali k ustvarjalnemu izražanju doma 
(risanje, izdelava različnih izdelkov, petje/igranje na 
inštrument, plesanje ...). 

3,793 3 ,285 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Vaša dosežena stopnja izobrazbe:   

 

Hipoteza 5 

Povzetek modela  

Korak -2 Log likelihood 

Cox & 
Snell R 
kvadrat Nagelkerke R kvadrat 

1 186,761
a
 ,001 ,001 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 
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Tabela klasifikacij 

    

Preučevano 

Predvideno 

    
Ali ste se v letošnjem šolskem letu pritožili o 
katerikoli zadevi, ki se nanaša na šolanje 
vašega otroka, komu izmed (pedagoških ali 
nepedagoških) delavcev na šoli? 

Odstotki 
(popravljeni) 

    Ne Da 

    Korak 1 Ali ste se v letošnjem 
šolskem letu pritožili o 
katerikoli zadevi, ki se 
nanaša na šolanje 
vašega otroka, komu 
izmed (pedagoških ali 
nepedagoških) delavcev 
na šoli? 

Ne 152 0 100,0 

    Da 37 0 0,0 

    Skupni odstotki     80,4 

    a. The cut value is ,500 

    

          Spremenljivke v enačbi 

  B S.E. Wald df 
P-
vrednost Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Nizki Visoki 

Step 1
a
 Navedite število, koliko 

vas je bilo vseh 
vključenih v dejavnosti, 
povezane z otrokovim 
izobraževanjem, tako da 
v kvadratek spodaj 
vpišete številko 

,000 ,153 ,000 1 ,999 1,000 ,741 1,350 

Učni uspeh mojega 
otroka je 

-,102 ,261 ,152 1 ,696 ,903 ,542 1,506 

Konstanta -1,017 1,131 ,809 1 ,368 ,362     

a. Variable(s) entered on step 1: Q3, Q16a. 
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Hipoteza 6 

Povzetek modela  

Korak -2 Log likelihood Cox & Snell R kvadrat Nagelkerke R kvadrat 

1 177,743a ,027 ,043 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Tabela klasifikacij 

    

Preučevano 

Predvideno 

    

Ali ste se v letošnjem šolskem letu pritožili 
o katerikoli zadevi, ki se nanaša na šolanje 
vašega otroka, komu izmed (pedagoških 
ali nepedagoških) delavcev na šoli? 

Odstotki 
(popravljeni) 

    
Ne Da 

    Korak 1 Ali ste se v letošnjem šolskem 
letu pritožili o katerikoli zadevi, 
ki se nanaša na šolanje 
vašega otroka, komu izmed 
(pedagoških ali 
nepedagoških) delavcev na 
šoli? 

Ne 150 0 100,0 

    Da 35 1 2,8 

    Skupni odstotki     81,2 

    a. The cut value is ,500 
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Spremenljivke v enačbi 

  B S.E. Wald df 
P-
vrednost Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Nizki Visoki 

Korak 1 Ocenite, s kakšno povprečno 
oceno bo vaš 
otrok zaključil letošnje šolsko 
leto (povprečna ocena vseh 
ocen v končnem spričevalu). 
Za predmete, za katere še 
nima končne ocene, oceno 
predvidite in jo kot takšno 
upoštevajte pri odgovoru.   

-,410 ,252 2,647 1 ,104 ,664 ,405 1,088 

Pri domačih dejavnostih, 
povezanih z otrokovim 
izobraževanjem, smo  

-,271 ,212 1,630 1 ,202 ,763 ,503 1,156 

Konstanta 1,472 1,286 1,310 1 ,252 4,357     

a. Variable(s) entered on step 1: Q27, Q6a. 

 

 

Hipoteza 7 

Povzetek modela  

Korak -2 Log likelihood 

Cox & 
Snell R 
kvadrat 

Nagelkerke 
R kvadrat 

1 177,175a ,008 ,013 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 
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Tabela klasifikacij 

    

Preučevano 

Predvideno 

    Ali ste se v letošnjem 
šolskem letu pritožili o 
katerikoli zadevi, ki se 
nanaša na šolanje 
vašega otroka, komu 
izmed (pedagoških ali 
nepedagoških) 
delavcev na šoli? 

Odstotki 
(popravljeni) 

    Ne Da 

    Korak 1 Ali ste se v letošnjem šolskem letu pritožili 
o katerikoli zadevi, ki se nanaša na šolanje 
vašega otroka, komu izmed (pedagoških ali 
nepedagoških) delavcev na šoli? 

Ne 148 0 100,0 

    Da 35 0 0,0 

    Skupni odstotki     80,9 

    a. The cut value is ,500 

    

          Spremenljivke v enačbi 

  B S.E. Wald df 
P-
vrednost Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Nizki Visoki 

Step 1
a
 Podpora šole (v8) -,253 ,210 1,451 1 ,228 ,776 ,514 1,172 

Razlogi vključevanja (v5) ,206 ,368 ,313 1 ,576 1,229 ,597 2,530 

Konstanta -1,251 1,115 1,258 1 ,262 ,286     

a. Variable(s) entered on step 1: Podpora_šole, Razlogi_vključevanja. 

 

 


