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PREDSTAVITEV REZULTATOV

STARŠI



OSNOVNI PODATKI O RAZISKAVI

V raziskavo smo zajeli 546 odgovorov staršev.
Raziskava je bila anonimna in je na spletu potekala od 24.1. do 4.2. 2022.

Vsebina vprašalnika se je nanašala na problematiko učnih težav in stisk učencev. 

št. odgovorov

1. Triada 189

2. Triada 192

3. Triada 165

skupaj 546

Število odgovorov,  glede na razred obiskovanja otroka



UČNE TEŽAVE

Št. veljavnih odgovorov: 537.

Ali ima vaš otrok pri kateremkoli 
predmetu učne težave?

1. triada 2. triada 3. triada
da, pri vseh predmetih 1% 1% 0%
da, pri nekaterih predmetih 13% 42% 39%
da, pri večini predmetov 3% 4% 8%
ne, nima učnih težav 82% 53% 53%

Učne težave glede na razred/triado:



UČNE TEŽAVE
Pri katerih predmetih ima vaš otrok 

največ učnih težav? 

1. razred 2. razred 3. razred

predmet št. odgovorov %

slovenščina 7 70%

matematika 6 60%

likovna umetnost 1 10%

šport 1 10%

n.i.p. angleščina 1 10%

glasbena umetnost 0 0%

spoznavanje okolja 0 0%

*Na vprašanje je odgovarjalo 10 staršev

predmet št. odgovorov %

matematika 4 67%

slovenščina 3 50%

angleščina 1 17%

spoznavanje okolja 1 17%

likovna umetnost 0 0%

glasbena umetnost 0 0%

šport 0 0%

*Na vprašanje je odgovarjalo 6 staršev

predmet št. odgovorov %

slovenski jezik 12 71%

matematika 9 53%

angleščina 6 35%

spoznavanje okolja 3 18%

likovna umetnost 1 6%

šport 1 6%

glasbena umetnost 0 0%

*Na vprašanje je odgovarjalo 17 staršev

Na vprašanja so odgovarjali le starši, katerih otroci imajo učne težave.
Možnih je bilo več odgovorov.  



UČNE TEŽAVE

4. razred 5. razred 6. razred

*Na vprašanje je odgovarjalo 20 staršev

*Na vprašanje je odgovarjalo 34 staršev

*Na vprašanje je odgovarjalo 32 staršev

predmet št. odgovorov %

slovenski jezik 12 60%

matematika 11 55%

angleščina 7 35%

naravoslovje in tehnika 5 25%

likovna umetnost 1 5%

družba 1 5%

glasbena umetnost 0 0%

šport 0 0%

neobvezni izbirni predmet 0 0%

predmet št. odgovorov %

angleščina 23 68%

matematika 12 35%

slovenski jezik 11 32%

družba 10 29%

naravoslovje in tehnika 5 15%

gospodinjstvo 5 15%

neobvezni izbirni predmet 2 6%

likovna umetnost 1 3%

glasbena umetnost 0 0%

šport 0 0%

predmet št. odgovorov %

matematika 23 72%

slovenski jezik 19 59%

angleščina 15 47%

naravoslovje 8 25%

tehnika in tehnologija 6 19%

likovna umetnost 0 0%

glasbena umetnost 0 0%

geografija 0 0%

zgodovina 0 0%

gospodinjstvo 0 0%

šport 0 0%

neobvezni izbirni predmet 0 0%

Pri katerih predmetih ima vaš otrok 
največ učnih težav? 

Na vprašanja so odgovarjali le starši, katerih otroci imajo učne težave.
Možnih je bilo več odgovorov.  



UČNE TEŽAVE

7. razred 8. razred 9. razred

*Na vprašanje je odgovarjalo 33 staršev

*Na vprašanje je odgovarjalo 23 staršev

*Na vprašanje je odgovarjalo 18 staršev

predmet št. odgovorov %

matematika 22 67%

angleščina 17 52%

slovenski jezik 14 42%

naravoslovje 10 30%

zgodovina 6 18%

geografija 3 9%

tehnika in tehnologija 2 6%

šport 2 6%

likovna umetnost 1 3%

dom. in drž. kultura in etika 1 3%

glasbena umetnost 0 0%

obvezni izbirni predmet 0 0%

neobvezni izbirni predmet 0 0%

predmet št. odgovorov %

matematika 13 57%

angleščina 10 43%

slovenski jezik 8 35%

fizika 8 35%

zgodovina 5 22%

biologija 4 17%

kemija 3 13%

tehnika in tehnologija 2 9%

likovna umetnost 1 4%

šport 1 4%

neobvezni izbirni predmet 1 4%

glasbena umetnost 0 0%

geografija 0 0%

dom. in drž. kultura in etika 0 0%

obvezni izbirni predmet 0 0%

predmet št. odgovorov %

matematika 12 67%

kemija 9 50%

angleščina 7 39%

slovenski jezik 5 28%

fizika 3 17%

biologija 3 17%

zgodovina 1 6%

likovna umetnost 0 0%

glasbena umetnost 0 0%

geografija 0 0%

šport 0 0%

obvezni izbirni predmet 0 0%

neobvezni izbirni predmet 0 0%

Pri katerih predmetih ima vaš otrok 
največ učnih težav? 

Na vprašanja so odgovarjali le starši, katerih otroci imajo učne težave.
Možnih je bilo več odgovorov.  



UČNE TEŽAVE
Pri katerih predmetih ima vaš otrok 

najmanj učnih težav? 

1. razred 2. razred 3. razred

*Na vprašanje je odgovarjalo 10 staršev *Na vprašanje je odgovarjalo 6 staršev *Na vprašanje je odgovarjalo 17 staršev

predmet št. odgovorov %

likovna umetnost 9 90%

spoznavanje okolja 5 50%

glasbena umetnost 3 30%

slovenščina 2 20%

šport 2 20%

matematika 1 10%

n. i. p. angleščina 1 10%

predmet št. odgovorov %

spoznavanje okolja 4 67%

šport 4 67%

likovna umetnost 3 50%

glasbena umetnost 3 50%

slovenščina 1 17%

matematika 1 17%

angleščina 1 17%

predmet št. odgovorov %

šport 11 65%

likovna umetnost 8 47%

glasbena umetnost 8 47%

spoznavanje okolja 7 41%

matematika 6 35%

slovenščina 4 24%

angleščina 4 24%

Na vprašanja so odgovarjali le starši, katerih otroci imajo učne težave.
Možnih je bilo več odgovorov.  



UČNE TEŽAVE
Pri katerih predmetih ima vaš otrok 

najmanj učnih težav? 

4. razred 5. razred 6. razred

*Na vprašanje je odgovarjalo 18 staršev

*Na vprašanje je odgovarjalo 33 staršev

*Na vprašanje je odgovarjalo 32 staršev

predmet št. odgovorov %

glasbena umetnost 9 50%

šport 9 50%

matematika 7 39%

likovna umetnost 7 39%

slovenščina 6 33%

angleščina 5 28%

družba 3 17%

naravoslovje in tehnika 3 17%

neobvezni izbirni predmet 1 6%

predmet št. odgovorov %

šport 18 55%

likovna umetnost 17 52%

glasbena umetnost 15 45%

matematika 10 30%

slovenščina 7 21%

angleščina 4 12%

družba 3 9%

naravoslovje in tehnika 3 9%

gospodinjstvo 3 9%

neobvezni izbirni predmet 3 9%

predmet št. odgovorov %

šport 18 56%

likovna umetnost 13 41%

gospodinjstvo 13 41%

glasbena umetnost 11 34%

angleščina 10 31%

slovenščina 5 16%

matematika 5 16%

geografija 2 6%

zgodovina 2 6%

naravoslovje 1 3%

tehnika in tehnologija 1 3%

neobvezni izbirni predmet 0 0%

Na vprašanja so odgovarjali le starši, katerih otroci imajo učne težave.
Možnih je bilo več odgovorov.  



UČNE TEŽAVE
Pri katerih predmetih ima vaš otrok 

najmanj učnih težav? 

7. razred 8. razred 9. razred

*Na vprašanje je odgovarjalo 32 staršev

*Na vprašanje je odgovarjalo 23 staršev

*Na vprašanje je odgovarjalo 18 staršev

predmet št. odgovorov %

likovna umetnost 17 53%

šport 14 44%

glasbena umetnost 12 38%

slovenščina 10 31%

angleščina 9 28%

matematika 8 25%

geografija 4 13%

zgodovina 4 13%

obvezni izbirni predmet 4 13%

tehnika in tehnologija 3 9%

neobvezni izbirni predmet 2 6%

naravoslovje 1 3%

dom. in drž. kultura in etika 0 0%

predmet št. odgovorov %

angleščina 10 56%

šport 9 50%

likovna umetnost 6 33%

obvezni izbirni predmet 5 28%

slovenščina 4 22%

geografija 4 22%

zgodovina 4 22%

glasbena umetnost 3 17%

matematika 1 6%

fizika 1 6%

kemija 1 6%

biologija 1 6%

neobvezni izbirni predmet 1 6%

predmet št. odgovorov %

šport 10 43%

glasbena umetnost 8 35%

angleščina 7 30%

likovna umetnost 6 26%

zgodovina 6 26%

matematika 5 22%

obvezni izbirni predmet 5 22%

geografija 4 17%

kemija 4 17%

biologija 3 13%

fizika 2 9%

slovenščina 1 4%

tehnika in tehnologija 1 4%

dom. in drž. kultura in etika 0 0%

neobvezni izbirni predmet 0 0%

Na vprašanja so odgovarjali le starši, katerih otroci imajo učne težave.
Možnih je bilo več odgovorov.  



UČNE TEŽAVE

Ključni razlogi za učne težave otrok?

Na vprašanja so odgovarjali le starši, katerih otroci imajo učne težave, št. odgovorov (veljavni)=184.
Možnih je bilo več odgovorov.  



MOTIVACIJA za ŠOLSKO DELO

Kaj vašega otroka najbolj motivira za 
šolsko delo?

Št. odgovorov (veljavni)=518.
Možnih je bilo več odgovorov.  

1. triada 2. triada 3. triada

pohvala učitelja 89% 77% 68%

pohvala staršev 75% 62% 57%

dobra ocena 36% 70% 75%

novo pridobljena znanja oz. 
napredovanje v znanju

33% 22% 18%

nagrada v "materialni" obliki 14% 11% 13%

Glede na triado:



POMOČ UČITELJEV
Strinjanje s trditvami o učni pomoči in 

učnih težavah

Št. odgovorov (veljavni)=489.



UČNE STRATEGIJE

Katere učne strategije najbolj ustrezajo 
vašem otroku?

Št. odgovorov (veljavni)=489.

Katere učne strategije poznate?



UČNE STRATEGIJE

Št. odgovorov (veljavni)=478.

Ali bi se udeležili predavanja za starše o učnih 
strategijah, če bi šola organizirala predavanje?



DOPOLNILNI POUK

Ali vaš otrok v šoli obiskuje dopolnilni
pouk?

Ali je vašem otroku pri dopolnilnem 
pouku nudena ustrezna pomoč?

Št. odgovorov (veljavni)=478.

Starši, katerih otrok obiskuje dopolnilni pouk, N(veljavni)=200.



DODATNI POUK

Ali vaš otrok v šoli obiskuje dodatni
pouk?

Ali je vašem otroku pri dodatnem pouku 
nudena ustrezna pomoč?

Št. odgovorov (veljavni)=472.
Starši, katerih otrok obiskuje dodatni pouk, N(veljavni)=218.



POMOČ INŠTRUKTORJA

Ali vaš otrok za uspešno šolsko delo potrebuje tudi inštrukcije, 
pomoč inštruktorja?

Št. odgovorov (veljavni)=474.



USPEŠNOST OTROKA

Kdaj je za vas otrok v šoli uspešen?

1. 
triada

2. 
triada

3. 
triada

Če je ocena sorazmerna z 
vloženim trudom

64% 72% 68%

Če konstantno napreduje 69% 58% 48%

Če je sam zadovoljen z oceno 48% 54% 56%

Če kljub slabšim ocenam do šole nima 
odpora ali strahu

35% 32% 30%

Glede na triado:

Št. odgovorov (veljavni)=466.
Možnih več odgovorov.



STISKE OTROK

Ali menite, da je vaš otrok kdaj v hudi stiski 
zaradi šole?

Št. odgovorov (veljavni)=466.

Glede na triado:

1. triada 2. triada 3. triada

Št. odgovorov (veljavni)=167. Št. odgovorov (veljavni)=158. Št. odgovorov (veljavni)=141.



STISKE OTROK

Ali so v šoli zaznali otrokovo stisko?

Odgovori staršev, katerih otrok je že bil v stiski zaradi šole. 
Št. odgovorov (veljavni) = 160.

Glede na triado:

1. triada 2. triada 3. triada

Št. odgovorov (veljavni)=29. Št. odgovorov (veljavni)=61. Št. odgovorov (veljavni)=70.



STISKE OTROK

Kdo je zaznal otrokovo stisko?

Odgovori staršev, katerih stisko otrok so zaznali v šoli. 
Št. odgovorov (veljavni) = 47.

Ali ste zaradi otrokove stiske 
iskali pomoč v šoli?

Odgovori staršev, katerih otrok je že bil v stiski zaradi šole. 
Št. odgovorov (veljavni) = 160.

Ste dobili pomoč?

Odgovori staršev, ki so iskali pomoč v šoli. 
Št. odgovorov (veljavni) = 53.

Kje ste iskali pomoč?

razrednik 74%

svetovalna delavka 53%

učitelj dod. strokovne pomoči 23%

učitelj predmeta 13%



PREDSTAVITEV REZULTATOV

STROKOVNI
DELAVCI



OSNOVNI PODATKI O IZVEDENI RAZISKAVI

Število odgovorov strokovnih sodelavcev OŠ Stična: 101

Število odgovorov,  glede na delovno mesto



STISKE UČENCEV ZARADI ŠOLE

Št. odgovorov (veljavni): 99. 

Ali si se pri šolskem delu že kdaj srečal z 
učencem, ki je bil v hudi stiski zaradi šole?

Ali si učencu skušal pomagati?

Št. odgovorov (veljavni): 57. 

Kako je učenec izražal stisko?

Odgovori strokovnih delavcev, ki so se pri delu srečali z učencem s hudo stisko.
Št. odgovorov (veljavni): 57. 



STISKE UČENCEV ZARADI ŠOLE

Način pomoči učencu, ki je bil v hudi stiski zaradi šole? Kako se je napredek kazal?

Odgovori strokovnih delavcev, ki so se pri 
delu srečali z učencem s hudo stisko.

Št. odgovorov (veljavni): 57. 

Si opazil 
napredek po 

posredovanju?

Odgovori strokovnih delavcev, ki so opazili napredek.
Št. odgovorov (veljavni): 46. 



UČNE TEŽAVE PRI PREDMETIH

Pri katerih predmetih imajo učenci v tvojem razredu 
največ učnih težav?

Pri katerih predmetih imajo učenci v tvojem razredu 
najmanj učnih težav?

Odgovori razrednikov, št. odgovorov (veljavni): 49. 
Možnih je bilo več odgovorov.
Prikazani so predmeti z vsaj 1 odgovorom.

Odgovori razrednikov, št. odgovorov (veljavni): 49.
Možnih je bilo več odgovorov. 
Prikazani so predmeti z vsaj 1 odgovorom.



UČNE TEŽAVE

Kaj so ključni razlogi za učne težave?

Št. odgovorov (veljavni): 94.
Možnih je bilo več odgovorov. 



MOTIVACIJA za DELO

Kaj učence najbolj motivira za šolsko delo? 

Št. odgovorov (veljavni): 94.
Možnih je bilo več odgovorov. 



STRINJANJE S TRDITVAMI O UČNIH TEŽAVAH

V kolikšni meri se strinjate s trditvami v nadaljevanju?

Št. odgovorov (veljavni): 91.



UČNE STRATEGIJE

Katere učne strategije uporabljaš pri pouku?

Št. odgovorov (veljavni): 91.

Ali je potrebno, da šola organizira
izobraževanje na temo učnih strategij?

Št. odgovorov (veljavni): 91.



USPEŠNOST OTROKA V ŠOLI

Kdaj je po tvojem mnenju otrok v šoli uspešen? 

Št. odgovorov (veljavni): 91.


