
1 
 

Raziskava o mladih v času Covid – 19 

 

1. Cilj raziskave 

Cilj raziskave je bil na podlagi pridobljenih rezultatov ugotoviti mnenja dijakov o njihovih stališčih v 

času razglašene epidemije, oz. bolj specifično o šolanju na daljavo in s tem povezanim težavam in 

prednostim. Spraševali smo po pozitivnih in negativnih vidikih šolanja od doma, kaj trenutno pogrešajo 

v njihovem okolju, kako se med zaprtjem splošno počutijo in kako zadovoljni so z življenjem. Ključna 

tematika, ki nas je podrobneje zanimala pa so vsebine, za katere mladi sami menijo, da jih v trenutni 

situaciji najbolj potrebujejo – na ta način bomo v Zavodu VOZIM pripomogli k bolj kakovostnim in 

aktualnejšim delavnicam ter se na ta način prilagodili potrebam ciljne skupine mladih.  

2. Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik je vseboval 7 vprašanj, od tega 4 vprašanja izbirnega tipa, kjer so anketiranci imeli 

na razpolago določeno število možnih odgovorov, poleg tega smo izbirna vprašanja merili s 5 in 10-

stopenjsko Likertovo lestvico. Dodana so bila tudi 3 vprašanja odprtega tipa, kjer smo v nadaljevanju 

odgovore klasificirali po ključnih besedah. Anketirance smo povprašali tudi po spolu, starosti ter 

statistični regiji.  

3. Vzorec  

Anketni vprašalnik smo v elektronski obliki poslali na naslove profesorjev 25ih srednjih šol po Sloveniji. 

Profesorje smo prosili, da anketo delijo med vsemi dijaki šole in jih prosijo, da naj jo izpolnijo.  

Seznam šol: 

- Gimnazija Jurija Vege 

- Gimnazija Nova Gorica 

- Ekonomska šola Novo Mesto 

- Šolski center Ravne, Gimnazija 

- Gimnazija Slovenj Gradec 

- Šolski center Postojna 

- Srednja šola Izola 

- Šolski center Srečka Kosovela Sežana 

- Gimnazija in srednja šola Rudolfa 

Maistra Kamnik 

- Gimnazija Vič 

- Srednja šola tehniških strok Šiška 

- Srednja trgovska šola Ljubljana 

- Prometna šola Maribor 

- Srednja ekonomska šola in gimnazija 

Maribor 

- Srednja šola za gostinstvo in turizem 

Maribor 

- Srednja zdravstvena in kozmetična šola 

Maribor 

- Ekonomska šola Celje 

- Srednja zdravstvena in kozmetična šola 

Celje 

- Šola za Hortikulturo in vizualne 

umetnosti Celje 

- Srednja šola za storitvene dejavnosti in 

logistiko Celje 

- Gimnazija Lava 

- Srednja zdravstvena šola Murska 

Sobota 

- Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

- Srednja tehniška in poklicna šola 

Trbovlje 

 

Anketni vprašalnik je v celoti rešilo 643 dijakov.  
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Razporeditev po spolu 

Anketi vprašalnik je rešilo 310 moških, kar predstavlja 35 % in 581 žensk, kar predstavlja 65 %. 

 

Graf 1: razporeditev po spolu (N=892)  

Starostna struktura  

Mladi so v nadaljevanju označili, v katero starostno skupino spadajo. Odgovori so bili sledeči:  

- do 14 let (1 anketiranec), kar predstavlja 0 %,  

- 15 let (165 anketirancev), kar predstavlja 18 %,  

- 16 let (221 anketirancev), kar predstavlja 25 %,  

- 17 let (194 anketirancev), kar predstavlja 22 %,  

- 18 let (240 anketirancev), kar predstavlja 27 %,  

- 19 let (50 anketirancev), kar predstavlja 6 %,  

- nad 19 let (18 anketirancev), kar predstavlja 2 %. 

Največji delež mladih je starih 18 let, kar predstavlja 27 % vzorca.  

Povprečna starost anketiranca je 16,8 let.  
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Graf 2: Starostna struktura (N=881) 

Razporeditev po statističnih regijah  

Anketiranci so razporejeni po regijah sledeče:  

- Primorsko – notranjska (180 anketirancev), kar predstavlja 20 %, 

- Goriška (174 anketirancev), kar predstavlja 20 %, 

- Pomurska (113 anketirancev), kar predstavlja 13 %, 

- Savinjska (61 anketirancev), kar predstavlja 7 %, 

- Podravska (51 anketirancev), kar predstavlja 6 %, 

- Zasavska (16 anketirancev), kar predstavlja 2 %, 

- Obalno – kraška (15 anketirancev), kar predstavlja 2%. 

- Koroška (14 anketirancev), kar predstavlja 2% 

- Osrednjeslovenska (12 anketirancev), kar predstavlja 1% 

- Posavska (3 anketirancev), kar predstavlja 0% 

- Gorenjska (2 anketirancev), kar predstavlja 0% 

- Jugovzhodna Slovenija (1 anketiranec), kar predstavlja 0% 

Iz obstoječih podatkov je moč razbrati, da anketiranci niso bili enakomerno zastopani po vseh 

slovenskih statističnih regijah, zato vzorec, gledano na nacionalnem nivoju, ni reprezentativen. 

Reprezentativne regije so tako primorsko-notranjska, goriška, pomurska ter v manjši meri tudi 

savinjska in podravska regija.  
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Graf 3: razporeditev po regijah (N=642)  
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4. Rezultati 

Q1: Na odprto vprašanje Šolanje tekom epidemije opravljate na daljavo, kako bi opisali to izkušnjo? 

Kako se ob tem počutite? Je to za vas pozitivno, negativno in zakaj? smo prejeli 583 odgovorov oz. 

mnenj mladih, katere smo ročno razdelili v 4 kategorije: mnenja, ki so izkušnjo šolanja od doma 

opisovala zgolj kot pozitivno izkušnjo, mnenja, ki so izkušnjo šolanja od doma opisovala zgolj kot 

negativno izkušnjo in mnenja, ki so šolanje od doma opisovala tako iz negativnega kot pozitivnega 

vidika. V manjši meri smo prejeli tudi mnenja, ki niso podala konkretnega vidika šolanja na daljavo (te 

smo označili kot nerazvrščene).  

32 % mladih (188 anketirancev) je šolanje od doma ocenilo kot izključno pozitivno izkušnjo. Navajamo 

nekaj najpogostejših razlogov, zakaj je po mnenju mladih šolanje od doma pozitivna izkušnja:  

- ni bilo potrebno nositi maske cele dneve, 

- manj možnosti obolenja za Covidom – 19, 

- manj motečih elementov, 

- boljša organizacija časa, 

- manj stresa kot pri običajnem šolanju, 

- boljše ocene kot prej, 

- prihranek ur zaradi nepotrebne vožnje v šolo in nazaj in posledično več časa za učenje,  

- ekonomski vidik: prihranek stroškov prevoza in malice, ker se prehranjujejo doma, 

- bolj produktivni dnevi zaradi organizacije in boljšega / daljšega spanca. 

Prav tako 32 % mladih (189 anketirancev) je šolanje od doma ocenilo kot izključno negativno izkušnjo. 

Navajamo nekaj najpogostejših razlogov, zakaj je po mnenju mladih šolanje od doma negativna 

izkušnja:  

- pomanjkanje družbe, 

- težka prilagoditev delovnim razmeram, 

- manj kakovostna razlaga profesorjev kot v šoli, 

- težka koncentracija in organizacija časa za učenje, 

- zdravstvene težave (bolečina v očeh u hrbtenici, glavoboli…) 

- veliko več stresa, 

- nezanimivo spremljanje pouka,  

- pomanjkanje motivacije za učenje,  

- pogoste tehnične težave preko različnih spletnih aplikacij, 

- več zadolžitev v okviru šolskih obveznosti, 

- utrujenost in premalo prostega časa, 

- stalni občutek utrujenosti in žalosti.  

 

Prav tako 32 % mladih (181 anketirancev) je glede šolanja na daljavo izpostavilo tako pozitivna kot 

negativna mnenja, 4 % vprašanih pa se do pozitivnega ali negativnega vidika ni opredelilo.  
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Graf 4: Razporeditev odgovorov na vprašanje o izkušnji šolanja od doma (N=583) 

Razvidno s podatkov lahko torej zaključimo, da mladi izkušnjo šolanja od doma v enaki meri 

dojemajo tako kot pozitivno kot negativno izkušnjo.  
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Q2: Na odprto vprašanje Kaj trenutno pogrešate v vašem okolju? smo prejeli 583 odgovorov oz. mnenj 

mladih, katere smo ročno razdelili v več podkategorij in izbrali 10 najpogostejših odgovorov.  

Mladi v svojem okolju najbolj pogrešajo:  

- druženje in družbo (23 %),  

- prijatelje (20 %),  

- zabave (6 %),  

- vrstnike (6 %),  

- nič (4 %),  

- šolo (4 %),  

- osebni stik (4 %),  

- gostilne (3 %), 

- gibanje (3 %),  

- koncerte (3 %) . 

 

 

Graf 5: Razporeditev odgovorov na vprašanje, kaj trenutno pogrešajo v svojem okolju.  

Mladi v času življenja s koronavirusom in omejitev najbolj pogrešajo druženje in svoje prijatelje.  
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Q3: Na odprto vprašanje Kaj menite, katere vsebine mladi trenutno najbolj potrebujete? Na lestvici 

od 1 do 5 označite, koliko bi vas zanimala vsebina z naslednjo tematiko smo prejeli 632 odgovorov. 

Mladi so na Likertovi lestvici od 1 do 5 označili, koliko bi jih zanimala vsebina s konkretno tematiko. 

Med tematike smo umestili tudi tiste, za katere smo predvidevali, da jih bodo mladi visoko ocenili – 

druženje s prijatelji, zabave in obisk kino dvoran. Na ta način smo lahko v nadaljevanju primerjali v 

kakšnem razmerju so »manj resne« tematike do resnejših, izobraževalnih tematik.  

Mladi so zanimanje pokazali za naslednje vsebine:  

- druženje s prijatelji (povprečna ocena 4,5),   

- zabave (povprečna ocena 4,2),   

- obisk kino dvoran s (povprečna ocena 3,7),  

- duševno zdravje (povprečna ocena 3,7),  

- drugo* (povprečna ocena 3,7),  

- šport (povprečna ocena 3,6),  

- zdravje in zdrava prehrana (povprečna ocena 3,5),  

- trajnostna mobilnost in skrb za okolje (povprečna ocena 3), 

- prometna varnost (povprečna ocena 2,7), 

- alkoholne delavnice (povprečna ocena 2,5). 

*Pod drugo so mladi zapisali 57 predlogov, največkrat pa so se pojavili sledeči: družba, počitnice, 

gostilne, šola, športne aktivnosti.  

 

Graf 6: Razporeditev odgovorov na vprašanje, katere vsebine mladi trenutno najbolj potrebujejo. (N=632)  

Mladi menijo, da trenutno najbolj potrebujejo druženje s prijatelji, zabave ter obiske kino dvoran, 

kar smo tudi predpostavljali. Kot prva »resnejša« oz. izobraževalna tematika pa se z oceno 3,7 

pojavlja tematika duševnega zdravja, sledi ji šport in zdravja ter zdrava prehrana. Sklepamo torej, 

da mladi v procesu izobraževanja potrebujejo oz. pogrešajo vsebine s področja duševnega zdravja. 
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Q4: Mlade smo povprašali tudi o samooceni njihove aktivnosti in stopnji energije v času šolanja od 

doma, kjer so na Likertovi lestvici od 1 do 5 označili, kakšno je bilo njihovo psihofizično stanje. 1 je 

pomenilo »Nikoli nisem bil aktiven in pol energije.«, 5 pa »Več čas sem bil aktiven in poln energije.«. 

Na vprašanje je odgovorilo 632 mladih, največ (35 %) pa jih je svojo aktivnost in energijo ocenilo s 3. 

Povprečna ocena vseh odgovor je bila 3,3, kar pomeni, da so mladi bili srednje aktivni in polni energije.  

 

Graf 7: Razporeditev samoocene mladih o njihovi aktivnosti in energiji. (N=632)  

Mladi so v času zaprtja šole in šolanja od doma bili srednje aktivni in polni energije. Svojo samooceno 

so na 5-stopenjski lestvici ocenili s 3,3 na 5-stopenjski lestvici.  
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Q5: Mlade smo povprašali tudi o trenutnem zadovoljstvu s svojim življenjem. Na 10-stopenjski 

Likertovi lestvici so ocenili svoje zadovoljstvo, pri čemer je 1 pomenilo »Zelo sem nezadovoljen.« in 10 

je pomenilo »Zelo sem zadovoljen.«. Na vprašanje je odgovorilo 637 mladih, največ (18 %) je svoje 

zadovoljstvo z življenjem ocenilo s 7. Povprečna ocena vseh odgovor je bila 6,4, kar pomeni, da so 

mladi trenutno srednje zadovoljni s svojim življenjem.  

 

Graf 8: Ocena zadovoljstva z življenjem. (N=637)  

Mladi so v času življenja s koronavirusom srednje zadovoljni s svojim življenjem. Povprečna ocena 

vseh odgovorov znaša 6,4 na 10-stopenjski lestvici.  
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Q6: Ker se v Zavodu VOZIM v večini ukvarjamo s preventivnimi programi na področju prometne 

varnosti, nas je zanimalo mnenje mladih o stanju prometne varnosti po odprtju šol, gostiln in 

normalizaciji družabnega življenja. Na5-stopenjski Likertovi lestvici so ocenili stanje prometne varnosti 

po normalizaciji družabnega življenja, pri čemer je 1 pomenilo »Stanje prometne varnosti bo zelo 

slabo.« in 5 pomenilo »Stanje prometne varnosti bo zelo dobro«. Na vprašanje je odgovorilo 636 

mladih, največ (49 %) jih je ocenilo, da bo stanje prometne varnosti enako. 

 

Graf 9: Ocena stanja prometne varnosti po normalizaciji družbenega življenja. (N=636)  

Slaba polovica vprašanih (49 %) meni, da bo stanje prometne varnosti po normalizaciji družbenega 

življenja enako.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Astrit Jashari, Zavod VOZIM  
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