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1 NAMEN 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako starši in skrbniki učencev OŠ Tabor I Maribor 

ocenjujejo delo na daljavo, ki ga na šoli v času epidemije s korona virusom izvajamo.  

2 RAZISKOVALNI VZOREC 
Raziskava temelji na priložnostnem vzorcu. Anketni vprašalnik je bil poslan staršem vseh 

učencev. Prosili smo jih, da v kolikor je v družini več otrok, izpolnijo anketni vprašalnik za 

vsakega med njimi. Vsak, ki je anketo izpolnjeval, tudi ni odgovoril na vsa anketna vprašanja, 

tako da se število veljavnih odgovorov, ki so zajeti v definitivno interpretacijo, med seboj 

razlikuje. 

Na vprašanje, kateri razred obiskuje otrok za katerega izpolnjujejo anketni vprašalnik, je 

odgovorilo 376 vprašanih. 

 

 

Slika 2: Razred, ki ga obiskuje otrok anketiranega 
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Iz slike 1 je razvidno, da so se vabilu na anketo v najvišjem odstotku odzvali starši/skrbniki 

prvošolcev (15,4 %) in sedmih razredov (13,0 %), najmanj pa starši/skrbniki učencev šestega 

razreda (7,9 %).  

Seveda se dopušča možnost, kar pa iz dobljenih podatkov ni moč razbrati, da so starši, ki 

imajo več otrok, anketo izpolnjevali le enkrat (torej ne za vsakega otroka posebej). 

 

 

Slika 3: Število osnovnošolcev v gospodinjstvu, ki se ta trenutek šola na daljavo 

 

Iz slike 2 je razvidno, da je v nekaj več kot polovici (54,4 %) gospodinjstev, kjer anketiranci 

živijo, en osnovnošolec, ki se ta trenutek šola na daljavo. 39,3 % vprašanih prebiva v 

gospodinjstvih, kjer se ta trenutek šolata na daljavo dva otroka., 6,4 % pa v gospodinjstvih, 

kjer se na daljavo šolajo trije ali več otrok. 

 

3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 
 

3.1 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ZBIRANJA PODATKOV 
Anketa je bila izvedena spletno, sodelovati je bilo mogoče v decembru 2020.  
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3.2 VSEBINSKO-METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI ANKETNEGA 

VPRAŠALNIKA 

a. Vsebinsko formalna stran anketnega vprašalnika 
Anketni vprašalnik zajema 2 vprašanji o objektivnih dejstvih (število šolajočih otrok na daljavo 

v gospodinjstvu, razred, ki ga obiskuje otrok) ter še 12 vprašanj zaprtega tipa in 1 vprašanje 

odprtega tipa, ki skupaj prinašajo podatke v skladu z namenom raziskave. 

b. Merske karakteristike anketnega vprašalnika 
VELJAVNOST: Anketni vprašalnik je bil sestavljen v skladu z veljavnimi normativi 

sestavljanja anketnih vprašalnikov.  

ZANESLJIVOST: Karakteristika je bila kontrolirana pri sestavljanju anketnega vprašalnika, in 

sicer tako, da so bila navodila izražena natančno, vprašanja pa enopomensko in specifično. 

OBJEKTIVNOST: Objektivnost je bila kontrolirana z uporabo vprašanj zaprtega tipa, pri 

katerih ni mogoče s subjektivnim presojanjem spreminjati informacij. Odprta vprašanja smo 

objektivno kategorizirali.  

 

3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Podatki so računalniško obdelani s statističnim programom spletne strani 1ka in ročno, in 

sicer na nivoju deskriptivne (tabelarični prikazi frekvenčnih distribucij –f, f%) statistike 

 

4 REZULTATI OBDELAVE PODATKOV IN NJIHOVA 

INTERPRETACIJA 
 

4.1 ANALIZA ODGOVOROV O POSEDOVANJU IN VRSTI NAPRAV ZA 

DELO NA DALJAVO TER SAMOSTOJNOSTI PRI ROKOVANJU Z NJO 
 

Preglednica 1: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Ali ima otrok za delo na daljavo 
svojo napravo (računalnik, tablični računalnik …)? 

 f f% 

DA 280 76,1 

NE 88 23,9 

SKUPAJ 368 100 

 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je nekaj več kot ¾ vprašanih (76,1 %) odgovorilo, da ima 

njihov otrok za delo na daljavo svoj računalnik (stacionarni, prenosni ali/in tablični). 
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Preglednica 2: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje: Katero napravo najpogosteje 
uporablja vaš otrok za delo na daljavo? 

 f f% 

RAČUNALNIK 326 88,1 

TABLIČNI RAČUNALNIK 22 5,9 

TELEFON 19 5,1 

NOBENE – delovno gradivo prejema natisnjeno v šoli. 3 0,8 

SKUPAJ 370 100 

 

Največ vprašanih učencev (88,1 %) uporablja pri delu na daljavo računalnik (stacionarni ali 

prenosni). 

 

Preglednica 3: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) na vprašanje: Kako samostojen je vaš otrok pri rokovanju z 
napravo, ki jo uporablja pri delu na daljavo? 

 f f% 

POPOLNOMA SAMOSTOJEN. 86 23,3 

POMOČ POTREBUJE LE TU IN TAM. 179 48,5 

POMOČ POGOSTO POTREBUJE. 63 17,1 

NI SAMOSTOJEN. 39 10,6 

ZA DELO NA DALJAVO NE UPORABLJA NOBENE NAPRAVE. 2 0,5 

SKUPAJ 369 100 

 

71,8 % vprašanih meni, da so njihovi otroci pri rokovanju z napravo, ki jo uporabljajo pri delu 

na daljavo ali popolnoma samostojni ali pomoč potrebujejo le tu in tam. 

27,7 % vprašanih je mnenja, da njihov otrok pri rokovanju z napravo potrebuje pomoč 

pogosto oz. samostojno ne rokuje z napravo. 

 

4.2 ANALIZA ODGOVOROV O TERMINU, KO OTROK NAJVEČ DELA ZA 

ŠOLO  
 

Preglednica 4: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Kdaj navadno vaš otrok opravi 
največ šolskega dela? 

 f f% 

DOPOLDNE. 325 88,3 

POPOLDNE. 36 9,8 

ČEZ VIKEND. 4 1,1 

NE VEM. 3 0,8 

SKUPAJ 368 100 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da 88,3 % učencev opravi največ šolskega dela dopoldan, 9,8 

% popoldan. Le 0,8 % otrok največ dela za šolo opravi preko vikenda.   
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4.3 ANALIZA ODGOVOROV O OCENI ŠOLANJA NA DALJAVO, KI GA 

IZVAJAMO NA OŠ TABOR I MARIBOR 
 

Preglednica 5: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Kako ocenjujete šolanje na daljavo, 
ki ga izvajamo na OŠ Tabor I Maribor? 

 f f% 

ZELO DOBRO, NIMAM PRIPOMB. 166 45,2 

DOBRO, VENDAR IMAM VČASIH PRIPOMBE. 164 44,7 

IMAM VELIKO PRIPOMB. 21 5,7 

NE VEM. 6 1,6 

NE ŽELIM ODGOVORITI. 10 2,7 

SKUPAJ 367 100 

 

Iz preglednice 5 je razvidno, da 89,9 % vprašanih delo na daljavo, ki ga izvajamo na OŠ 

Tabor I Maribor, ocenjuje kot zelo dobro ali dobro. 5,7 % vprašanih (N = 21) ima o delu na 

daljavo veliko pripomb. 

 

4.4 ANALIZA ODGOVOROV O OBRAČANJU UČENCEV PO POMOČ 
 

Preglednica 6: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Kako pogosto pri delu na daljavo 
vaš otrok prosi za pomoč starše, skrbnike? 

 f f% 

VSAKI DAN. 157 43,6 

SKORAJ VSAKI DAN. 58 16,1 

EN ALI DVAKRAT NA TEDEN. 45 12,5 

LE TU IN TAM. 75 20,8 

ZELO REDKO ALI NIKOLI. 25 6,9 

SKUPAJ  360 100 

 

59,7 % vprašanih meni, da potrebuje njihov otrok pomoč staršev, skrbnikov pri delu na 

daljavo vsaki oz. skoraj vsaki dan. Predvidevamo, da tu niso imeli anketirani v uvidu težav z 

učno vsebino, ampak tudi rokovanje z napravo in organizacijo dela. 
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Preglednica 7: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Kako pogosto pri delu na daljavo 
vaš otrok prosi za pomoč sorojence? 

 f f% 

VSAKI DAN. 30 11,5 

SKORAJ VSAKI DAN. 18 6,9 

EN ALI DVAKRAT NA TEDEN. 16 6,1 

LE TU IN TAM. 52 20,0 

ZELO REDKO ALI NIKOLI. 144 55,4 

SKUPAJ  260 100 

 

18,4 % vprašanih (N = 48) meni, da potrebuje njihov otrok pomoč sorojencev pri delu na 

daljavo vsaki oz. skoraj vsaki dan.  

 

Preglednica 8: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Kako pogosto pri delu na daljavo 
vaš otrok prosi za pomoč učitelje? 

 f f% 

VSAKI DAN. 11 3,6 

SKORAJ VSAKI DAN. 5 1,6 

EN ALI DVAKRAT NA TEDEN. 43 14,0 

LE TU IN TAM. 99 32,4 

ZELO REDKO ALI NIKOLI. 148 48,4 

SKUPAJ  306 100 

 

Odgovori na to vprašanje so presenetili, saj bi bilo pričakovati, da se učenci večkrat obračajo 

po pomoč na učitelje. Vsaki dan oz. skoraj vsaki dan to napravi po mnenju anketiranih 5,2 % 

učencev. 

 

Preglednica 9: Števila(f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Kako pogosto pri delu na daljavo 

vaš otrok prosi za pomoč sošolce, prijatelje? 

 f f% 

VSAKI DAN.  10 3,3 

SKORAJ VSAKI DAN. 25 8,3 

EN ALI DVAKRAT NA TEDEN. 27 8,9 

LE TU IN TAM. 86 28,5 

ZELO REDKO ALI NIKOLI. 154 50,9 

SKUPAJ  302 100 

 

11,6 % vprašanih (N = 10) meni, da se njihov otrok obrne po pomoč na prijatelje, sošolce pri 

delu na daljavo vsaki oz. skoraj vsaki dan.  
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Preglednica 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Kako pogosto pri delu na daljavo 
vaš otrok prosi za pomoč koga od prej nenaštetih? 

 f f% 

VSAKI DAN.  3 3,7 

SKORAJ VSAKI DAN. 4 4,9 

EN ALI DVAKRAT NA TEDEN. 0 0 

LE TU IN TAM. 3 3,7 

ZELO REDKO ALI NIKOLI. 72 87,8 

SKUPAJ  82 100 
Drugi: babica/dedek, starši, nihče, sestrična 

8,6 % vprašanih (N = 7) meni, da se njihov otrok pri delu na daljavo vsaki ali skoraj vsaki dan 

obrne po pomoč na koga drugega od zajetih v prejšnja vprašanja. 

 

4.5 ANALIZA ODGOVOROV O OBSEGU NALOG PRI DELU NA DALJAVO 
 

Preglednica 11: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Kako ocenjujete obseg nalog, ki 
jih ima vaš otrok pri delu na daljavo? 

 f f% 

ZADOLŽITEV JE PREVEČ. 93 25,8 

ZADOLŽITEV JE RAVNO PRAV. 227 63,1 

ZADOLŽITEV JE PREMALO. 21 5,8 

NE VEM ALI NE ŽELIM ODGOVORITI. 19 5,3 

SKUPAJ  360 100 

 

Skoraj 2/3 (63,1 %) vprašanih meni, da je zadolžitev, ki jih imajo učenci pri delu na daljavo, 

ravno prav veliko. Dobra ¼ (25,8 %) je prepričanih, da je zadolžitev preveč, 5,8 % pa da 

premalo. 

 

4.6 ANALIZA ODGOVOROV O OBISKU KNJIŽNICE NA PROSTEM V ČASU 

DELA NA DAJAVO 
 

V času dela na daljavo smo organizirali knjižnico na prostem. Učenci so imeli možnost 

vračanja in izposoje gradiv v skladu z njenim urnikom. 
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Preglednica 12: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Ali je vaš otrok že obiskal 
knjižnico na prostem? 

 f f% 

DA, VEČKRAT. 19 5,3 

DA, ENKRAT. 25 7,0 

NE, NAMERAVA PA. 146 40,9 

NE IN TUDI NE NAMERAVA. 109 30,5 

NE VEM. 28 7,8 

DRUGO. 30 8,4 

SKUPAJ  357 100 

 

12,3 % anketiranih je odgovorilo, da je njihov otrok že en ali večkrat obiskal knjižnico na 

prostem, 40,9 % pa, da jih to namerava. 

8,4 % (N = 30) vprašanih je pod drugo zapisalo svoje komentarje – 9 anketiranih je pojasnilo, 

da njihov otrok knjižnice ne obiskuje, 13, da si njihov otrok izposoja knjige v Pionirski knjižnici 

Nova vas, ostali so podali druga pojasnila. 

 

4.7 ANALIZA SPOROČIL UČITELJEM IN VODSTVU OŠ TABOR I MARIBOR 
 

Ob koncu ankete smo pozvali sodelujoče, da zapišejo še kakšno sugestijo, vprašanje, 

mnenje pohvalo … posameznemu učitelju, vsem učiteljem ali vodstvu šole. Zapise smo 

kategorizirali in jih predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Preglednica 13: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov na vprašanje Kaj bi nam še želeli sporočiti? 

 f f% 

POHVALA UČITELJEM, ORGANIZACIJI, VODSTVU. 52 38,8 

ŽELJA PO ČIMPREJŠNJI VRNITVI V ŠOLO. 30 22,3 

PREVEČ VIDEO KONFERENC. 3 2,2 

PREMALO VIDEO KONFERENC. 5 3,7 

VIDEO KONFERENCE V NEUSTREZNIH TERMINIH. 3 2,2 

SLABA ORGANIZACIJA VIDEO KONFERENC. 2 1,5 

DOBRA ORGANIZACIJA VIDEO KONFERENC. 1 0,7 

NERAZUMEVANJE UČITELJEV. 6 4,5 

PADANJE MOTIVACIJE. 4 2,9 

PREOBREMENJENI OTROCI. 9 6,7 

SLABA ORGANIZACIJA POUKA IN IZDELAVA GRADIV. 15 11,2 

NIČ. 4 2,9 

SKUPAJ  134 100 
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Na zadnje vprašanje je odgovoril najnižje število vprašanih (N = 134). Največ vprašanih je 

izrazilo pohvalo in zahvalo posameznim učiteljem, učiteljskemu kolektivu in šoli ter 

organizaciji dela na daljavo. 

22,3 % anketiranih si želi čim hitrejšo vrnitev učencev v šolo. To pojasnjujejo tudi s tem, da je 

razlaga učiteljev eno, pouk »v živo« pa nekaj drugega. Otroci pogrešajo socialne stike. 

10,3 % anketiranih je komentiralo video konference. Mnenja so raznolika in zato tudi 

podrobno kategorizirana.  

4,5 % vprašanih meni, da nekateri učitelji ne razumejo oz. razumejo premalo težave, ki 

nastajajo pri delu na daljavo. 

S tem, ko se daljša delo na daljavo, pada motivacija otrok za delo, meni 2,9 % anketiranih. 

Pri delu na daljavo so učenci preobremenjeni (6,7 %), organizacija pouka in gradiv pa je 

pomanjkljiva (11,2 %). 

 

5 SKLEP 
Vsak posameznik doživlja delo na daljavo po svoje, na svoj način. Nekateri učenci in starši 

so se situaciji relativno hitro prilagodili, spet drugi potrebujejo več časa. Za nobenega učenca 

oz. učenko situacija, ko jim je  druženje s sošolci, učitelji, prijatelji onemogočeno, ni 

enostavna, za mnoge zelo stresna. In to izkazujejo tudi rezultati spletne ankete. 

Če povzamemo dobljene in prej prikazane rezultate, lahko zaključimo: 

- šola na daljavo je relativno dobro organizirana, gotovo pa še obstajajo priložnosti za 

izboljšanje, 

- šola na daljavo se težko primerja s šolo v šoli, 

- kot smo raznoliki ljudje med seboj, tako smo raznoliki tudi pri idejah, kako bi morala 

šola na daljavo potekati. 

Izpostaviti velja številne pohvale, priznanja in pozitivno naravnanost staršev/skrbnikov do 

celotnega kolektiva in njegovega dela. 

 

Slika 4: V sebi prebudi fotografa, 2 


