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IZVLEČEK 

Ocenjevanje pri športni vzgoji je že nekaj časa povod za številne razprave. Mnenja 

strokovnjakov se zelo razlikujejo. Z raziskavo smo želeli  ugotoviti, kakšen način ocenjevanja 

športne vzgoje zagovarjajo učitelji in učiteljice razrednega pouka v prvi in drugi triadi. 

Vzorec je zajemal 49 učiteljev razrednega pouka iz zasavske regije. 

Vprašalnik, ki so ga reševali učitelji, je vseboval naslednje spremenljivke: podatke o 

anketirancu (šola, kjer poučuje; razred, ki ga poučuje; starost; delovna doba; dosežen naziv), 

najustreznejši način poučevanja športne vzgoje v prvi in drugi triadi, strinjanje oz. nestrinjanje 

s posamezno obliko ocenjevanja športne vzgoje, čas, potreben za oblikovanje ocene, ter 

težave in morebitni predlogi za izboljšanje opisne ocene.  

Odgovore, pridobljene s pomočjo vprašalnika, smo obdelali s pomočjo kvalitativne in 

kvantitativne analize. Izračunali smo pogostost ponavljanja posameznih odgovorov oziroma 

frekvenco in njihovo izraženost v odstotkih ter minimalno in maksimalno vrednost. Podatke 

smo prikazali s pomočjo tabel in jih tudi interpretirali.  

Rezultati so pokazali, da večina učiteljev (77,6%) sama poučuje športno vzgojo. Učitelji v 

prvi triadi zagovarjajo opisno ocenjevanje, v drugi triadi pa besedno ocenjevanje. Večina 

učiteljev se z neocenjevanjem ne strinja. Navedli pa so tudi veliko prednosti in slabosti 

posamezne oblike ocenjevanja ter predlogov za izboljšanje opisne ocene.  

 

KLJUČNE BESEDE 

športna vzgoja, ocenjevanje, opisna ocena, številčna ocena, besedno ocenjevanje, 

neocenjevanje 
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PRIMARY TEACHERS OPINION ABOUT ASSESSMENT 

PHYSICAL EDUCATION IN THE REGION OF ZASAVJE 

ABSTRACT 

The assessment in Physical education (P.E.) has been a reason for many heated debates for 

quite some time. The experts' opinions on this topic differ immensely. The following research 

focuses on teachers' approaches towards P.E. assessment. The research included forty-nine 

teachers of 6-11 year olds from Zasavska region in Slovenia.  

The questionnaire was handed in to teachers for the inquiry. Firstly teachers' data and 

experience (which school they work at, how old their pupils are, age, how long they have 

been teaching, title) were collected. Secondly, we asked for opinions, what method would be 

the most appropriate for teaching P.E.; which method of P.E. assessment are they in favour or 

against; which problems do they have to deal with and how they would improve the current 

assessment method. 

The data gathered with the help of the questionnaire was properly analysed (quantitative and 

qualitative analysis). The analysis focuses especially on the repetitions of the same or 

resembling answers. This frequency has been converted to percentage system and includes 

also its minimal and maximal values. The results have been gathered in the tables and later 

interpreted.  

The research has shown that the majority of teachers (77.6%) teach P.E. by themselves. The 

teachers of the first triad (6-8 year olds) support the method of descriptive assessment while 

the teachers of the second triad (9-11 year olds) are in favour of the method of verbal 

assessment. Most teachers would not support a system without an assessment. Moreover, the 

teachers have widely discussed the good and the bad sides of the current system and gave a lot 

of suggestions for improvements. 

KEYWORDS 

Physical education, assessment, descriptive assessment, numerical assessment, verbal 

assessment, non-assessment 
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1 UVOD 

Športna vzgoja ima v vseh življenjskih obdobjih pomembno vlogo za normalen biološki, 

socialni in mentalni razvoj ter zdravje mladih. Športna vzgoja kot obvezen predmet v osnovni 

šoli mora nenehno skrbeti za bogatenje znanja in razvijanje sposobnosti učencev hkrati pa 

poskrbeti, da se pri urah učenci sprostijo ter da bodo imeli šport radi. (Škof, 2010; 

http://www.mizks.gov.si) 

Tako kot vsi ostali predmeti v osnovni šoli se tudi športna vzgoja ocenjuje. Veliko je govora o 

ocenjevanju, tudi o preobremenjenosti učencev in pritiskih zaradi ocen. Nenehno se je 

potrebno dokazovati, tako v šoli kot v vsakdanjem življenju. Preverjanje in  ocenjevanje sta v 

vzgoji in izobraževanju med zelo pomembnimi, najbolj vplivnimi in najbolj zapletenimi 

procesi, zato smo nadaljevali s poglavjem o ocenjevanju. Čeprav sta povod za številna 

nasprotja, pa še vedno odločilno vplivata na pouk. Cilj preverjanja in ocenjevanja je 

kakovostno načrtovanje in poučevanje ter posledično večje znanje učencev. Učitelji imajo pri 

ocenjevanju zahtevno delo in veliko odgovornost, saj ocenjevanje zahteva kakovostno 

posredovanje znanja ter utrjevanje snovi. (Kovač, Jurak, & Strel, 2003d) 

Skozi zgodovino se je ocenjevanje spreminjalo, verjetno najstarejša je številčna ocena, s 

katero so športno vzgojo ocenjevali do leta 1975. Ker so iskali ustreznejši način, so od leta 

1975 pa vse do uvedbe devetletke, ocenjevali z besedno oceno, nato pa so z devetletno 

osnovno šolo ponovno prešli na številčno oceno v drugem in tretjem triletju, v prvem pa na 

opisno oceno. Ravno tako pa se je širil in dopolnjeval namen ocenjevanja. Oceni pripisujemo 

informativni, pedagoško-spodbujevalni (motivacijski) in administrativno-normativni namen. 

(Kristan, 1992) 

Glede na številne razprave, kaj in kako ocenjevati pri športni vzgoji, smo v diplomsko delo 

zajeli, kaj naj bi se ocenjevalo. Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da se ocenjuje le znanje, 

gibalno in teoretično, nikakor pa ne nekognitivnih ciljev (odnos do dela, sposobnosti, interes, 

trud …). Nadaljevali smo s predstavitvijo različnih načinov ocenjevanja – številčno, besedno 

in opisno ter navedli tudi njihove prednosti in pomanjkljivosti. (Štemberger, 2004) 

Pri ocenjevanju pa se pojavlja veliko pomanjkljivosti, tako pri športni vzgoji, kot tudi pri 

drugih predmetih, zato smo si v nadaljevanju pogledali le-te. To so osebna enačba učitelja, 
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»halo efekt«, prilagajanje meril znotraj razreda, napaka kontrasta in podobne. Če učitelj želi 

čim bolj pravično ocenjevanje mora biti na te pomanjkljivosti izredno pozoren. (Kovač, Jurak, 

& Strel, 2003d) 

Mnenja o ocenjevanju športne vzgoje se zelo razlikujejo, nekateri strokovnjaki menijo, da se 

sploh ne bi smela ocenjevati, zato smo nazadnje nekaj besed v diplomskem delu namenili  

opredelitvam različnih stališč tistih, ki menijo, da se športna vzgoja ne sme ocenjevati in 

tistih, ki trdijo, da se kljub vsemu mora ocenjevati.  

V empiričnem delu diplomskega dela smo se osredotočili na ocenjevanje športne vzgoje v 

prvi in drugi triadi. 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA 

Preverjanje in ocenjevanje sta sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa. To je pravzaprav 

sklepno dejanje, ko učitelj po posredovanju novih informacij, ugotavljanju napak in 

popravljanju, urjenju in utrjevanju izreče takšno ali drugačno sodbo, učenca oceni. Učence s 

tem klasificira in jih ne nazadnje tako ali drugače zaznamuje. Ocena je pomemben dejavnik 

pri uspehu učenca, zato učitelju prinaša pomembno, odgovorno ter zahtevno delo, s tem pa 

sodi tudi med najbolj problematična področja dela učitelja. (Kristan, 1992; Kovač, 2003a) 

Tako preverjanje kot ocenjevanje sta v šolski praksi prisotna že vrsto let. Uvedba devetletnega 

osnovnega šolanja in prehod z besednega ocenjevanja na številčno v drugi in tretji triadi ter 

opisno v prvi triadi je povzročilo veliko nelagodja ter številne razprave. Nov način pa ni 

prinesel le spremenjenega načina ocenjevanja temveč naj bi zagotovil tudi boljše načrtovanje 

in bolj korektno izvajanje športno-vzgojnega procesa na vseh ravneh. Tak način naj bi 

pomenil tudi bolj kakovostno delo, saj se skozi ocene učencev lahko preverja tudi učitelje. 

(Štemberger, 2004) 

Mnenja strokovnjakov o tem, kakšno ocenjevanje bi bilo najbolj ustrezno, pravično in 

humano se zelo razlikujejo. Razmišljanja se nagibajo v štiri smeri, nekateri so za številčne 

ocene, drugi za opisne, tretji zagovarjajo besedno ocenjevanje, četrti pa so prepričani, da 

ocena pri športni vzgoji ni potrebna. Vsak način ocenjevanja oziroma neocenjevanja ima 

svoje pozitivne in negativne lastnosti, težava je torej, kako ocenjevati oziroma ali sploh 

ocenjevati. (Peterlin, & Pavli, 1998) 

Športna vzgoja se razlikuje od drugih predmetov, zato je ni mogoče enačiti z njimi. 

Spremembe v ocenjevanju so del procesa humanizacije športne vzgoje. Sicer pa ima športna 

vzgoja dva splošna temeljna vzgojno-izobraževalna cilja. Prvi je, da uravnovesi učinke 

pretežno sedečega vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli in s tem prispeva k skladnemu 

biopsihosocialnemu razvoju mladih. In drugi, da izobrazi in vzgoji mladega človeka, da bo 

pozneje bogatil svoj prosti čas s športnimi dejavnostmi in s tem skrbel za svoje psihofizično 

ravnovesje in zdravje. Naloga športnih pedagogov je učencem privzgojiti elemente zdravega 

načina življenja. (Kristan, 2000; Peterlin, & Pavli, 1998)  
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Izhajajoč iz vsega navedenega nas zanima, kakšno obliko ocenjevanja v prvi in drugi triadi 

predlagajo učitelji, kakšno je mnenje učiteljev o posamezni obliki ocenjevanja ter s kakšnimi 

težavami se pri tem srečujejo.  

2.1 Opredelitev pojma šport 

Pomen besede šport je v različnih kulturah različen, zato obstaja preko 50 definicij, ki so si 

med seboj lahko zelo različne.  

Mednarodni Svet za šport in telesno vzgojo (ICSPE) je oblikoval naslednjo definicijo: »Šport 

je vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in pri kateri prihaja do borbe s samim seboj ali 

pa je v tekmovanje vključenih več posameznikov.« (Škof, 2010) 

Šport je v sodobnem svetu uveljavljen pojem za gibanje, ki se je razširilo po vsem svetu. Izraz 

šport je latinskega izvora. Beseda disportare v latinščini pomeni raztresti se, odvrniti se od 

dela in skrbi. (Bizjan, 1999) 

Gibanje človeka se pojavlja pod imenom šport, navaja Pistotnik (2003), in šport opredeljuje v 

treh osnovnih pojavnih oblikah človekove dejavnosti: športna vzgoja, o kateri več v 

nadaljevanju, športna rekreacija in tekmovalni šport. (Pistotnik, 2003) 

Šport je lahko izredno močno vzgojno sredstvo.  Izvajanje športnih dejavnosti nas nauči, da 

moramo za dober rezultat vztrajno, dosledno in redno delati. Nauči nas premagovati napore, 

težave, krize, uspehe in neuspehe – stanja, ki so lahko sestavni del športa ali življenja na 

sploh.  Pri športu se naučimo sodelovati, si pomagati, urimo se v skupinskem delu in 

dogovarjanju. (Bizjan, 1999) 

Bizjan pravi tudi, da je športni način življenja danes, v »udobju« sodobne civilizacije, eden od 

smiselnih načinov bivanja. Je sistem nekih vrednot, ki jih že od mladosti postopoma 

vključujemo v svoj življenjski slog in jih ponotranjimo, da postanejo del našega sveta.  

2.2 Opredelitev šolske športne vzgoje 

Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti. 

Pomembno vlogo ima pri oblikovanju osebnosti in odnosov med posamezniki. Naloga 

učiteljev, ki poučujemo športno vzgojo je, da z redno in kakovostno prispevamo k skladnemu 
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biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka. Ure so namenjene tudi sprostitvi, saj s športno 

vzgojo kompenziramo negativne učinke večurnega sedenja pri ostalih predmetih ter drugih 

nezdravih navad. Sprotno skrbimo, da učence navajamo na skrb za zdrav razvoj in jih 

vzgajamo in učimo, kako bodo v vseh obdobjih življenja bogatili svoj prosti čas s športnimi 

vsebinami. Z zdravim načinom življenja bodo tako učenci sami lahko skrbeli za dobro 

počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. (http://www.mizks.gov.si) 

2.2.1 Obseg in struktura predmeta 

Program šolske športne vzgoje se izvaja v vseh razredih osnovne šole. Izvajajo se ure rednega 

pouka in pet športnih dni v vsakem šolskem letu. Glede na razvojne značilnosti učencev je 

program vsebinsko, organizacijsko in metodično zaokrožen v tri šolska obdobja (triletja).  

(http://www.mizks.gov.si) 

Vzgojno-izobraževalna obdobja (triletja) so razdeljena na: od 1. do 3. razreda, od 4. do 6. 

razreda in od 7. do 9. razreda. Šola mora v vsakem izmed teh obdobij učencem ponuditi tri 

vrste programov, in sicer programe, obvezne za vse učence (redne ure športne vzgoje), 

programe, ki jih šola mora ponuditi, vključevanje učencev pa je prostovoljno (interesne 

športne dejavnosti, šolska športna tekmovanja, dopolnilni pouk, šola v naravi …) in dodatne 

programe, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje vanje pa je prostovoljno (razni športni 

programi, kot so Zlati sonček, Ciciban planinec, Mladi planinec …) (Dežman, 2001).  

2.2.2 Splošni in operativni cilji predmeta  

Primerno izbrane vsebine pri urah športne vzgoje, ustrezne metode in oblike dela, vplivajo na 

to, da se učenci pri urah dobro počutijo, se sprostijo in razumejo njihov pomen. Učence s 

športnimi dejavnostmi usmerjamo v:  

- zadovoljitev potrebe po gibanju in igri, 

- razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, prilagojenih posamezniku, 

- usvajanje športnih znanj ter gibalnih spretnosti in 

- čustveno ter razumsko dojemanje športa. (http://www.mizks.gov.si) 

Prenovljen učni načrt športne vzgoje zajema poleg temeljnih informacij in splošnih ciljev tudi 

operativne cilje in vsebine za vsak razred posebej. Cilji se nanašajo na vse športne dejavnosti, 

ki so zajete v učnem načrtu. (Dežman, 2001) 
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V vsakem razredu so razdeljeni v štiri sklope, ki poudarjajo: 

- ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj in razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti), 

- usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj za varno in odgovorno 

sodelovanje v športnih dejavnostih, 

- razumevanje pomena gibanja in športa, 

- oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja in prijetno doživljanje športa. 

(http://www.mizks.gov.si) 

Za vsako izmed teh štirih sklopov so v učnem načrtu opredeljeni operativni cilji za vsak 

razred. Poleg tega so za vsako športno dejavnost posebej navedene praktične in teoretične  

vsebine, ki naj bodo obravnavane v posameznem razredu. Na podlagi tega učitelj izvaja 

pedagoško delo. Spremlja svoje učence in jim na podlagi razvoja gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti ter telesnih značilnosti določa standarde znanja. (http://www.mizks.gov.si)  

Zaradi različnosti med učenci učni načrt priporoča tudi osebne (relativne) standarde. Ti naj bi 

bili prilagojeni značilnostim in sposobnostim posameznega učenca. Dežman (2001) meni, da 

so ti sicer za vsakega posameznika zelo dobrodošli, z vidika vseh učencev pa so v nasprotju z 

načelom pravičnosti ocenjevanja, saj to postane pristransko. (Dežman, 2001)  

Sicer pa so standardi znanja določeni po obdobjih. V prvem in drugem triletju so pripravljeni 

na temeljni ravni, v tretji triadi pa tudi na zahtevnejši ravni. Temeljna raven predstavlja 

stopnjo dosežkov in znanj, ki jih do konca določenega obdobja praviloma osvojijo vsi učenci. 

Ker pa se učenci med seboj zelo razlikujejo, je povsem neizogibno, da se bodo nekateri 

naučili več in hitreje kot drugi in da bodo pri nekaterih gibalnih nalogah bolj učinkoviti. Tem 

učencem je namenjena zahtevnejša raven. Ne gre pa pozabiti na tiste druge, ki imajo težave 

pri doseganju temeljnih standardov. Tem se moramo posvečati individualno in jih vključevati 

v dopolnilni pouk, kjer poskrbimo za dodatne gibalne spodbude, posebno skrb in individualni 

pristop. (http://www.mizks.gov.si; Dežman, 2001) 

Škof (2010) pravi, da otroci in mladi v okviru učnega načrta spoznajo in razumejo vlogo in 

pomen gibanja, športa in drugih dejavnosti kot zelo pomemben element za kakovostno 

življenje oziroma zdrav življenjski slog posameznika.  
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2.3 Opredelitev pojma ocenjevanje 

Ocenjevanje je nekaj, s čimer se vsakdo izmed nas sreča v življenju. Če ne drugje, pa v šoli. 

Vendar pa ni vsem znano, kakšen proces je to in kako poteka. Glede na to, da bomo v 

nadaljevanju govorili o ocenjevanju, navajamo definiciji, ki opredeljujeta pojem ocenjevanja. 

• V SSKJ najdemo ocenjevanje, glagolnik besede ocenjevati, definirano kot: »ustvarjati, 

izražati mnenje, sodbo o čem, zlasti glede na kakovost....dajati ocene.« (SSKJ, 2008) 

• Preverjanje in ocenjevanje znanja je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa. Je 

sklepno dejanje, ko učitelj po posredovanju novih informacij, ugotovitvi napak in 

njihovi odpravi, ponavljanju in utrjevanju ter večanju zahtevnosti in storilnosti izreče 

neko sodbo o učencih. S tem jih klasificira in tako ali drugače zaznamuje. (Kristan, 

1992) 

Ocenjevanje v devetletni osnovni šoli opredeljuje Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Ocenjevanje v osnovni šoli je tesno povezano 

tudi s preverjanjem. Pravilnik v 3. členu navaja, da se doseganje standardov znanja preverja 

pred, med in po obravnavi nove učne snovi iz učnega načrta. Preverjanje je namenjeno 

zbiranju informacij o doseganju ciljev in ne ocenjevanju znanja. Šele nato pride ocenjevanje, 

ki pa je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje in standarde znanja. ( 

Ur. list RS, št. 73/2008) 

Cenčičeva (2000) navaja, da mora dobro ocenjevanje imeti naslednje ključne značilnosti; 

1. Veljavnost: učitelj ocenjuje le tiste informacije, ki smo jih načrtovali in so resnične. 

To je najpomembnejša značilnost. 

2. Zanesljivost: ocene so zanesljive takrat, če učitelj lahko pri ponovnem ocenjevanju 

istega pisnega preizkusa poda isto oceno. 

3. Objektivnost: ocena mora biti odvisna le od učenčevega znanja in ne od učitelja 

ocenjevalca. 

4. Občutljivost: ocenjevalec čim bolj razlikuje pisne izdelke med seboj. 

5. Etičnost in odgovornost: učitelj vsakega svojega učenca obravnava kot enkratno 

bitje, pri katerem spoštuje raznolikosti in upošteva intelektualno poštenost. 
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Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju (2008) v 2. členu določa tudi načela preverjanja in 

ocenjevanja. Ta se dotikajo predvsem učitelja, kajti ocenjevalec mora preverjati in ocenjevati 

tako, da: 

- spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi,  

- upošteva poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in 

interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja,  

- uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma 

standarde znanja in glede na razred,  

- pri vsakem predmetu učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse ocenjevalno 

obdobje,  

- daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem 

napredovanju,  

- omogoča učencu kritični premislek in vpogled v osvojeno znanje,  

- prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji. 

(Ur. list RS, št. 73/2008) 

2.4 Zgodovinski oris ocenjevanja 

Zgodovinski oris ocenjevanja kaže razvojno pot ocenjevanja, hkrati pa tudi na možnost 

pedagoškega dela brez ocenjevanja. Nekaj skupnih točk pa ima tudi s stališči, ki jih zagovarja 

sodobna pedagogika.  

Začetke ocenjevanja, kakršnega poznamo danes, pripisujemo nemškemu organizatorju pouka 

Johannesu Sturmu. Sturm je svoje učence razvrščal od najslabšega do najboljšega, tako jih je 

postavil v vrstni red, kjer je vsakemu pripadalo svoje mesto. Zaradi tega, so se ocene 

imenovale redi. Redi, prve ocene, so imele zgolj informativno vlogo. Z njimi je želel 

informirati starše o uspehu njihovih otrok. (Kristan, 1992) 

Kasneje so se določila o ocenjevanju spreminjala z avstrijskimi osnovnošolskimi zakoni. S 

prvim, leta 1774,  je v veljavo stopila petstopenjska ocenjevalna lestvica, ki jo poznamo še 

danes. Učencem z negativno oceno, so že lahko podaljšali učno obveznost, s čimer se že 

uveljavi normativna vloga šolske ocene. 
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Drugi avstrijski osnovnošolski zakon iz leta 1805, je uveljavil ocenjevanje posameznih 

predmetov, uvedel pa tudi ločene ocene za vedenje in za učno storilnost. S tem je bilo jasno, 

da vedenje nikakor ne sme vplivati na oceno iz  učne storilnosti. Vpeljali so tudi redovalnice, 

kar je pomenilo  nenehno ocenjevanje učencev in s tem motivacijski, pedagoški in didaktični 

pomen ocene. Določili so tudi zahtevano učno snov, ki jo mora učenec obvladati, za 

napredovanje v višji razred. (Kristan, 1992) 

S tretjim zakonom, leta 1869, pa so uvedli t.i. spričevala, s katerim so bili starši obveščeni o 

uspehu in vedenju njihovih otrok. Enotna petštevilčna (1-5) ocenjevalna lestvica je leta 1905 

postala obvezna za vse na ozemlju takratne Avstrije. Takšno ocenjevanje se je brez bistvenih 

sprememb ohranilo do šestdesetih let. Takrat  se je v šolo uvajalo opisno ocenjevanje, ki pa 

smo ga v Sloveniji zavrnili kot neustreznega.  

S tem se je pojavila misel o besedni oceni in tako smo za vsa vzgojna področja prešli na 

tristopenjsko besedno oceno: »manj uspešno«, »uspešno« in »zelo uspešno«, pri ostalih 

predmetih pa se je še vedno ohranilo petstopenjsko številčno ocenjevanje.          

2.5 Namen preverjanja in ocenjevanja 

Skozi zgodovino se je namen ocenjevanja ves čas širil in dopolnjeval. Ocena je imela najprej 

informativno vlogo, kasneje je dobila družbeno, administrativno in normativno veljavo, nato 

pa še pedagoški, didaktični in motivacijski pomen. (Kristan, 1992) 

Tudi današnje listine navajajo podobne opredelitve. V pravilniku o ocenjevanju in 

napredovanju učencev v OŠ je v drugem členu zapisano, da se učenčevo znanje preverja tako,  

da daje učencem, učiteljem in staršem povratno informacijo, omogoča kritični premislek itd. 

(Ur. list RS št. 73/2008) 

Kristan (1992) pa je ocenjevanje razdelil glede na tri vrste namena: informativni, pedagoško-

spodbujevalni (motivacijski) in administrativno-normativni.  
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• Informativna funkcija 

Informativnost ocene se kaže predvsem v tem, da z njo informiramo učence same, starše 

otrok, vodstvo šole, druge učitelje, šolske oblasti, možne štipenditorje in vse druge o 

uspešnosti učenca. Učenci in starši z njimi dobijo vpogled v učno zmožnost.  

Učitelji učnih predmetov morajo učence ves čas preverjati in nato ocenjevati; s tem namreč 

dobijo povratne informacije in učne ocene. Športni pedagog je tukaj v prednosti, od učencev 

nenehno dobiva povratne informacije in tako lahko takoj, neposredno ukrepa.  

Tako učitelji večine predmetov z ocenami podajajo informacijo o uspešnosti. Kristan pa meni, 

da pri športni vzgoji za takšne informacije lahko uporabimo druga merila, ki so veliko bolj 

objektivna in zanesljiva. Ob konkretnih nalogah, s športni  rezultati izraženimi v objektivnih 

enotah (število ponovitev, čas, razdalja …) dobijo povratno informacijo o svojih sposobnostih 

tako učenci, kot vsi drugi, ki jih športni uspehi učenca zanimajo. Takšna informacija ima 

večjo sporočilnost kot katerakoli druga ocena. (Kristan, 1992) 

Pojavlja se torej vprašanje, ali je za informiranje pri športni vzgoji res potrebna ocena? 

Kristan meni, da ima vsak športni rezultat veliko večjo prognostično vrednost od šolske 

ocene. Konkretni dosežki povedo več. (Kristan, 1992) 

Kristan (2009)  navaja še, da natančno informacijo o svojih otrocih starši lahko dobijo le 

osebno pri učiteljih športne vzgoje.  

• Pedagoško-spodbujevalna funkcija 

Šolsko športno oceno štejemo k pomembnim motivacijskim sredstvom, saj učence motivira in 

jih spodbuja. Ocena ima lahko vlogo nekakšnega nagrajevanja po delu. Lahko pohvali za delo 

in graja za nedelo – s tem motivira za več dela.  Prav zato je pomembna točnost ocene, saj 

bolje opravljeno delo zasluži višjo oceno kot slabše opravljeno delo. Vendar pa vemo, da so si 

učenci zelo različni in ocenjevanje ne spodbuja vseh učencev. 

Pri športni vzgoji se ponovno pojavi boljša motivacija od šolske ocene, in sicer, objektivno 

merjenje gibalnih nalog. Boljši rezultat od prejšnjega ali začetnega stanja je najzanesljivejša 

in najveljavnejša ocena. Zavest o izboljšanju dosežkov pa veliko boljša spodbuda kot šolska 
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ocena. Pri vseh drugih predmetih, kjer učitelji nimajo na voljo takšnih spodbujevalnih prvin,  

poskušajo motivirati s šolskimi ocenami.  

Torej tudi z zornega kota spodbujanja ocenjevanje športne vzgoje ni nujno potrebno. (Kristan, 

1992) 

• Administrativno-normativna funkcija 

Šolske ocene učencem prinašajo pravice in ugodnosti. Učenci jih morajo dobiti pri vseh učnih 

predmetih. So sredstvo, na podlagi katerega učenci lahko napredujejo v višji razred, seveda ob 

ustrezni oceni in usvojeni učni snovi. Pomembne so ob vpisu na želeno srednjo šolo oziroma 

fakulteto, lahko vplivajo tudi na zaposlitev itd. Z dobrimi ocenami  pokažemo na dobro 

znanje in to nas lahko vodi do neke družbene veljave.  

Ocena iz športne vzgoje nima takšne administrativno-normativne vloge, saj ne prinaša  

nobenih pravic niti ugodnosti. Po oceni pri športni vzgoji te ne sprašujejo pri vpisu v srednjo 

šolo, celo pri vpisu na športno fakulteto ne. (Kristan, 1992) 

Na nekaterih šolah imajo športne razrede, vendar gre tukaj bolj za željo staršev, da ima njihov 

otrok več kakovostne športne vzgoje. Ocena ni pomembna. (Kristan, 2009) 

2.6 Ocenjevanje športne vzgoje 

Ocenjevanje znanja je sestavni del pedagoškega procesa, ki ponuja nenehne izzive, s katerimi 

se srečujejo vsi učitelji. Je ena najbolj občutljivih dejavnosti, katere rezultat je ocena, ki nam 

pove nekaj o procesu ocenjevanja, o učencih, o predmetu ocenjevanja pa tudi o ocenjevalcih – 

učiteljih. Vedno obstaja povezava med poučevanjem in učenjem, ocenjevanje je namreč 

sestavni del obeh, hkrati pa je odvisno od učnega načrta, učitelja in učenca. Ne glede na 

specifike posameznega predmeta vedno predstavlja nek problem. Vedno bolj pogosto se 

pojavljajo vprašanja, ali je ocenjevanje sploh potrebno, ali bi pouk lahko potekal brez le-tega. 

(Krek, & Cencič 2000) 

Proces ocenjevanja pri športni vzgoji je usmerjen v oblikovanje oziroma ovrednotenje  

kakovostnega mnenja ali sodbe o tistem kar ocenjujemo. Ta proces nastaja v učitelju. 

Vrednotiti pomeni ugotavljati vrednost oziroma kakovost tistega, kar vrednotimo po 
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določenih kriterijih ali normah. Pri nekaterih predmetih lahko poistovetimo cilje s standardi 

znanja. Pri športni vzgoji ni tako. Operativni cilji so razdeljeni v štiri sklope, od katerih 

standardi znanja pokrivajo samo drugi in tretji sklop. Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da 

tudi ocenjujejo samo ta dva sklopa, ostala dva pa spadata le v spremljavo. Torej ocenjujemo le 

praktično in teoretično znanje. (Dežman, 2001) 

Pri ocenjevanju športne vzgoje v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu je potrebno 

upoštevati izhodišče, ki je skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli (Ur. list RS št. 73/2008), da preverjamo stopnjo 

usvojenosti znanj, ki so v učnem načrtu kot standardi znanja in ne drugih, nekognitivnih 

ciljev, kot so sposobnosti, vedenjski vzorci, stališča … Ti so sicer pomemben dejavnik pri 

pouku, vendar jih ne smemo ocenjevati. (Kovač, Jurak, & Strel, 2003a) 

Pri ocenjevanju športne vzgoje se preverjajo predvsem učenčevi ustni odgovori ter pisni 

zapisi, praktični izdelki in nastopi učencev. Za namene ocenjevanja so znanja v vseh učnih 

načrtih opredeljena s standardi znanja. Standardi znanja določajo minimalno raven znanja, ki 

naj bi jo dosegla večina učencev. Pri športni vzgoji predstavljajo različne vrste znanja. 

(Dežman, 2001; Majerič 2004) 

V učnem načrtu za športno vzgojo so športna znanja razdeljena na praktična, to so gibalna, in 

teoretična znanja. Med splošna športna znanja na gibalnem področju uvrščamo temeljne 

gibalne vzorce – hoja, tek, met, podaja … Specifično znanje pa je povezano z določenimi 

športnimi panogami, kjer splošno znanje predstavlja osnovo, na podlagi katere otrok lahko 

usvoji specifične gibalne vzorce, recimo met na koš, preigravanja, strel na gol, podaja … Tudi 

pri teoretičnih vsebinah lahko ločimo splošne in specifične teoretične vsebine. Med splošne 

spada poznavanje splošnih športnih pojmov in vplivov športa na organizem. Specifične 

teoretične vsebine pa so povezane z izbranim športom in jih učitelj posreduje pri posameznem 

športu. Sem spadajo značilnosti posameznega športa, pravila, skrb za varnost itd. (Kovač, 

2002) 

Pangrazi (1998) ugotavlja, da mora športna vzgoja razviti in uporabiti lasten način 

ocenjevanja, ker je zelo specifična, saj pri nobenem drugem predmetu ni tako močno izražena 

gibalna komponenta. Upoštevati pa je tudi potrebno, da proces učenja pri nobenem drugem 
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predmetu ni tako celosten. Ob tem tudi meni, da mora zato učitelj pri športni vzgoji 

uporabljati različne načine in oblike ocenjevanja. (Majerič, 2004) 

Teoretične vsebine pri športni vzgoji so z uvedbo devetletne osnovne šole  novost učnega 

načrta. Učni načrti navajajo, da učitelj teoretične vsebine predstavi ob praktičnem delu in jih 

skupaj z njim tudi preverja, kar pomeni, da temu ne posveča posebnih ur športne vzgoje. 

Vendar pa to od učitelja zahteva dobro poznavanje učnega načrta in natančno načrtovanje, 

kdaj in kako bo učencem predstavil teoretične vsebine, da jih bo spodbudil k samostojnemu 

razmišljanju in iskanju dodatnih informacij. Teoretične vsebine lahko najučinkoviteje 

posreduje na štiri načine: z uporabo različnih učnih metod,  z uporabo nekaterih učnih oblik,  

z medpredmetnim povezovanjem ali s pomočjo najrazličnejših učnih pripomočkov. (Kovač, 

Jurak, & Strel, 2003b, c) 

2.7 Števil čno ocenjevanje 

2.7.1 Opredelitev števil čnega ocenjevanja 

Številčno ocenjevanje je pri nas najbolj tradicionalno in tudi najbolj razširjeno. Staro je že 

preko 230 let. Osnova je petstopenjska lestvica, sestavljena iz ene negativne ocene za 

neznanje in štirih pozitivnih ocen za znanje. Ocene so opredeljene numerično, razvrščene so 

od 1 do 5 in atributivno, pri čemer je 1 nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5 

odlično. Učenec si glede na prej sestavljene učiteljeve kriterije za posamezno oceno le-to 

pridobi na podlagi svojega znanja, napredka, storilnosti. Številčna ocena torej opredeljuje 

učenčevo znanje, ki pa nastane ob enkratnem postopku ocenjevanja. (Jurman, 1989; Čerin 

2000; Kristan 1992; Komljanc, 1997) 

2.7.2 Prednosti in slabosti števil čnega ocenjevanja 

Številčno ocenjevanje, čeprav je to najpogostejši način ocenjevanja v naših osnovnih šolah, 

ima mnogo več slabosti kot prednosti.  

Številčna ocena premalo upošteva pedagoško funkcijo ocene. Učenci se učijo le zaradi 

ocene in ne zaradi želje in veselja po pridobivanju znanja in razvijanju sposobnosti. Ob vstopu 

v šolo so otroci  notranje motivirani, žene jih radovednost, gojijo željo po odkrivanju, imajo 

pozitivna pričakovanja ob dosežkih, željo po priznanju staršev, učiteljev … V vse to pa 

posežemo s številčnimi ocenami, ki pri otrocih notranjo motivacijo hitro lahko spremenijo v 
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zunanjo. Otroci se začnejo učiti za ocene. Učijo se iz strahu pred neuspehom, grajo, negativno 

oceno, kar pomeninegativno motivacijo. (Razdevšek-Pučko, 1995) 

Ocenjevanje s številčnimi ocenami je neprimerno ob današnjih inovativnih oblikah dela 

kot so delo v manjših skupinah, projektno delo, integriran pouk, nivojske skupine. Z njimi ni 

mogoče zajeti vseh kvalitet, ki so izražene in pomembne pri teh oblikah dela. Pri skupinskem 

delu je povsem jasno, da posamezniki, ki imajo skupno nalogo zbiranja in urejanja podatkov, 

nimajo enakih vlog. Zaradi različnosti posameznikov v načinih spoznavanja, urejanja, 

zapomnitve in predstavitve podatkov, bi bilo nemogoče in tudi krivično različnost vrednotiti s 

številčnimi ocenami. (Razdevšek-Pučko, 1995; 1999) 

Rezultate številčnih ocen učencev med seboj zlahka primerjamo in jih s tem razvrščamo 

od »najslabšega« do »najboljšega« v pet različnih skupin. S tem razvijamo občutke 

superiornosti pri učencu, ki ima dobre ocene, in občutek inferiornosti pri tistem, ki dobiva 

slabe. Pri tem je izključena popolna individualizacija. Znanje učencev se razlikuje tako po 

obsegu kot po kakovosti, zato tega ni mogoče objektivno primerjati med seboj s številčno 

oceno. (Kristan 1992; Razdevšek-Pučko 1995) 

Velika slabost številčne ocene je tudi, da številčna ocena ni dobra povratna informacija.  

Dobra povratna informacija utrdi pravilne vsebine, opozori na napake, pomanjkljivosti in 

ponudi pot, načine, kako jih odpraviti. Številčna ocena ne da teh informacij, temveč le število 

točk, zato je neinformativna. O posebnostih učenca ne daje povratnih informacij, jih le 

razvršča v skupine. (Kristan 1992; Razdevšek-Pučko 1995) 

Številčno ocenjevanje ne zagotavlja upoštevanja individualnih razlik med učenci. Ob 

vstopu v šolo so med učenci velike razlike v predznanju, sposobnosti prilagajanja, 

kognitivnem razvoju, pozornosti, v emocionalnem in socialnem razvoju. Številčno 

ocenjevanje je torej ocenjevanje tudi vsega tistega, kar je učenec pridobil pred vstopom v šolo 

in njegovih posebnosti. Merila so za vse učence enaka, o oceni lahko odloča ena točka, ki pa 

je lahko odvisna od subjektivnih ali slučajnostih okoliščin. Ker je razlik preveč, je pet stopenj 

premalo in hkrati preveč (kvalitativne razlike je težko pretvoriti v kvantitativne stopnje). 

(Razdevšek-Pučko 1995; 1991) 

Ob vstopu v šolo so otroci na razvojni stopnji, ko so še posebej občutljivi za razvoj 

samopodobe. Številčne ocene povzročijo nezdravo tekmovanje med učenci, kar slabo vpliva 
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na njihove medsebojne odnose in tudi na razvoj osebnosti. Pri nekaterih učencih lahko 

povzročimo močno subjektivno doživljanje neuspešnosti. Učenci z boljšimi ocenami 

dobivajo občutek večvrednosti, medtem ko »slabši« postajajo negotovi, zadržani in agresivni. 

Ocena pa je kljub vsemu le odraz trenutnega stanja (znanja). (Kristan 1992; Razdevšek-Pučko 

1991; 1995) 

Znanja ni mogoče neposredno ugotavljati, še manj meriti. Učitelj ni točen merski instrument. 

Ker ocene merijo znanje nimajo povsem zadovoljivih merskih karakteristik  – majhna 

veljavnost, nezanesljivost, neobjektivnost. (Razdevšek-Pučko, 1995) 

Kljub vsem pomanjkljivostim, pa odkrijemo tudi eno prednost, čeprav iz enega samega 

razloga – prehitro zadovoljen učitelj:  

Ko se učenci »grebejo« za višje ocene, dosegajo višje rezultate kot pri opisnem ocenjevanju. 

Lahko se zgodi, da pri opisnem ocenjevanju pride do vzdrževanja (pre)nizke ravni 

pričakovanj tako pri učencih kot tudi starših in tako »uspava« oboje, saj je »vse v redu«. Pri 

številčni oceni pa se ob nezadovoljstvu z oceno hitro »zbudijo«. (Razdevšek-Pučko, 1995) 

2.8 Besedno ocenjevanje 

2.8.1 Opredelitev besednega ocenjevanja 

Besedna ocena se je začela uporabljati kot kompromis med številčno in opisno oceno pri vseh 

vzgojnih predmetih od leta 1972 pa vse do uvedbe devetletne osnovne šole. Njen namen je 

bil, da bi pri vzgojnih predmetih zmanjšala oziroma odpravila selektivnost. Tako kot številčna 

ocena ima za osnovo lestvico. Gre za tristopenjsko lestvico, opredeljeno s tremi atributivnimi 

ocenami: zelo uspešno (ZU), uspešno (U) in manj uspešno (MU), numeričnih vrednosti ni. 

Številčne ocene so zamenjale besedne oznake in sicer nezadostno (1) in zadostno (2) je 

zamenjala besedna ocena »manj uspešno«, dobro (3) in prav dobro (4) je zamenjala besedna 

ocena »uspešno« in odlično (5) je postala besedna ocena »zelo uspešno«. Besedno 

ocenjevanje obsega le pozitivni del ocenjevanja, negativnega dela nima. Po tem se tudi loči  

od številčnega ocenjevanja. Glede na cilje in standarde na nacionalni ravni v vsakem razredu 

ima učitelj za besedne ocene vnaprej opredeljene kriterije za posamezno kategorijo. Z 

ocenjevanjem (doseganjem posameznih ciljev) tako učenca uvrsti v določeno skupino na 

lestvici. (Kristan 1992; Čerin 2000; Štemberger 2004; Jurman 1989) 
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2.8.2 Prednosti in slabosti besednega ocenjevanja 

Kristan (1992) pravi, da če posamezne kategorije izrazimo z besedo namesto s številko, ocena 

prav nič ne pridobi na kakovosti. Tako ima besedna ocena vse slabosti številčne ocene. 

Kot smo omenili že pri slabostih številčne ocene, je pet stopenj premalo za razvrščanje 

učencev v kategorije glede na to, koliko razlik je med njimi. Tristopenjska besedna ocena je 

torej še manj diskriminativna kot petstopenjska. Učenčevo učno storilnost namreč težko 

ponazorimo le s tremi stopnjami. (Kristan 1992) 

Z besednim ocenjevanjem je zelo lahko opredeliti obe skrajni skupini u čencev, to so 

»najboljši« in »najslabši«, vsa preostala večina učencev pa je največkrat ocenjena z besedno 

oceno »uspešno«. Najpogosteje je bilo ocenjevanje zreducirano le na dve od treh ocen in sicer 

zelo uspešno in uspešno, oceno manj uspešno so učitelji uporabili le v izjemnih primerih. 

Učiteljem je torej ustrezala tudi dvostopenjska ocena, s katero pa so bili vsi učenci uspešni. 

(Kristan 1992; 2009; Štemberger 2004) 

Besedna ocena manj uspešno, ki je bila uporabljena le redko, se je pojavljala zgolj v višjih 

razredih osnovne šole. V praksi se je to pokazalo kot izklju čevanje ocene manj uspešno. 

Nekateri učitelji je niso uporabljali, ker so menili, da je to negativna ocena. Če pa je že bila 

uporabljena, pa ni bila zaradi neznanja ali manjše spretnosti oz. zmogljivosti, temveč kot 

sredstvo discipliniranja, kar pa je pedagoško oporečno. (Kristan 2009; Jurman 1989) 

Kristan (1992) meni, da obstaja eden in edini kakovostni premik besednega tristopenjskega 

ocenjevanja: 

Tristopenjsko ocenjevanje ne zajema negativne ocene, prav tako se besedna ocena ne 

upošteva in ne šteje pri zaklju čenem uspehu v spričevalu. (Kristan, 1992) 

Lorencijeva (2000) je o besedni oceni ob tem, ko je delala anketo med dijaki, kaj menijo o 

ocenjevanju športne vzgoje zapisala, da so vsi vzgojni predmeti imeli besedno oceno, čeprav 

vsebujejo tipično znanje. Učijo se o umetnikih, teoriji, obdobjih itd., a je ocena bila samo 

besedna. Glede na to pri učencih ni bilo motivacije za učenje, saj tudi ni »nagrade« za znanje 

niti ne »kazni« za neznanje. Pri športni vzgoji pa je, če je cilj vzgajati zdrav duh v zdravem 

telesu, potem utemeljena le besedna ocena. Seveda pa športna vzgoja s tem dobi zgolj 

rekreativni pomen.  
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2.9 Opisno ocenjevanje 

2.9.1 Opredelitev opisnega ocenjevanja 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili opisno ocenjevanje.  

Dr. Cveta Razdevšek Pučko (1999) definira opisno ocenjevanje:  

• »Opisno ocenjevanje je oblika ocenjevanja, kjer je mnenje o učenčevem znanju in 

izdelku izraženo v besedi, opisni obliki. V tem mnenju je poudarjeno kaj učenec zna 

ali obvlada, katere cilje (in na kakšni ravni) je že dosegel, česa morebiti še ne obvlada 

in kaj mora še narediti (sam ali skupaj z učiteljem/ico in starši), da bo morebitne 

pomanjkljivosti odpravil.« (Razdevšek-Pučko, 1999, str. 22) 

Razdevšek-Pučkova sicer meni, da izraz »opisno ocenjevanje« ni najboljši, a so ga učitelji že 

sprejeli, čeprav je morda ustreznejši »analitično opisovanje«. Ta namreč strokovno bolj 

utemeljuje način ocenjevanja, saj poudarja: 

1. ANALITI ČNOST – razčlenjevalni pristop, ki pomeni zajemanje podatkov in 

opisovanje dosežkov na različnih področjih učenčeve dejavnosti, kar je bistvena 

razlika od klasičnega številčnega ocenjevanja, ki znanje ocenjuje globalno, z eno samo 

»številko«; 

2. OPISOVANJE – v nasprotju z ocenjevanjem učenčeve dosežke opišemo, ne da bi jih 

nujno vrednotili; vrednotenje nastopa le v končnem zapisu, kjer ugotavljamo raven 

njegovih dosežkov s postavljenimi cilji za posamezna področja.  

Funkcija tega načina ocenjevanja je predvsem analiza, ki je vsekakor več kot zgolj opis. Če 

govorimo o »neformalnem« opisnem ocenjevanju, je treba poudariti, da zapis opisne ocene 

nima vnaprej določene oblike, ne obsega ali formata, temveč ga učitelj lahko oblikuje prosto 

glede na konkretnega učenca in okoliščine.  

Z izrazom »neformalne oblike« označujemo tudi različne zapise in ustne komentarje, ki pa 

imajo včasih na učenca še večji vpliv. (Razdevšek-Pučko, 1995) 

Torej, bistvo opisnega ocenjevanja je v tem, da učitelj s pomočjo opisa opredeli učenca, pri 

katerem pa upošteva vrsto dejavnikov, ki lahko vplivajo na vzgojno-izobraževalno 
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učinkovitost. Za takšno vrsto ocenjevanja pa si mora učitelj za vsakega posameznega učenca 

vse leto zapisovati opažanja, na podlagi katerih ob koncu leta ali ocenjevalnega obdobja 

napiše oceno oziroma opis. Pri tem je pomembno, da ni nobenega primerjanja med učenci. 

(Štemberger, 1996) 

Opisno ocenjevanje je predpisano s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli, in sicer 8. člen pravi: »V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (v nadaljevanju: obdobje) osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje 

z opisnimi ocenami. V drugem in tretjem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s 

številčnimi ocenami.« (Ur. List RS št. 73/2008) 

Podlaga za opisno oceno so cilji in standardi, ki so določeni z učnimi načrti in naj bi jih 

učenci dosegli pri posameznih predmetih v posameznih razredih. Je torej »z besedami 

izražena ocena (opis) doseganja ciljev/standardov in zato ponuja učencu, staršem in drugim 

učiteljem bistveno več informacij kot številčna.« (Razdevšek-Pučko, 1999) 

2.9.2 Faze opisnega ocenjevanja 

Glede na to, da opisna ocena izhaja iz ciljev in standardov, je ena izmed temeljnih faz 

opisnega ocenjevanja prav planiranje ciljev. Le-ti so sicer že določeni z učnim načrtom, 

vendar pa je učiteljeva naloga, da organizira ustrezno učno situacijo in načrtuje aktivnosti, 

kjer bo lahko prišlo do realizacije teh ciljev. Čim bolj konkretno so postavljeni, tem lažje je 

spremljanje, beleženje in opisovanje njihovega doseganja. (Razdevšek-Pučko, 1995) 
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• Razdevšek-Pučkova (1995) je oblikovala preprosto shemo, kako poteka ciklus poti do 

opisne ocene: 

 

 

 

 

 

 

 

Opazovanje predstavlja osnovno obliko spremljanja, zato je izredno pomembno, da je 

integralni del vseh dejavnosti. Učitelj mora zavestno iskati in zbirati informacije, tako da 

učence posluša, jih opazuje, jim postavlja vprašanja in ugotavlja, kako in kaj je nekaj 

narejeno. Pri tem se učitelji večkrat zanašajo na spomin, vendar Razdevšek-Pučkova opozarja, 

da ja za zanesljivo opisno oceno nujno sistematično spremljanje in beleženje. Končni zapis pa 

predstavlja simulativni pregled o dosežkih učenca, opazen napredek, pomembne sestavine 

socialnega vedenja. V opisu lahko opozorimo tudi na težave, ki jih ŠE ni uspel premostiti, 

vendar s poudarkom na tistem, kar že zmore. Zapis mora dati nadaljnjo motivacijo za delo in 

prizadevanje. 

• »Grobe« faze opisnega ocenjevanja opredeli tudi Štembergerjeva (2000): 

 

Opisna ocena je lahko kolikor toliko objektivna le, če zelo dobro poznamo učenca, ki ga 

ocenjujemo. Poznavanje učencev pa pomeni čim večje in čim bolj raznoliko število 

informacij, ki jih pridobimo s spremljanjem in opazovanjem. V naslednjem koraku te 

informacije ovrednotimo. Ovrednotimo jih glede na učni načrt in cilje, zastavljene za 

SPREMLJAVA VREDNOTENJE OCENJEVANJE

OPISOVANJE DOSEŽKOV

PREVERJANJE ZNANJA

SPROTNO BELEŽENJE
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OPERATIVNO OBLIKOVANI UČNI CILJI
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posameznega učenca. Na podlagi spremljanja in vrednotenja nato v zadnjem koraku 

oblikujemo oceno.  

Pomembno je poudariti, da učitelj pri opisnem ocenjevanju podaja cilje za učenca kot 

posameznika. Obravnavati ga mora kot individuum – slediti mora njemu, njegovemu 

napredku in razvoju ter ga pri tem NE primerjati z ostalimi sošolci. Dobra povratna 

informacija (opisna ocena) vpliva na proces učenja tako, da utrdi pravilne (zaželene) oblike 

učenja (vedenja) tako, da učenec SPOZNA in po možnosti SAM UGOTOVI pravilnosti ali 

nepravilnosti in hkrati dobi podrobno povratno informacijo, kaj pri njegovem delu je dobro, 

pravilno in kaj ne. Skupaj s tem pa mora dobiti tudi napotke, kako svoje delo izboljšati, da se 

približa standardom. Še bolj pomembna pa je informacija, zakaj je nekaj narobe (izvor 

napake). Dobra opisna ocena med procesom učenja učence usmerja in vsakemu pomaga, da 

doseže tisto, kar največ zmore. (Razdevšek-Pučko, 1995; Čerin, 2000) 

2.9.3 Prednosti opisnega ocenjevanja 

Tako kot pri vsaki drugi obliki ocenjevanja, lahko tudi pri opisni oceni najdemo prednosti in 

pomanjkljivosti ocenjevanja. Med prednosti opisne ocene štejemo: 

Tudi pri športni vzgoji ima opisna ocena veliko informativno vrednost, pravzaprav je to ena 

izmed pomembnejših funkcij. Je pomembna informacija za starše in učence, deloma tudi za 

učitelje, saj si z njo lahko pomagajo pri načrtovanju dela. Je izredno analitična in nam daje 

možnost, da opišemo učencev razvoj, napredek in njegovo delo (posebnosti, značilnosti). 

Čeprav je znano, da ima športna vzgoja veliko boljša merila za ocenjevanje kot katerikoli 

drugi predmet, pa rezultati, po katerih se učenci zelo radi primerjajo med seboj, niso vedno 

realni pokazatelj uspeha. Seveda so pomembna informacija, vendar se učenci hitro 

razporedijo, kdo je najboljši in najslabši in le-te ocenjujejo z neuspešnostjo, čeprav je 

pravzaprav svoj rezultat lahko izboljšal. Z opisno oceno pa lahko opišemo vse tisto, česar nam 

številke ne morejo povedati. Učenca namreč ocenjujemo kot posameznika, brez primerjanja z 

vrstniki. (Razdevšek-Pučko, 1991; Štemberger 1995; 1996) 

Prednost opisni oceni daje tudi nujno upoštevanje subjektivnih dejavnikov. Učitelj mora 

pred samim ocenjevanjem in zapisom ocene upoštevati učenca kot posameznika. Pomembno 

je, da opiše otrokov razvoj z upoštevanjem začetnega stanja, možnosti za vadbo, 

zdravstvenega stanja itd. in nikakor ne na podlagi primerjave z ostalimi učenci ali v 
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primerjavi s katerikoli normami (glede na spol, starost …). Učenca primerja le z njegovo 

predhodno stopnjo in z njegovimi (z)možnostmi. (Razdevšek-Pučko, 1991; Štemberger 1995; 

1996) 

Opisna ocena omogoča, da med učenci ni kompetitivnosti in nudi popolno individualizacijo. S 

tem »slabši« učenci niso izpostavljeni. Vsak tekmuje le sam s seboj. Učitelj namreč z 

opazovanjem in spremljanjem ter zapisovanjem ugotovitev učenca bolj spozna in mu 

prilagodi program dela, ki je namenjen njegovim sposobnostim, interesom in zmožnostim. 

Brez sovrstniškega podcenjevanja in posmehovanja bo otrok napredoval, čeprav je med 

»slabšimi« v razredu, kar mu sicer verjetno ne bi uspelo. Poleg tega bo manj občutil svojo 

manjšo uspešnost, učitelji pa tako dobijo več možnosti za oblikovanje stalnih športnih navad. 

Takšna povratna informacija na učenca deluje motivacijsko in zaradi primerjanja samega s 

seboj ohranja, spodbuja in razvija pozitivno notranjo motivacijo. (Razdevšek-Pučko, 1991; 

Štemberger 1995; 1996) 

Pozitivno točko najdemo tudi v smislu psihološke razbremenitve učencev. Sama oblika 

opisne ocene učence razbremeni, da se ocene ne bojijo. Učiteljem pa daje možnost, da lahko 

za vsakega učenca ugotovijo in napišejo napredek, čeprav je ta minimalen. Te možnosti 

številčno in besedno ocenjevanje nimata. Prav tako opiše otrokovo delo ali nedelo; napredek 

ali nazadovanje opiše, ne da bi ga določila za slabega, medtem ko ima negativna ocena pri 

številčnem vedno priokus nedela, nesodelovanja … Opisna ocena dejansko najbolj realno 

pove, kaj je dobro in kaj slabo, opiše minimalen napredek in da povratno informacijo. Tega se 

učenci ne bojijo in zaradi tega niso psihično obremenjeni. (Štemberger 1995; 1996) 

Med učitelji in učenci se tekom šolanja spletajo emocionalne vezi. Z »boljšimi« učenci 

učitelji spletejo pozitivno emocionalno vez, saj ti ne povzročajo težav, hitreje usvajajo novo 

znanje … Težje se takšna vez vzpostavi med učitelji in »slabšimi« učenci, saj so ti po navadi 

bolj dodatna obremenitev in disciplinski problemi. Uporaba opisne ocene pa omogoča, da se 

ta emocionalna vez splete tudi med učiteljem in »slabšimi« učenci. Vsi učenci dobijo 

povratno informacijo, kje so slabši, kje so napredovali in na kaj morajo biti še posebno 

pozorni. Ob upoštevanju spoznanj lahko napredujejo oboji, »boljši« in »slabši«, napredek pa 

opazita tako učitelj in učenec, kar doprinese h krepitvi medsebojnih odnosov in emocionalnih 

vezi. (Štemberger 1995; 1996) 
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Opisna ocena ima lahko tudi vzgojno vlogo. Do tega pride takrat, ko učenec spozna, da je 

njegov lasten napredek in njegovo uživanje v športu pomembnejše kot rezultat, ki ga je 

dosegel v primerjavi z ostalimi učenci. Štembergerjeva (1996) pa meni, da ima vzgojna vloga 

še eno stran. Učenci, ki so zaradi svojih sposobnosti na vrhu, menijo, da edino oni zaslužijo 

pohvalo, niso pa pripravljeni na kakšen poraz. Opisna ocena jih pripravi tudi do spoznanja, da 

zmaga ni vedno pomembna in da za ukvarjanje s športom ni potrebno biti med najboljšimi. 

(Štemberger 1995; 1996) 

2.9.4 Slabosti opisnega ocenjevanja 

Kljub številnim prednostim pa ima opisna ocena tudi slabosti: 

Ob uvajanju opisnega ocenjevanja so bile pogoste pripombe, da so učitelji nepravilno 

usposobljeni ter da se pojavljajo neustrezni zapisi opisnih ocen. Neustrezni zapisi so 

vsekakor posledica slabše usposobljenosti, vendar pa se učitelji že med študijem, kasneje pa v 

okviru izobraževanj in informiranja, usposabljajo in izpopolnjujejo za opisno ocenjevanje. 

Dejstvo pa je, da se napake v ocenjevanju pojavljajo in se bodo, dokler bo ocenjevalec človek. 

(Razdevšek-Pučko, 1991; Štemberger 1995; 1996) 

Kot slabost prav gotovo lahko zapišemo subjektivnost ocene. Ocena bo subjektivna vselej in 

tako dolgo, dokler bo ocenjevalec človek. Kar pri tem lahko naredi učitelj je, da zagotovi čim 

bolj objektivne pogoje ocenjevanja, ne more pa biti objektiven sam.  (Štemberger 1995; 1996) 

Opisno ocenjevanje zahteva veliko časa in povečuje obremenjenost učiteljev. Veliko časa 

morajo nameniti opazovanju, spremljanju, sprotnemu beleženju in pisanju zapisov. Še posebej 

obremenjujoča je opisna ocena za učitelje, ki poučujejo v več razredih, oddelkih hkrati. V 

drugi triadi, kjer je lahko pri urah športne vzgoje poleg razrednega učitelja prisoten tudi 

športni pedagog, si med seboj lahko pomagata oz. razdelita delo. Športni pedagog pomaga pri 

oblikovanju zapisov, saj razredni učitelj z učenci preživi več časa, zato jih bolje pozna. Zato 

je sodelovanje pomembno. Sčasoma pa se bodo te izkušnje obrestovale, saj se učitelj ob 

sprotnem opazovanju in spremljanju navadi pisati le stvari, ki so bistvene. To pa daje tudi 

možnost, da vsi končni zapisi niso enaki. (Razdevšek-Pučko, 1991; Štemberger 1995; 1996) 

S težavo nepoznavanja učencev se bolj srečujejo športni pedagogi, ki poučujejo v več 

oddelkih hkrati. Razredni učitelj učence uči pri večini predmetov in je včasih z njimi tudi dve 
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leti, tako svoje učence že dobro pozna. Ravno zato pa je sodelovanje obeh toliko bolj 

pomembno. (Štemberger 1995; 1996) 

Pisanje zapisov opisne ocene, kjer opisujemo učenčevo osebnost, je delikatno in zelo 

odgovorno delo. Učitelj se mora pri pisanju izogibati zapisov, ki bi žalili otroka ali starše. 

Opis mora biti pozitivno naravnan, najprej povemo tisto, kar je dobro, šele nato to, kar je 

slabo. Kljub temu pa mora opis ostati realen. (Štemberger 1995; 1996) 

2.10 Napake in pomanjkljivosti  ocenjevanja 

Učitelj učence najbolje pozna, saj z njimi dela celo leto, vendar pa je ravno zaradi tega pod 

vplivom subjektivne presoje. Napake pri ocenjevanju, ki so najpogostejše, izvirajo iz 

subjektivnosti ocenjevalca. To so:  

• Osebna enačba učitelja 

Izraža se v različni strogosti učiteljev, kar pomeni, da nekateri učitelji ocenjujejo zalo strogo, 

drugi od učencev zahtevajo zelo malo. Pri strogih učiteljih prevladujejo nižje ocene, višje so 

bolj redke ali pa jih sploh ni. Blagi ocenjevalci pa pogosto dajejo visoke ocene, medtem ko so 

nižje ocene zelo redke. Poleg teh pa poznamo še zmerne ocenjevalce, ti niso niti strogi niti 

blagi, ocene pa so porazdeljene okoli srednje vrednosti. Posamezni ocenjevalci včasih 

spreminjajo svoja merila glede na učence, glede na svoje razpoloženje ali počutje. Osebna 

enačba je popolnoma odvisna od vsakega učitelja, nanjo lahko vplivajo učiteljev odnos do 

predmeta, strokovna usposobljenost in osebnostne lastnosti. (Zorman, 1968; Kristan 1992) 

• »Halo efekt« 

Je posebna napaka, ki vpliva na objektivnost in točnost ocenjevanja. Do halo efekta pride, če 

učitelj pri ocenjevanju upošteva dobro ali slabo mnenje o učencu, ki ga dobi na podlagi mnenj 

drugih učiteljev, staršev ali si ga ustvari sam. Do izraza pride tudi tedaj, kadar učitelj iz ene 

učenčeve lastnosti sklepa na druge, čeprav med seboj niso povezane. Pojavi se lahko tudi, 

kadar ima učitelj različen čustveni odnos do učencev, takrat učitelj tiste učence, o katerih ima 

dobro mnenje in so mu simpatični, ocenjuje bolj blago kot tiste, ki mu niso simpatični. Tako 

so nedisciplinirani in slabši učenci ocenjeni slabše, kar pa ni nujno odraz njihovega znanja. 

Gre tudi za to, da učitelj upošteva učenčeve ocene iz drugih predmetov in iz tega sklepa na 
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svoj predmet. S tem kaže svojo nesamostojnost, saj se opira na ocene drugih učiteljev in 

ocenjuje pod vplivom sodbe drugih.  (Zorman, 1968; Kristan 1992) 

• Prilagajanje kriterija ocenjevanja znotraj razreda 

Učitelji ne ocenjujejo učencev po splošnih kriterijih, temveč učence v okviru razreda 

razvrstijo od najboljšega do najslabšega. To pomeni, da ne glede na to, ali znanje ustreza 

znanju učencev v drugih razredih, najboljši dobijo najboljše ocene, slabši učenci pa slabe. 

Učenci iz različnih razredov, ki imajo sicer številčno enake ocene, ponavadi nimajo enakega 

znanja. Ocene so torej primerljive le znotraj razreda, nikakor pa ne med razredi. Boljši razredi 

imajo tako kvalitetnejše znanje kot učenci v slabšem razredu. (Zorman, 1968) 

• Napaka kontrasta 

Je pogosta napaka, ki se pojavi, ko učitelj ocenjuje več učencev enega za drugim. Če učitelj 

najprej oceni učenca, ki snov odlično obvlada, za njim pa še drugega učenca, se zgodi, da 

drugega učenca običajno oceni strožje, kot bi ga sicer, čeprav je pokazal več.  (Kovač, Jurak, 

& Strel, 2003d; Kristan 1992) 

• Osebna presoja učitelja 

Prisotna je tudi osebna presoja učitelja, kaj je ključno znanje. Učitelj preverja tiste cilje, ki se 

zdijo pomembni njemu. Pri športni vzgoji je to odvisno od usmeritve učitelja, kateri 

posamezni šport pozna bolje kot ostale, seveda pa tudi od materialnih pogojev in tradicije 

kraja, v katerem je šola. (Kovač, Jurak, & Strel, 2003d) 

Kristan (1992) navaja nekatere pomanjkljivosti pri ocenjevanju, ki pa nimajo nič skupnega s 

kulturo ocenjevanja, to so:  

• nenormalno vzdušje pri ocenjevanju, 

• negativna usmerjenost učitelja (v učencu išče neznanje namesto znanja), 

• skopost pri ocenjevanju (zmanjševanje ocen navzdol), 

• ocenjevanje kot sredstvo za uravnavanje avtoritete.  
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Kovač, Jurak in Strel (2003) opozarjajo na pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri ocenjevanju 

športne vzgoje: 

• Preozko razumevanje pojma znanje (učitelji se osredotočijo predvsem na znanje 

tehnike, ne pa na preverjanje uporabe tehničnega znanja v različnih situacijah). 

• Ocenjevanje pretežno samo s štoparico in metrom merljivih dosežkov (ocena temelji 

na že vnaprej določenih absolutnih normah). 

• Ocenjevanje vedenja, ki se v skrajnih primerih kaže kot zahteva po »obvezni« 

udeležbi na neobveznih dejavnostih, npr. tekmovanjih, čeprav naj bi bila to učenčeva 

avtonomna odločitev. 

• Ocenjevanje dosežkov športno vzgojnega kartona, s čimer pokažemo na popolno 

nepoznavanje vsebin učnega načrta (vsebinski sklop »ugotavljanje, spremljanje in 

vrednotenje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti« ni enako kot športno vzgojni 

karton; zbiranje podatkov za športno vzgojni karton poteka le za učence, ki soglašajo z 

vključitvijo v to testiranje in ne za vse učence, podatki pa so poleg učencu in njegovim 

staršem namenjena tudi načrtovanju strategij razvoja športa otrok in mladine na 

nacionalni ravni). 

• Oblikovanje skupne ocene kot približek povprečij ocen za posamezna znanja, brez 

modela ocenjevanja. 

• Pretirana skrb za učence, ki naj bi imeli le dobre ocene; te pa niso nujno odraz 

dobrega dela učitelja, hkrati jim s tem prikrito sporočamo, da predmet nima posebne 

veljave. (v Majerič, 2004) 

Burton (1998) govori o napakah pri ocenjevanju športne vzgoje, ki se pojavijo, kadar namen 

ocenjevanja ni točno določen. (v Majerič, 2004) 

Po mnenju Štembergerjeve (2004) je velika pomanjkljivost ocenjevanja tudi ta, da so do 

nedavnega učitelji še ocenjevali elemente, ki ne sodijo k oceni športne vzgoje, tako 

imenovane nekognitivne cilje. Ti so sicer zelo pomembni, a jih učitelj ne sme ocenjevati: 

higienske navade, prinašanje športne opreme, sodelovanje učencev pri izven šolskih športnih 

aktivnostih, odnos do športa in drugo. Do te pomanjkljivosti je prišlo zaradi slabo 

načrtovanega procesa športne vzgoje in posledično slabe realizacije, obenem pa so bili tudi 

cilji v učnem načrtu zapisani premalo natančno.  
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2.11 Načelo pravi čnosti 

Pravična ocena je tisto, kar si učenci najbolj želijo od učitelja. Nezadovoljstvo z ocenami 

učence pogosto pripelje do dvoma o pravičnosti ocenjevanja. Učenci so izredno občutljivi na 

povzročeno krivico, zato se moramo učitelji zavedati te problematike. 

Pravičnost je temeljno načelo ocenjevanja. Nanaša se na objektivnost, nepristranskost in sicer, 

da mora učenec za enako izkazano znanje dobiti enako oceno. O nepravičnem oz. krivičnem 

ocenjevanju govorimo, ko učitelj ocenjevanje uporablja za discipliniranje ali nagrajevanje ali 

če ne upošteva dostojanstva učenca. (Kodelja, 2000) 

Dokler obravnavamo problem pravičnosti pri ocenjevanju v okviru ocenjevanja, ki ga izvaja 

en  učitelj, je z vidika pravičnosti ocenjevanja nepomembno, kakšne kriterije učitelj uporablja. 

Kar je pomembno, je to, da ima enake kriterije ocenjevanja pri VSEH učencih. Če pa 

ocenjevanje razširimo na več učiteljev, pravičnost lahko zagotovimo le, če VSI učitelji 

uporabljajo ENAKE kriterije za vse učence, ki sodijo v isto kategorijo. Ocene, ki jih s takšnim 

ocenjevanjem pridobijo, morajo biti med seboj primerljive. Če učitelji ne uporabljajo enakih 

kriterijev, potem je ocenjevanje znotraj razreda lahko pravično, znotraj šole in med šolami pa 

ne. Za pravičnost na ravni države bi morali izenačiti tudi pogoje izobraževanja. V tem 

primeru bi bila  dosežena pod pogojem, da bi učitelji na vseh šolah ocenjevali po enakih 

kriterijih. (Kodelja, 2000) 

Ocenjevanje je pravično, pravi Kodelja (2000), če je v skladu z retributivnim načelom 

pravičnosti, ki pa se glasi: za enako izkazano znanje enaka ocena. Če je pravilo kršeno, je 

ocenjevanje nepravično, ne glede na to, ali je ocena previsoka ali prenizka. Kot krivično 

oceno učenci doživijo tudi negativno oceno, ki ni posledica neznanja, ampak obnašanja – torej 

ocena kot sredstvo discipliniranja.  

Perelman (1990) pravi, da je treba bitja, ki spadajo v isto kategorijo, obravnavati na enak 

način. Pravilo lahko uporabimo za obravnavo bitij, ki se v bistvenih lastnostih med seboj ne 

razlikujejo. Pogoj za to je klasifikacija bitij. V primeru športne vzgoje bi to pomenilo 

razdelitev učencev znotraj razreda na skupine, kjer bodo učenci pouk športne vzgoje 

obiskovali na različnih stopnjah zahtevnosti. Posledično morajo biti vsi učenci, ki sodijo v 

določeno skupino, ocenjeni na enak način oziroma po enakih kriterijih. S tem sicer problem 

pravičnega ocenjevanja ni rešen, saj razlike, zaradi katerih smo prej učence razdelili na 
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skupine, niso zadosten razlog za uporabo različnih kriterijev pri ocenjevanju. Končna ocena 

naj bi bila določena po enakih kriterijih, čeprav so pouk obiskovali na različnih stopnjah 

zahtevnosti. (v Kodelja, 2000) 

Štembergerjeva (2004) pravi, da dilema pravičnosti ocenjevanja je bila in bo vedno prisotna 

tako v teoriji kot tudi v šolski praksi. Ljudje smo namreč emocionalna bitja in nikoli ne 

moremo popolnoma objektivno ocenjevati drugega človeka. Vsak učitelj se s temi vprašanji 

nenehno sooča in jih rešuje na svoj najboljši način.  

2.12 Kriteriji ocenjevanja 

Športni pedagog mora spremljati, vrednotiti in ocenjevati učenčevo prizadevnost celostno. Pri 

odločanju, kako bomo spremljali, vrednotili in ocenjevali učence pri pouku športne vzgoje, 

moramo najprej vedeti, s kakšno ciljno skupino bomo delali. Nas seveda zanima populacija 

šoloobveznih otrok pri pouku šolske športne vzgoje.  

Pri kriterijih za ocenjevanje moramo upoštevati več faktorjev, ki vplivajo na končno oceno.  

• ZNANJE 

Upoštevamo napredek v gibalnem znanju. Učenca spremljamo pri njegovem osebnem 

napredku, ki je primerljiv samo z njim. Pod to upoštevamo napredek pri športnih veščinah in 

dosežkih ter v socializaciji učenca.  

• GIBALNE SPOSOBNOSTI 

Uporabljamo objektivno merljive preizkuse, da lahko ocenimo spremembe v gibalnem 

razvoju. Tudi tukaj je pomembno, da pridobljene rezultate uporabimo zgolj za longitudinalno 

spremljanje učenca. Primerjava med učenci, ki sicer ni priporočljiva, nam je lahko v pomoč, 

ne sme pa biti sredstvo odločanja.   

• DOSEŽKI 

Učence je najprej potrebno motivirati, da so pripravljeni za športne dosežke in ukvarjanje s 

športom. Pozornost moramo posvetiti osebnemu napredku in poskrbeti, da se njihovi rezultati 
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stopnjujejo. Če opazimo, da učenec pri šolski športni vzgoji ne more več napredovati, ga je 

potrebno usmeriti v tekmovalni in vrhunski šport.  

• PRIZADEVNOST IN SODELOVANJE 

 Upoštevati moramo tudi učenčevo aktivnost in prizadevnost pri športni vzgoji, njegovo 

sodelovanje z drugimi učenci, odnos do športa in športne opreme.  

Pomemben člen pri športni vzgoji je učitelj.  Čeprav na videz »nepomemben« predmet, se 

lahko izkaže zelo pomemben pri nekaterih učencih. Neobjektivna ocena na koncu šolskega 

leta prizadene vsakega učenca. Učitelj pa objektivno lahko oceni le, če učence sistematično 

spremlja in vodi natančno evidenco aktivnosti preko zapisov v dnevnik dela. (Šmid, 2002) 

Spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje posameznega učenca v učno-vzgojnem procesu je 

nujno potrebno. Želja vsakega učitelja je, da športno vzgojo približa kar največjemu številu 

učencev, tudi zato je potrebno dosežke učencev vrednotiti na ustrezen način. (Šmid, 2002) 

2.13 Ocenjevati športno vzgojo da ali ne?        

Mnenja učiteljev o ocenjevanju športne vzgoje se zelo razlikujejo. Nekateri zagovarjajo 

številčno ocenjevanje, drugi so za opisno ocenjevanje, tretji bi radi nazaj besedno 

ocenjevanje, nekaj pa je takšnih, ki menijo, da športna vzgoja ocenjevanja ne potrebuje in bi 

ga lahko ukinili. Številne razprave o potrebnosti ocenjevanja so učitelje razdelile na dva 

tabora.  

Velika večina strokovnjakov se strinja, da je sedanji model neustrezen, nezanesljiv in 

neobjektiven, zelo različna pa so mnenja, kakšen model ocenjevanja namesto sedanjega bi bil 

ustrezen. (Peterlin, & Pavli, 1998) 

2.13.1 Zakaj ocenjevati? 

Tušak (1996) pravi, da je ocenjevanje športne vzgoje treba gledati bolj široko in nanj ne 

moremo popolnoma enoznačno odgovoriti. Pravi, da poleg učinkov motivacije in 

demotivacije ne smemo zanemariti problema primerjave predmeta z drugimi predmeti.  

Ocenjevanje oziroma neocenjevanje predmeta športna vzgoja bi gotovo vplivalo na 

pomembnost ali nepomembnost predmeta. Razlikovanje med športno vzgojo in ostalimi 
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predmeti  bi povzročilo tudi razlikovanje med učitelji, torej med športnimi pedagogi in 

drugimi učitelji. Predmet, ki ima oceno, velja več, torej naj bi tudi učitelj, ki ta predmet 

ocenjuje, imel večjo veljavo. (Tušak, 1996) 

Tušak (1996) razmišlja tudi, da če je pri vseh ostalih predmetih zaželena čim večja uspešnost 

in čim višji nivo intelektualnih procesov, zakaj bi bilo drugače pri razvoju motoričnih 

spretnosti in znanj.   

Športna vzgoja je del rednega predmetnika in tako podvržena enakemu tretmanu kot vsi ostali 

šolski predmeti. Je del rednega programa, torej se tudi na področju ocenjevanja ne more 

razlikovati od ostalih predmetov.  Kljub veliko razpravam o športni vzgoji brez ocen pa še ni 

bilo nikoli preizkušeno, kako bi pouk brez ocen potekal. Zavedati se je potrebno, da je športna 

vzgoja s strani učencev najbolj priljubljen predmet, kot pomembno za otrokov razvoj jo 

pojmujejo tudi starši, torej jo moramo tudi učitelji obravnavati kot pomembno. (Štemberger, 

2004) 

Ažman, eden izmed zagovornikov ocenjevanja pravi, da bi športna vzgoja brez ocenjevanja 

postala manj cenjena. Poučevanje bi prevzeli neusposobljeni pedagogi, ki bi učili le zato, da 

opravijo število obveznih ur, povečalo pa bi se število nezaposlenih športnih pedagogov. 

Strinja se, da ukinitev ocene ni smiselna, saj je ocena kot informacija, je sestavina šolskega 

uspeha. Po ocenah podobno kot  športnike razvrščamo učence na določeno mesto v razredu. 

Ocene prikazujejo znanje, v primeru športne vzgoje pa izurjenost učencev, vendar na temelju 

ocen ni možno predvidevati nadaljnjo uspešnost šolanja. Ocene izkazujejo šolski uspeh, s 

šolskim uspehom pa si pridobimo določeno stopnjo izobrazbe. Brez ocenjevanja in 

preverjanja ni šol, kajti ocenjevanje je temeljno opravilo pouka. V ocenah se kaže rezultat, 

odraža se delo učitelja in uspešnost učencev. (Ažman, 1995) 

Nekateri pa še vedno vztrajajo pri številčni oceni, vključno z oceno »nezadostno«. Slaba 

ocena lahko pri učencih povzroči zasmehovanje. Nerodnemu in manj talentiranemu učencu 

lahko povzroči padec motivacije in še en nov izvor negativne samopodobe. Vendar to ne drži 

vedno, odvisno je tudi od motivacije, sposobnosti in stališč do učitelja. Učencem, ki so 

sposobni, pa so leni in nedisciplinirani, slabša ocena pomeni kazen. Lenoba je ena izmed tistih 

oblik vedenja, ki je ne bi smeli tolerirati, zanjo je kazen s slabšo oceno lahko tudi primerna. 

(Kristan, 2009; Tušak, 1996) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Pezdirc Tadeja; diplomsko delo 

- 30 - 

 

Športni pedagogi in nekateri strokovnjaki torej vztrajajo pri ocenjevanju športne vzgoje, saj so 

prepričani, da predmet sicer nima ugleda in veljave. Če se predmet ne bi ocenjeval, ga tudi 

učenci ne bi jemali resno, zato je to nesmiselno. (Kristan, 2009) 

2.13.2 Zakaj ne ocenjevati? 

»Telesna vzgoja je vzgojno področje, na katerem lahko dober učitelj uspešno deluje tudi brez 

ocenjevanja« je že leta 1971 dejal J. Beslič, nekdanji pedagoški svetovalec. (Slana, 1991) 

Eden izmed glavnih zagovornikov opustitve šolske ocene pri športni vzgoji je Silvo Kristan, 

ki zagovarja tudi stališče, da šolske športne vzgoje ne moremo enačiti z drugimi predmeti. 

Športna vzgoja namreč spada med vzgojne predmete, večina drugih predmetov pa ne. 

Ocenjevanje vzgojnih predmetov je veliko bolj zapleteno kot ocenjevanje učnih predmetov. 

Vendar pa to ni edini razlog, bistvene razlike so drugje. Športna vzgoja je namreč edini 

predmet, ki skuša uravnovesiti intelektualni učinek vseh ostalih predmetov, je priprava na 

zdrav način življenja v vseh življenjskih obdobjih ter je edini predmet, čigar dolgoročnejši 

namen je pomemben za vsakega človeka. Kristan (2009) zagovarja, da lahko edino 

neoporečno strokovno in pedagoško delo dobi bitko za enakopraven položaj športne vzgoje. 

Vsak športni pedagog se mora truditi in graditi enakovrednost s svojim delom in likom v 

okolju, kjer dela.  (Kristan, 2009) 

Glavni namen športne vzgoje naj bi bil oblikovanje trajne športne navade. Pomembno je, da 

mlade vzgojimo in izobrazimo tako, da bodo z redno gibalno dejavnostjo bogatili svoj prosti 

čas in s tem skrbeli za svoje psihofizično ravnovesje in zdravje.  To pa lahko pričakujemo, če 

bo učiteljem uspelo, da bodo učenci šport imeli radi. Motiv za ukvarjanje s športom je v 

razumskem in čustvenem sprejemanju športnih vsebin. Edino zagotovilo, da se bo nekdo 

kasneje še ukvarjal s športom je, da ima šport rad in nima nikakršne povezave s šolsko oceno 

pri športni vzgoji. Ocena učenca prisili, da je dejaven, ne more pa ga prisiliti, da ima šport 

rad. (Kristan, 2000; 2009) 

Nekateri športni pedagogi tudi menijo, da ocenjevanje športne vzgoje predmetu prinaša 

veljavo in ugled. Za veljavo predmeta je še najmanj pomembna ocena. Veljava je odvisna od 

kakovosti pedagoškega procesa, od pravih vzgojno-izobraževalnih strategij, materialnih 

pogojev, strokovnosti in od učiteljevih pozitivnih osebnih lastnosti in pedagoškega erosa. 

Ravno tako je s postavljanjem avtoritete v razredu. Z ocenjevanjem vedenja si učitelj ne bo 
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ustvaril avtoritete, ustvaril pa si jo bo z doslednim ravnanjem, postavljanjem meja, 

ustvarjanjem pozitivnega vzdušja, neposredno komunikacijo z učenci in starši ter z 

upoštevanjem različnosti med otroki. Če si učitelj sam ne ustvari veljave in ugleda, potem mu 

ga tudi ocena ne more dati. (Kristan, 2009) 

Ocenjevanju pripisujejo tudi motivacijsko vlogo. Učenca z ocenjevanjem lahko prisilimo, da 

se trudi in sodeluje, vendar pa to še ne pomeni, da ima šport rad. Učenci se učijo zaradi 

zunanje motivacije – za ocene. Veliko bolj pomembna je notranja motivacija, ki temelji na 

čustvih in razumu in ki zagotavlja tisto, čemur pravimo »trajna športna navada«. Torej s tega 

vidika ocenjevanje ni potrebno, sicer pa pri športni vzgoji motivacijsko vlogo lahko pripišemo 

bolj objektivnim meritvam gibalnih storitev. (Kristan, 1992; 2000) 

Eden izmed napačnih argumentov, zakaj ocenjevati športno vzgojo, je tudi, da si učenci tega 

želijo. Trditev ni povsem točna, pogledati je potrebno iz različnih zornih kotov. Ocene si 

želijo boljši učenci – učenci z desnega repa Gaussove krivulje, medtem ko tisti z drugega repa 

ne. Učenci, ki jih slaba ocena potre, se počutijo manjvredne in se ocenjevanju izogibajo, zato 

je pričakovati, da se bodo tudi pozneje v življenju izogibali športu. (Kristan, 2009) Dobre 

ocene učence motivirajo, slabe pa frustrirajo, pomenijo neuspeh. Če si učenec na športnem 

področju izoblikuje negativno samopodobo dosežemo ravno nasprotje tistega, kar želimo in 

kar je glavni namen športne vzgoje. (Kristan, 1992) 

Ocena je povratna informacija učitelju o uspešnosti ali neuspešnosti učenca. Športni pedagog 

pri športni vzgoji nenehno dobiva povratne informacije za posameznega učenca. Ravno tako 

učenci nenehno dobivajo informacijo o svoji zmogljivosti, zato ocena nima informacijske 

vrednosti in je s tega stališča nepotrebna. (Kristan, 1992) 

Na oceno iz športne vzgoje vplivajo tudi dejavniki, ki niso odvisni od učenca. Učenci so si že 

po naravi lahko zelo različni. Razlike, ki vplivajo tudi na oceno, se kažejo v prirojenih 

sposobnostih, zgradbi telesa, bivalnem okolju, športni ozaveščenosti staršev, njihovem 

gmotnem stanju in podobno. Učenec na to ne more vplivati, zato je zelo krivično in 

nehumano, da bi to ocenjevali. (Kristan, 2009) 

Zaradi zgoraj omenjenih dejavnikov nekateri športni pedagogi ocenjevanje označujejo kot 

krivično in nehumano, zato problem rešujejo z ocenjevanjem interesa in prizadevnosti učenca. 

Oblikovanje interesa za šport je temeljni vzgojno-izobraževalni cilj predmeta, interes pa je 
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tisti, ki oblikuje trajno športno navado. Če učenci nimajo pozitivnega odnosa do športne 

vzgoje se interes ne more razviti, potem tudi ne moremo pričakovati prizadevnosti in truda.  

Torej je nepedagoško in neetično ocenjevati interes do športa, če ga športnemu pedagogu ni 

uspelo prebuditi v učencu, kar je njegova temeljna naloga. Ravno tako pa je neetično 

ocenjevati interes pri učencih, katerim le-tega privzgojijo starši. Ljudje smo si namreč 

različni, zato se razlikujemo tudi po interesih, torej je treba dopustiti različne interese. Ravno 

tako je pri ocenjevanju prizadevnosti, manj gibalno sposoben učenec se mora veliko bolj 

truditi kot nekdo, ki se mu zaradi talenta ni potrebno. (Kristan, 2009) 

Ker večino ugovorov proti ocenjevanju strokovnjaki priznavajo, pa se zavzemajo za to, da je 

potrebno ocenjevati napredek. Problem nastane, ko ne vemo, kolikšen »napredek« pripisati 

naravnemu razvoju in kolikšen vadbi pri urah športne vzgoje. Ravno tako se pojavi problem, 

ker se otroci enake starosti v sposobnostih lahko zelo razlikujejo, tudi do 6 let. Poleg tega 

»slabši« učenci lahko napredujejo veliko več kot tisti »boljši«, ki so že na desnem repu 

Gaussove krivulje. Ocenjevanje se izkaže za krivično, za kar pa ni kriv učenec. »Slabši« lahko 

napreduje hitreje in več kot nekdo, ki je že tako na visoki stopnički. (Kristan, 2009) 

Iskati je potrebno različne pristope do učenca, da ga pridobimo za šport, več pozornosti 

nameniti motivacijskim prijemom, ne pa izgubljati čas z ocenjevanjem, če vemo, da je ocena 

učencu čisto navadna prisila. Slabši, ko je učitelj v svojih sposobnostih, večja je prisila z 

oceno, kar pa nima nič skupnega s humanizacijo športne vzgoje. Pripraviti moramo učence, 

da bodo radi hodili k uram športne vzgoje, jim privzgojiti elemente zdravega načina življenja, 

da se bodo tudi kasneje radi ukvarjali s športom. (Peterlin, & Pavli, 1998) 
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3 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje:  

• Ugotoviti, kateri način ocenjevanja je učiteljem najustreznejši za ocenjevanje športne 

vzgoje v prvi oziroma drugi triadi. 

• Ugotoviti, kakšno mnenje imajo učitelji o opisnem, besednem in številčnem 

ocenjevanju športne vzgoje. 

• Ugotoviti, kakšno mnenje imajo učitelji o športni vzgoji brez ocenjevanja. 

• Ugotoviti, kakšne so težave, s katerimi se srečujejo pri opisnem ocenjevanju športne 

vzgoje. 

 

4 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje, smo opredelili naslednje hipoteze:  

H1: Učitelji menijo, da je najustreznejši način ocenjevanja športne vzgoje v prvi triadi opisno 
ocenjevanje.  

H2: Učitelji menijo, da je najustreznejši način ocenjevanja športne vzgoje v drugi triadi 
številčno ocenjevanje.  

H3: Večina učiteljev se ne strinja z neocenjevanjem športne vzgoje. 

H4: Največjo težavo pri opisnem ocenjevanju športne vzgoje učiteljem predstavlja prevelika 
poraba časa.   
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5 METODE DELA 

5.1 Vzorec merjencev 

Raziskava je vključevala učitelje razrednega pouka iz zagorskih osnovnih šol. V raziskavi je 

sodelovalo 49 učiteljev iz 11-ih različnih osnovnih šol, ki so rešili vrnili vprašalnik. 

Anketiranje je potekalo anonimno. Učitelji, ki so odgovarjali na vprašalnik so bili stari od 25 

do 63 let. Povprečna starost je 42,2 let.  Povprečna delovna doba učiteljev anketirancev je bila 

18,6 let, vrednosti so se razpele od 0 do 38 let delovnih izkušenj.  

Tabela 1: Število prejetih vprašalnikov po šolah 

 

OSNOVNA ŠOLA 

ŠTEVILO 
VPRAŠALNIKOV  

%  
VPRAŠALNIKOV  

OŠ Trbovlje 10 20,8 

OŠ Litija 9 18,8 

OŠ Ivana Kavčiča 8 16,7 

OŠ Tončke Čeč 6 12,5 

OŠ Ivana Skvarče 6 12,5 

PŠ Vače 3 6,3 

OŠ Gradec Litija 2 4,2 

OŠ Ivana Cankarja 1 2,1 

PŠ Mlinše 1 2,1 

PŠ Velika Kostrevnica 1 2,1 

OŠ Šmartno 1 2,1 

  

Največ vrnjenih vprašalnikov smo prejeli z OŠ Trbovlje (10), OŠ Litija (9) in OŠ Ivana 

Kavčiča (8). Najmanj, po en (1) vrnjen vprašalnik pa z OŠ Ivana Cankarja, PŠ Mlinše, PŠ 

Velika Kostrevnica in OŠ Šmartno.  
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Tabela 2: Poučevani razred 

 

RAZRED  

ŠTEVILO 
UČITELJEV  

 

%  UČITELJEV  

1 9 18,4 

2 6 12,2 

3 9 18,4 

4 3 6,1 

5 7 14,3 

kombinacija razredov 15 30,6 

 

Kot je razvidno s Tabele 2 največ učiteljev, ki so izpolnili vprašalnik, poučuje več različnih 

razredov (športni pedagogi na predmetni stopnji) oziroma poučujejo pouk v kombinaciji 

razredov in sicer 30,6%.  

V raziskavi so sodelovali učitelji razrednega pouka. Vprašalnik pa je rešilo tudi sedem 

športnih pedagogov, ki glavnino svojega poučevanja opravijo na predmetni stopnji, nekaj ur 

pa poučujejo tudi na razredni stopnji. Tudi te učitelje smo priključili k raziskavi, saj se tudi 

oni srečujejo s problematiko ocenjevanja športne vzgoje. Všteti so v kategoriji »kombinacija 

razredov«.  

Skoraj polovica anketiranih učiteljev (49%) poučuje v prvi triadi in sicer 18,4% v prvem in 

tretjem razredu in 12,2% v drugem razredu.  

Tabela 3: Naziv učitelja 

 

NAZIV  

ŠTEVILO 
UČITELJEV  

 

%  UČITELJEV  

Brez naziva 4 8,5 

Mentor 22 46,8 

Svetovalec 20 42,6 

Svetnik 1 2,1 
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Največ anketiranih učiteljev ima naziv mentor, kar 46,8%, naziv svetovalec pa le dva učitelja 

manj, kar je 42,6%. Le eden izmed učiteljev ima naziv svetnik, štirje učitelji (8,5% ) pa naziva 

še nima.  

Tabela 4: Samostojno / nesamostojno poučevanje športne vzgoje 

 
ŠTEVILO 

UČITELJEV  

 

%   UČITELJEV  

DA 38 77,6 

NE 11 22,4 

 

Večina učiteljev anketirancev (77,6%)  je v šolskem letu 2011/2012 športno vzgojo poučevala 

sama. Preostali to uro prepustijo svojim kolegom športnim pedagogom ali pa v prvih razredih 

to uro prevzamejo druge učiteljice v razredu. 

5.2 Vzorec spremenljivk 

Za pridobivanje podatkov je bil izbran vprašalnik, ki ga je po diplomski nalogi Z. Hartner 

(1995) povzela in modificirala za potrebe svojega diplomskega dela A. Kosmač (2011).  

Vprašalnik je bil anonimen in je vseboval 6 vprašanj, od tega 4 vprašanja odprtega in 2 

zaprtega tipa.  

Iz vprašalnika lahko razberemo naslednje spremenljivke:  

- podatki o anketirancu, 

- samostojno ali nesamostojno poučevanje športne vzgoje, 

- najustreznejši način poučevanja športne vzgoje v 1. in 2. triadi, 

- strinjanje oz. nestrinjanje s posamezno obliko ocenjevanja športne vzgoje, 

- potreben čas za oblikovanje ocene pri športni vzgoji, 

- težave in morebitni predlogi za izboljšanje opisne ocene pri športni vzgoji.  
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5.3 Organizacija meritev 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2011/2012. Lotili smo se je tako, da smo najprej poiskali 

seznam šol, ki spadajo v zasavsko regijo. Na podlagi predhodnega dogovora z ravnatelji, ki 

smo jih seznanili z raziskavo in jih povprašali za sodelovanje, smo nato na šolo skupaj z 

dopisom poslali vprašalnike. Na vse šole smo vprašalnike poslali preko klasične pošte, na dve 

šoli tudi v elektronski obliki. Vprašalniki so bili razposlani februarja 2012. Glede na 

pošiljanje vprašalnikov je bil kraj in čas reševanja odvisen od posameznika. Izpolnjene 

vprašalnike smo dobili vrnjene večinoma po klasični pošti, nekaj tudi po elektronski pošti. 

Zadnje vrnjene vprašalnike smo prejeli približno tri mesece po prejemu. Analiza vprašalnikov 

in obdelava podatkov je potekala v juliju 2012.  

 

5.4 Metode obdelave podatkov 

Odgovore, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnika, smo obdelali s pomočjo kvalitativne in 

kvantitativne analize. Za vprašanja zaprtega tipa smo uporabili kvantitativno metodo. 

Številčne podatke smo zapisali v tabelo v programu Excel, nato pa jih statistično obdelali v 

programu SPSS 16.0 za Windows. Glede na cilje in hipoteze raziskave smo za obdelavo 

podatkov izračunali pogostost ponavljanja posameznih odgovorov oziroma frekvenco in 

njihovo izraženost v odstotkih ter minimalno in maksimalno vrednost. Kvalitativna metoda pa 

je zajemala vprašanja odprtega tipa. Odgovore smo vsebinsko analizirali, jih združili in 

prikazali v tabelah od najbolj do najmanj pogosto uporabljenega odgovora. Tudi tukaj smo 

izračunali frekvenco in izraženost v odstotkih.  Pomagali smo si s programom Word 2010.  
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6 REZULTATI 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate in interpretacije le-teh. Predstavljeni rezultati si 

sledijo v enakem vrstnem redu kot so postavljena vprašanja v vprašalniku.  

6.1 Način ocenjevanja, ki je najbolj primeren v prvi triad i 

Graf 1:  Prikaz najbolj primernega načina ocenjevanja v prvi triadi 

 

Največ je učiteljev, ki menijo, da je najustreznejše ocenjevanje v prvi triadi opisna ocena in 

sicer 28,8%. Učiteljem se torej zdi pomembno, da ocenjevanje ob vstopu v šolo učencem 

zagotavlja upoštevanje individualnih razlik med njimi. Zavedajo se, kako pomembno je dati 

staršem in otrokom dobro povratno informacijo o delu učenca, napredkih in morebitnih 

primanjkljajih, ter dobiti napotke, kako svoje delo izboljšati. S tem, ko se učenci trudijo 

odpraviti svoje napake, se hkrati navajajo na samostojno učenje, ki je vsako leto bolj 

pomembno. Učitelji se zavedajo, da vstop v šolo učencem prinese mnogo sprememb ter da je 

to tudi čas iskanja prostora v družbi, z opisno oceno pa poskrbimo, da med njimi ni 

kompetitivnosti in da nihče ni izpostavljen.  

Najmanj učiteljev meni, da je za ocenjevanje v prvi triadi primerna številčna ocena, in sicer 

12,2%. Očitno se učitelji zelo dobro zavedajo mnogih njenih slabosti, zato je morda potreben 

tudi razmislek, ali je res potrebno vpeljati ocenjevanje že v 3. razred, kakršen je predlog.  

12,2%

24,5%

28,8%

24,5% Številčna ocena od 1 do 5

Besedna ocena: ZU, U, MU

Opisna ocena

Brez ocenjevanja
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Enak odstotek učiteljev (24,5%) pa se je odločilo za besedno ocenjevanje in športno vzgojo 

brez ocenjevanja, kar se nam zdi zanimivo. Besedno ocenjevanje je način, ki je v preteklosti 

že bil umaknjen iz šole kot neprimerna oblika ocenjevanja. Ker pa učitelji tudi pri številčni 

oceni velikokrat uporabljajo le tri ocene, jim je morda besedno ocenjevanje s tristopenjsko 

lestvico blizu. Učitelji, ki so se odločili za neocenjevanje se najverjetneje  zavedajo, da 

športna vzgoja brez ocenjevanja ne pomeni manjvrednostnega predmeta, ter da je ta predmet 

drugačen od ostalih predmetov.  

6.2 Način ocenjevanja, ki je najbolj primeren v drugi tria di 

Graf 2: Prikaz najbolj primernega načina ocenjevanja v drugi  triadi 

 

Učiteljem v drugi triadi se zdi najprimernejši način ocenjevanja besedna ocena, in sicer kar 

45,8% učiteljem. Iztega lahko razberemo, da večina učiteljev ni zadovoljna z zakonom 

določenim načinom ocenjevanja, ampak bi raje uporabljali besedno oceno. Na drugem mestu 

je številčno ocenjevanje s 37,5%, z mnogo manjšim številom odgovorov pa nato sledijo 

učitelji, ki se strinjajo z neocenjevanjem športne vzgoje (10,4%). Zadnja, najslabše zastopana 

skupina, pa je skupina učiteljev, ki se strinjajo z opisnim ocenjevanjem (6,3%).  

V drugem triletju so učenci že dokaj samostojni posamezniki, ki ne potrebujejo več opisa 

svojega znanja ter napotkov, kako odpraviti primanjkljaje. Poleg tega so že pripravljeni na 

druge oblike ocenjevanja, ki jih tudi bolj jasno razumejo. Menimo, da se je najmanj učiteljev 

iz teh razlogov odločilo za ta način ocenjevanja v drugi triadi, razlog pa je vsekakor tudi 

37,5%

45,8%

6,3%

10,4%

Številčna ocena od 1 do 5

Besedna ocena: ZU, U, MU

Opisna ocena

Brez ocenjevanja
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velika obremenitev učitelja ob sestavljanju opisov. Neocenjevanje športne vzgoje je zagotovo 

povezano tudi s strahom učiteljev pred nesodelovanjem učencev in morda manjšo avtoriteto 

učitelja ter posledično nedisciplino v oddelku. Učitelji se bojijo, da bi predmet izgubil pomen, 

zato zagovarjajo ocenjevanje, besedno in številčno. 

Razloge, zakaj se učitelji tako opirajo na besedno in številčno ocenjevanje bomo sicer 

podrobneje pogledali v nadaljevanju, vendar da se nam ob tem postavi vprašanje, ali se 

učitelji res tako zelo zanašajo na ocene ter s tem vzpostavljajo disciplino v oddelkih? 

Zanimivo pa se nam zdi, da je besedna ocena pred številčno. Ocenjevanje ima namreč zelo 

podoben princip, številke zamenjajo besede, kakovost ni nič boljša. Morda pa je učiteljem 

ljubša, ker so je že bili vajeni za tako imenovane vzgojne predmete ali pa ker ne zajema 

negativne ocene in s tem pri učencih ne povzroči občutka manjvrednosti.  

6.3 Strinjanje oziroma nestrinjanje s števil čno oceno 

Tabela 5: Strinjanje s številčno oceno  

STRINJANJE S ŠTEVILČNO OCENO 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV  
% 

ODGOVOROV  

Učenci so bolj motivirani za doseganje višje ocene, 
pripravljeni so se bolj potruditi. 

9 27,3 

Starši si ocene lažje predstavljajo, dobijo najbolj 
realen vpogled, konkretno ponazorilo uspešnosti.   

7 21,2 

Enostavnejše ocenjevanje, časovno ekonomično, 
poteka hitro in pregledno  - učiteljem olajša delo.  

6 18,2 

Zaradi enake vrednosti predmeta v primerjavi z 
ostalimi šolskimi predmeti.   

3 9,1 

Najbolj dodelana ocena, objektivna.  3 9,1 

Učenci poznajo kriterije in vedo, kaj pomeni 
določena ocena.  

2 6,1 

Ob izdelani ocenjevalni lestvici in izdelanih kriterijih 
je ocenjevanje jasno, lahko in razumljivo vsem.  

 

2 

 

6,1 

Učenci ne vedo, kaj pomeni njihova opisna ocena. 1 3,0 
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Učitelji so pod strinjanje s številčno oceno zapisali kar nekaj različnih argumentov. Iz 

odgovorov je razvidno, da  največ (9)učiteljev  meni, da so učenci zaradi številčne ocene bolj 

motivirani za doseganje višje ocene in so se pripravljeni bolj potruditi. Pri učnem procesu 

poznamo dve vrsti motivacije, notranjo in zunanjo. Notranja motivacija je interes 

posameznika, zanimanje za določeno stvar. Če so učenci notranje motivirani, ne potrebujejo 

nobenih zunanjih spodbud. Stvari se lotevajo z veseljem, samoiniciativno, ob tem pa čutijo 

zadovoljstvo. Zunanja motivacija je v šoli bolj pogosta od notranje, predvsem v višjih 

razredih. Kaže se s tem, da se stvari lotevamo zgolj zaradi posledic, ki sledijo, torej ocena ali 

nagrada, ali pa zgolj zadovoljstvo učitelja. Učence, ki so zunanje motivirani, ne zanima, kaj 

bodo od dejavnosti pridobili, pomembna je le ocena. Ocena je torej del zunanje motivacije, 

seveda se učenci zanjo potrudijo in aktivno sodelujejo pri urah, vendar pa dobra ocena ni 

nujno odraz tistega, kar bi s športno oceno radi dosegli – vzgojiti mladega človeka, ki bo svoj 

prosti čas znal obogatiti s športnimi dejavnostmi. (Kristan, 2009) 

Sedem učiteljev je izpostavilo argument, da  si starši številčne ocene lažje predstavljajo, 

dobijo realen vpogled in konkretno ponazorilo uspešnosti. Menimo, da je temu tako, ker je 

bila večina staršev učencev v svojem šolanju ocenjena s številčno oceno. Tako se 

najverjetneje najlažje orientirajo s številčnimi ocenami, ker so jim najbliže. Druge oblike 

ocenjevanja, npr. opisna ocena, je novost, ki je starši ne poznajo. Čeprav jim učitelji razložijo 

kriterije, kako ocenjujejo učence, je dejstvo, da največjo potrditev najdejo v številčni oceni, 

saj opisa opisne ocene ne razumejo.  

Tretji najpogostejši argument, s katerim se strinja 6 učiteljev, je bil, da je številčno 

ocenjevanje enostavnejše, časovno ekonomično, hitrejše, preglednejše in učitelju olajša delo. 

Ocenjevanje zahteva svoj čas ne glede na način zapisa končne ocene. Če pa številčno oceno 

primerjamo z opisno, to seveda drži, kajti  jasno je, da oblikovanje opisne ocene za vsakega 

posameznika učitelju vzame več časa kakor številčna ocena. Preglednejše se mi zdi zgolj 

zaradi številk, pri opisni oceni se v celotnem opisu težje znajdeš, ko bi nekaj rad poiskal.  

Trije učitelji so izpostavili strinjanje s številčnim ocenjevanjem zaradi enake vrednosti 

predmeta v primerjavi z ostalimi predmeti. Kar je res, saj je znano, da so vsi ostali predmeti v 

drugem in tretjem triletju ocenjeni številčno in enakovredno vplivajo na šolski uspeh, edino 

tako so med seboj lahko primerljivi. Vendar pa smo spoznali, da športne vzgoje ne moremo 

primerjati z ostalimi predmeti. Cilj športne vzgoje se razlikuje od ciljev drugih predmetov, 
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ima dolgoročnejši namen kot je le šolska športna vzgoja. Niso pomembni rezultati, ki jih 

učenci dosegajo pri športnih dejavnostih, pomembno je, da to počnejo radi, da razumejo 

koristi športa, pri tem uživajo in so aktivni. Vrednost tega predmeta se ne da izmeriti zgolj z 

ocenami ali pridobljenim znanjem. (Kristan, 2001) 

Prav tako trije učitelji menijo, da je številčna ocena ena izmed najbolj dodelanih, najbolj 

objektivnih. Kar se tiče objektivnosti, učitelj ni točen merski instrument, objektivnost pri 

ocenjevanju bo ostala vprašljiva toliko časa, dokler bo ocenjevalec človek.  

Naslednji argument, za katerega sta se odločila dva (2) učitelja je, da učenci poznajo kriterije 

in vedo, kaj pomeni določena ocena. Res je, da se učenci zavedajo, kje na lestvici so z 

določeno oceno, vendar pa, ali se tudi zavedajo česa pri določeni oceni še ne obvladajo 

dovolj, da niso dosegli višje ocene? Kriteriji za številčne ocene so lahko tudi nejasni. V 

primerjavi z opisno oceno, kjer so dosežki in primanjkljaji razloženi, nam številčna ocena res 

ne pove kaj več kot le mesto na Gaussovi krivulji. Ravno tako dva učitelja menita, da je 

ocenjevanje ob izdelanih ocenjevalnih lestvicah in kriterijih jasno, lahko in razumljivo vsem. 

Trditev nima nekega  smisla, kajti vsak način ocenjevanja zahteva jasno izdelane kriterije, le 

tako učitelj lahko dobro ocenjuje. Seveda pa ob znanih kriterijih ocenjevanje učencem postane 

jasno in logično.  

Zadnji argument, za katerega se je odločil enučitelj, je hkrati že bolj nestrinjanje oziroma 

slabost opisne ocene. Navaja, da učenci ne vedo, kaj pomeni njihova opisna ocena. S tem 

nakazuje na boljše razumevanje številčne ocene s strani učencev, o čemer pa smo že pisali v 

prejšnjem odstavku.  

Tabela 6: Nestrinjanje s številčno oceno 

NESTRINJANJE S ŠTEVILČNO OCENO 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV  
% 

ODGOVOROV  

S številčno oceno lahko učencem vzbudiš negativen 
odnos do predmeta oz. slabo vplivaš na samopodobo. 

6 19,4 

Težko je  upoštevati otrokove specifične gibalne 
posebnosti.   

4 12,9 

Športna vzgoja naj bi jim bila v veselje, kar pa izgubi 
v primeru številčnih ocen, šport postane številka, 

spodbuja tekmovalnost.  

 

4 

 

12,9 
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Prevelika klasifikacija učencev.  3 9,7 

Lahko krivična, ker ne upošteva vedno vseh 
dejavnikov na področju športne aktivnosti.  

2 6,5 

Prevelika teža na oceni.  2 6,5 

Težko je pravilno izbrati kriterije ocenjevanja, 
izdelani morajo biti zelo podrobno. 

2 6,5 

Ocena ne pove, kaj učenec zmore, česa še ne zmore. 2 6,5 

Pogosta uporaba višjih ocen (3,4,5). 2 6,5 

Ocena ne pokaže truda in sodelovanja. 2 6,5 

Učenci se v 1. triletju šele spoznavajo z različnimi 
»telovadnimi« elementi, jih urijo in izpopolnjujejo, 
zaradi česar bi bila številčna ocena za mnoge lahko 

manj stimulativna. 

 

1 

 

3,2 

Ne, ker je izredno težko vrednotiti gibalne lastnosti z 
ocenami. 

1 3,2 

 

Zelo različna mnenja so učitelji podali glede nestrinjanja s številčnim ocenjevanjem. Podali so 

več argumentov kakor za strinjanje s številčno oceno. Največ (6) učiteljev  se strinja, da s 

številčno oceno učencu vzbudiš negativen odnos do predmeta in slabo vplivaš na 

samopodobo. Pridobitev slabe ocene oz. ocene, ki ne ustreza »kriterijem« (pričakovanju) 

učenca, res lahko v učenci vzbudi odpor do predmeta. Vendar pa, ali so to res pričakovanja 

učenca, kakšno oceno bo dobil, ali bolj pričakovanja staršev? Starši imajo pogosto želje po 

dobrih ocenah svojih otrok, s tem izvajajo pritisk na otroke in jim povzročajo stres. Učenci pa, 

psihično obremenjeni, mnogokrat ne izpolnijo pričakovanj staršev, zato posledično dobijo 

odpor do predmeta (ali učitelja, ki ga krivijo za slabo oceno). To se ne dogaja samo pri športni 

vzgoji, temveč tudi pri vseh ostalih predmetih. Ocene delajo pomembne starši, seveda tudi 

nekateri učitelji, ker nam zadovoljstvo pomenijo samo dobre ocene. Učenci se zanje 

»grebejo«, ni jim pomembno znanje, temveč samo dobra ocena. Z nižjimi ocenami pa pada 

tudi samopodoba učencev. Samopodoba učenca pa ni nekaj zanemarljivega, saj vpliva na 

učenčeva kasnejša odločanja. Učitelji so tisti, ki lahko vplivajo na učenčevo pozitivno 

samopodobo. Rezultat oblikovanja pozitivne samopodobe je zadovoljen učenec. 

Neodgovorno pa je prenašanje te odgovornosti samo na šolo in učitelje. Bistvenega pomena je 

tudi družina. Družina je tista, ki učencem privzgoji vrednote. Menimo, da je za kasnejše 
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ukvarjanje s športom bistvenega pomena, da tudi družina živi v športnem duhu, saj je športne 

vzgoje v šoli premalo, da bi nanjo prelagali vso to odgovornost.  

Štirje učitelji so izpostavili težavo pri upoštevanju otrokovih specifičnih gibalnih sposobnosti. 

Predvidevamo, da so s tem mislili učence, ki imajo prirojene nižje gibalne sposobnosti. Ti 

učenci kljub svojim naporom in prizadevanju ne morejo doseči boljših rezultatov. Učni načrt 

navaja splošna izhodišča, ki jih mora upoštevati športni pedagog. Eno izmed njih je, da mora 

spoštovati načelo enakih možnosti za vse učence in upoštevati njihovo različnost. Dejavnosti 

mora tem učencem prilagoditi tako, da so lahko uspešni. Učni načrt pa priporoča tudi osebne 

cilje, ki so različni in temeljijo na specifični učinkovitosti. Biti morajo takšni, da jih je učenec 

zmožen doseči. Temu je prilagojeno tudi ocenjevanje posameznika. Če pa so s tem mišljeni 

učenci s povečano telesno težo in učenci s slabšo motoriko, takšni učenci še toliko bolj 

potrebujejo gibanje in igro, zato so potrebne pozitivne spodbude in prilagojene obremenitve.  

Enako številčna je trditev, da športna vzgoja, ki naj bi bila učencem v veselje, izgubi pomen, 

če je ocenjevana s številčnimi ocenami in tako le še spodbuja tekmovalnost. Argument je 

zaskrbljujoč, pa vendar drži. Tekmovanje med učenci se navezuje na ocene, ocene pa so zopet 

želja staršev, ki v učencih povzročajo strah pred neuspehom. Učenci se radi med seboj 

primerjajo po rezultatih, kar pa hitro privede do »nezdravega« tekmovanja. Cilj športne 

vzgoje ni, da bi bili vsi učenci vrhunski športniki, temveč da bi razvili zdrav način življenja.  

Trije učitelji menijo, da številčna ocena pomeni preveliko klasifikacijo učencev. Številčna 

ocena učence res klasificira v pet različnih skupin, vendar tudi druge oblike ocenjevanja 

učence klasificirajo. Edino opisna ocena učencev ne klasificira in jim omogoča 

individualnost. Številčna ocena s klasifikacijo ne omogoča individualnosti, kar privede do 

primerjanja in razvrščanja učencev, to pa je njena slabost. Vendar pa imamo ob tem možnost 

učencem pojasniti uspešnost na različnih področjih. Niso vsi nadarjeni za vse. Nekateri so bolj 

uspešni pri matematiki, drugi kemiji, tretji pri športu.  

Dva učitelja pravita, da je številčna ocena krivična, ker ne upošteva vseh dejavnikov na 

področju športne aktivnosti. Ocena športne vzgoje zajema gibalno in teoretično znanje 

učencev. Ta dva učitelja se najverjetneje ne zavedata, da v ocenjevanje vključujeta tudi 

elemente, ki jih ne bi smela, to so nekognitivni cilji. Čeprav je pri športni vzgoji pomembna 

higiena, prinašanje športne opreme, odnos do športa in podobno, se tega ne sme ocenjevati. 
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Učitelji so pod aktivnosti verjetno mislili tudi izven šolske športne aktivnosti, treninge, vendar 

se tudi tega ne sme vključevati v oceno športne  vzgoje. Nimajo vsi učenci možnosti dodatnih 

aktivnosti, niso vsi nadarjeni za šport, zato se mora ocenjevati le znanje, ki ga učenci 

pridobijo v šoli.  

Prav tako dva sta mnenja, da je prevelika teža na oceni. Ta argument drži. Kot smo že pisali, 

so učencem in staršem pomembne le ocene, zaradi česar so učenci pogosto pod pritiskom 

staršev, psihično obremenjeni. Ocena iz športne vzgoje ravno toliko doprinese k splošnemu 

uspehu kot ostale ocene, zato še toliko bolj pričakujejo boljšo oceno, ki bi lahko pripomogla k 

boljšemu uspehu, ki posledično lahko vpliva tudi na nadaljnje šolanje. Z ocenjevanjem je tako 

zgrešen cilj predmeta. Namesto, da bi se učenci pri urah športne vzgoje sprostili, izničili 

učinke večurnega sedenja, so konstantno pod pritiskom, ki ga prinašajo ocene.  

Dva učitelja navajata, da je težko pravilno izbrati kriterije ocenjevanja, ki morajo biti izdelani 

zelo podrobno. Pri postavljanju kriterijev moramo vedno izhajati iz obstoječih učnih ciljev ter 

iz trenutnega znanja učencev. Paziti je potrebno, da niso zastavljeni previsoko in s tem 

dosegljivi le bolje telesno razvitim učencem, ravno tako, da niso prenizki in prelahko 

dosegljivi. Upoštevati moramo individualne spremembe posameznika, zato učni načrt 

predlaga tudi osebne cilje. Ker so si učenci med seboj različni in jih je veliko, je takšne 

kriterije, se strinjamo, težko izbrati. Podrobno izdelani kriteriji so samo v prid učitelja, saj si z 

njimi lažje pomaga pri ocenjevanju učencev. 

Ravno tako dva učitelja moti, ker ocena ne pove, kaj učenec zmore in česa še ne. To 

popolnoma drži. Primanjkljaje, ki jih učenec še ni dosegel, vsebuje samo opisna ocena. 

Številčna ocena vsebuje zgolj informacijo o deležu znanja, ki ga učenec pridobi, kar nam 

povedo odstotki poleg številčne ocene. Podrobnejše informacije pa starši lahko pridobijo od 

učitelja na govorilnih urah. 

Enako mesto zavzema argument, da učitelji pogosto uporabljajo višje ocene. Nekateri učitelji 

ne uporabljajo celotne lestvice, temveč pogosteje ocene 3, 4 in 5. To je pogosta napaka 

ocenjevanja, ki jo imenujemo osebna enačba učitelja. Različnost učiteljev se pokaže tudi pri 

različnem ocenjevanju, saj nekateri ocenjujejo bolj blago in učenci dobijo visoke ocene, drugi 

pa bolj strogo in večinoma dajejo nižje ocene. Bolj kot ocena je pomemben uspeh in napredek 

učenca. 
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Da ocena ne pokaže truda in sodelovanje, menita dva učitelja. Pri športni vzgoji se ocenjuje 

tisto, kar je opredeljeno kot standard znanja, ocenjuje se teoretično znanje ter usvajanje in 

izpopolnjevanje športnega znanja. Kot smo že navedli, med ocenjevanje ne sodijo 

nekognitivni cilji (odnos do športa, higienske navade …). Verjetno pa po šolah lahko še 

vedno najdemo kar nekaj učiteljev, ki tega ne upoštevajo in so del njihove ocene elementi, ki 

jih ne bi smeli ocenjevati. Trud učenca pa se vsekakor odraža v znanju učenca - če se bo 

potrudil, se bo to odražalo posredno v usvojenem znanju in oceni. Ravno tako se v znanju 

posredno zrcalijo otrokove sposobnosti, interes, odnos do dela, motivacija … Z 

neocenjevanjem teh sestavin se lahko izognemo očitkom o nepoštenem ocenjevanju športne 

vzgoje zaradi različnih izhodišč posameznikov. (Štemberger, 2004) 

Argument z najmanjšim številom odgovorov pravi, da učenci v 1. triletju šele spoznavajo 

različne »telovadne« elemente, se urijo in jih izpopolnjujejo, zaradi česar bi bila številčna 

ocena manj stimulativna. Kot nam kaže že graf 1, so učitelji za najbolj primerno ocenjevanje 

v prvi triadi izbrali opisno ocenjevanje, najmanj pa so se strinjali s številčno oceno. Učenci v 

prvi triadi se šele navajajo na šolski sistem, tako kot je zapisal učitelj, šele spoznavajo 

določene elemente, se izpopolnjujejo, zato se ocenjuje njihov napredek.  Niso še pripravljeni 

na ocenjevanje, saj zanj tudi še niso zreli, pomembno jim je športno vzgojo približati skozi 

igro.  

Kot zadnje pa je en učitelj podal nestrinjanje, ker je izredno težko vrednotiti gibalne 

sposobnosti z ocenami. Res je, gibalne sposobnosti učencev so v večini prirojene, dedno 

pogojene, prav tako nimajo vsi učenci enakih predispozicij, ki so odvisne od okolja, statusa 

staršev ipd. Ravno zaradi tega je potrebno upoštevati posameznika kot individuuma in 

njegove sposobnosti, to pa lahko naredimo le z opisno oceno.  

6.4 Strinjanje oziroma nestrinjanje z besedno oceno  

Tabela 7: Strinjanje z besedno oceno 

STRINJANJE Z BESEDNO OCENO: U, ZU, MU 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV  
% 

ODGOVOROV  

Učenci jo bolje razumejo, staršem je tak način bližji.
  

4 17,4 

Delna klasifikacija otrok. 4 17,4 
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Lepo opredeli učenčev uspeh, zaključi celotno delo. 2 8,7 

Učitelj lahko bolj upošteva vzgojni moment, trud, 
delavnost, sodelovanje, posebnosti…  

2 8,7 

Za prvo triado najustreznejše z dodatno razlago 
staršem.  

2 8,7 

Najbolj prijazno učencem, ker niso obremenjeni z 
ocenami. 

2 8,7 

Primerna za vzgojni predmet. 2 8,7 

Učitelju olajša delo.  1 4,3 

Dobro, ker se ne upošteva pri zaključnem spričevalu.  1 4,3 

Primeren način  v 2. triadi, kot prehod na številčno 
ocenjevanje v zadnji triadi. 

1 4,3 

Bolj objektivna. 1 4,3 

Dobimo splošno sliko sposobnosti učencev. 1 4,3 

 

V prid besednemu ocenjevanju so učitelji našteli kar nekaj različnih argumentov. 

Najštevilčnejši, za katerega so se odločili štirje učitelji, je, da učenci oceno bolje razumejo, 

tudi staršem je tak način bližji. Enak argument zasledimo tudi pri strinjanju s številčno oceno. 

Povemo lahko, da imata številčna in besedna ocena kar nekaj skupnih točk. Besedna ocena 

učence razdeli v tri skupine. Na prvi, grobi pogled, se morda res zdi, da starši in učenci vedo, 

kako uspešen je učenec, predvsem jim da zgolj podatek, ali od sredine odstopa navzgor ali 

navzdol, vendar pa ocena ne sporoča, kaj je tisto, kar učenec dobro obvlada in kaj tisto, česar 

še ne zna. Torej je to zgolj domneva.  

Ravno tako 4 odgovore je imela trditev, da besedna ocena le delno klasificira otroke. V 

primerjavi s številčno oceno jih res klasificira manj, še vedno pa jih razdeli na tri skupine. 

Strinjamo se, da je besedna ocena učencem veliko bolj prijazna kakor številčna . Številčna 

ocena jih  zaznamuje bolj kot besedna ocena, negativna ocena (1) učence prizadene bolj kot 

ocena »manj uspešno«. Ne glede na to, kakšna je ta ocena, koliko stopenj ima, pa učence še 

vedno razvršča. Pri besedni oceni lahko torej izbiramo med tremi stopnjami, kjer največ 

učencev pade v tisto srednjo stopnjo, »uspešno«. Oceno »zelo uspešno« dobijo učenci, ki 

izrazito izstopajo navzgor in »manj uspešno« učenci, ki izstopajo navzdol. Morda se zdi 
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primerna, ker ni bolj »natančne« klasifikacije, ki bi med učenci povzročala tekmovalnost in 

primerjanje. 

Naslednja je bila trditev, da lepo opredeli učenčev uspeh in zaključi celotno leto, za kar sta se 

odločila dva učitelja. Trditev se nam ne zdi najbolj smiselna. Menimo, da izraz lepo ne sodi 

med izrazoslovje, ki ga uporabljamo pri ocenjevanju, saj z njim nima nobene povezave. Ne 

vemo tudi, zakaj bi bila besedna ocena bolj primerna za opredelitev učenčevega uspeha kot 

številčna ocena. Menimo, da ga najbolje opredeli opisna ocena, saj je povsem individualna in 

predvideva tudi napotke za napredovanje učenca.  

Dva učitelja sta mnenja, da učitelj lahko bolj upošteva vzgojni moment, trud, delavnost, 

sodelovanje in druge posebnosti. Kot že nekajkrat pri številčni oceni ponavljamo, da naj se 

truda, delavnosti in sodelovanja ne bi ocenjevalo. Očitno nekateri učitelji to še vedno počnejo. 

Učenci v razredih prihajajo iz različnih okolij, z različnimi predispozicijami, dedno 

pogojenimi gibalnimi sposobnostmi. Četudi truda učenca ne ocenjujemo, se bo ta odražal v 

napredku učenca in ga bodo dobri učitelji ocenili, vendar posredno.  

Ravno tako dva učitelja menita, da je besedno ocenjevanje z dodatno razlago staršem 

najustreznejše za prvo triado, Z grafom 1 smo ugotovili, da je najprimernejša ocena v prvem 

triletju opisna ocena. Če je pri besedni oceni potrebno dodatno pojasnjevanje staršem, zakaj 

torej ne opisna ocene, kjer starši izvedo vse in je prilagojena posamezniku? Menimo, da gre 

zgolj za učiteljevo iskanje lažje poti, saj opisna ocena vzame veliko časa, lažje je staršem 

stvari posredovati na govorilnih urah.  

Da je učencem najbolj prijazna ocena, ker niso obremenjeni z ocenami, menita dva učitelja. 

Najverjetneje so res le številčne ocene tiste, ki učencem povzročajo skrbi, stres in številne 

preglavice. Besedna ocena »manj uspešno« ni enaka številčni nezadostno, že to je dovolj velik 

razlog, zakaj je za učence manj obremenjujoča.  

Enako število učiteljev meni, da je primerna za tako imenovani vzgojni predmet. Besedna 

ocena je nekoč ocenjevala »vzgojne« predmete. Ravno tako, kot se vsi učitelji ne strinjajo z 

določenim načinom ocenjevanja, tako so tudi deljena mnenja o ocenjevanju »vzgojnih« 

predmetov. Nekateri menijo, da s tem niso enakovredni ostalim predmetom, drugim se zdi 

prav tako. Naj bo cilj predmeta bolj sprostitev in uživanje v teh dejavnostih, ne zgolj stres ob 

ocenjevanju.  
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Učitelji so podali pet argumentov, ki so imeli najmanjše število (1) odgovorov. Med temi je 

prvi, da besedna ocena učitelju olajša delo. Odvisno je, s katerim načinom ocenjevanja jo 

primerjamo. Če jo primerjamo z opisno oceno, potem seveda, učitelj ima manj dela, saj ni 

potrebno toliko pisanja, sprotnega spremljanja učencev in beleženja napredovanja. V 

primerjavi s številčno oceno pa menimo, da razlike ni.  

Da je dobro, ker se ne upošteva pri zaključnem spričevalu, meni eden izmed učiteljev. 

Besedne ocene se v preteklosti res niso upoštevale pri zaključnem uspehu oziroma niso imele 

enake teže kot številčne ocene, vendar pa to ni pozitivno za vse učence, glede na to, da niso 

vsi nadarjeni za vse. Učenci ocenjeni z »zelo uspešno« so bili zato lahko prikrajšani za boljši 

uspeh, upoštevala pa se jim je recimo matematika, kjer so imeli slabšo oceno. Primerna je za 

2. triado, kot prehod na številčno ocenjevanje v tretji triadi. Mnenja o tem, kakšna ocena je 

primerna za katero tirado, so zelo deljena. Vsak učitelj ima na to svoj pogled, saj ima z 

ocenjevanjem svoje izkušnje in si o tem ustvari svoje mnenje. Prehod z opisne ocene najprej 

na besedno in šele nato na številčno bi bil res postopen in za učence prijaznejši, vendar 

menim, da je to preveč različnih oblik ocenjevanja pri enem samem predmetu. Mnenja 

učiteljev pa bodo ostala različna. Da je ocena bolj objektivna kot ostale, meni eden izmed 

njih, vendar smo že zapisali, da je objektivnost vprašljiva pri vseh načinih ocenjevanja, 

menimo, da se besedna ocena pri tem ne razlikuje od ostalih ocen.  

Zadnji argument pa pravi, da z besedno oceno dobimo splošno sliko sposobnosti učencev. 

Predvidevamo, da je učitelj s tem mislil, da učence razdeli v tri sklope, po katerih veš, od 

katerih učencev lahko pričakuješ več, jih usmerjaš na tekmovanja, ki so »bolj sposobni«, tisti 

»zelo uspešni«, s katerimi učenci je potrebno dodatno delati in podobno. S trditvijo se deloma 

strinjamo. Menimo pa, da lahko sliko sposobnosti učencev pridobiš s katerimkoli načinom 

ocenjevanja in si s podatki pomagaš pri načrtovanju športne vzgoje v prihodnje.  

Tabela 8: Nestrinjanje z besedno oceno 

NESTRINJANJE Z BESEDNO OCENO: U, ZU, 
MU  

ŠTEVILO 
ODGOVOROV  

% 
ODGOVOROV  

Tristopenjsko ocenjevanje ponuja premalo 
manevrskega prostora za natančno oceno, preveč jih 

pade v povprečje. 

 

8 

 

30,8 

Presplošna, kriteriji so nejasni. 5 19,2 
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Ne dovoljuje učencem biti neuspešen.  3 11,5 

Ne motivira dovolj za prizadevanje.    3 11,5 

Ne daje enake vrednosti z ostalimi predmeti. 2 7,7 

Že zdaj ocenjujemo samo tristopenjsko. 1 3,8 

Slab pogled v pridobljeno znanje. 1 3,8 

Ne pokaže slike sposobnosti. 1 3,8 

Zastarela. 1 3,8 

MU je preveč označevalen.  1 3,8 

 

Največ učiteljev (8) je kot argument, da se ne strinjajo z besednim načinom 

ocenjevanja,zapisalo, da tristopenjsko ocenjevanje ponuja učiteljem premalo manevrskega 

prostora za natančno oceno in tako preveč učencev pade v povprečje. Ker imajo učitelji 

možnost razvrstitve učencev le v tri kategorije, moramo vedeti, da v enako kategorijo padejo 

učenci z zelo različnim znanjem. Kar pomeni enako oceno za različno znanje. Nekdo lahko 

ravno zadosti kriterijem za zelo uspešno oceno, drugi je na samem vrhu te ocene, pa vendar 

sta ocenjena z enako oceno. Težko je določiti tudi prehode iz ene ocene v drugo. Seveda se 

enako zgodi tudi pri številčni oceni, le da je kategorij več. Strinjamo se z učitelji, da je to 

velika slabost.  

Pet učiteljev meni, da je ocena presplošna in so kriteriji nejasni. Že večkrat so kot prednost ali 

slabost učitelji omenili kriterije, kar se nam zdi zanimivo. Kriterijev, ki bi bili enotni za vse 

učitelje NI, ne obstajajo. Ni univerzalnih, ki bi jih lahko uporabljali vsi, razlikujejo se od 

učitelja do učitelja, mogoče kdaj od šole do šole, ker je priporočljivo, da imajo vsaj učitelji 

znotraj šole enake kriterije. Je pa samo besedno ocenjevanje nejasno oziroma nenatančno, saj 

ima le tri kategorije, v katere je težko razvrstiti učence. Tako je ocena preveč splošna, saj ne 

pokaže prednosti učenca, ne opredeli njegovega znanja, niti ne sporoča primanjkljajev, ki bi 

jih učenec še lahko nadoknadil.  

Naslednji argument pravi, da učencem ne dovoljuje biti neuspešen. Zanj so se odločili trije 

učitelji. Menimo, da to ni slabost ocene. Glede na to, da se priporočajo osebni cilji, menimo, 

da učitelji lahko vsem učencem postavijo cilje, s katerimi bodo uspešni in si pridobijo 
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pozitivno oceno. Prav tako bo dober učitelj v vsakem učencu našel kaj pozitivnega in 

negativne ocene za neuspešne učence ne bo potreboval. 

Trije učitelji menijo, da besedna ocena ne motivira dovolj. Edina možnost, ki jo vidimo, zakaj 

učencev ne bi motivirala, je neenakovrednost z ostalimi predmeti. Besedna ocena je sicer zelo 

podobna številčni oceni, zato naj zaradi tega ne bi manj motivirala učencev kot kakšen drug 

način ocenjevanja. Če pa se ocena športne vzgoje ne upošteva pri učnem uspehu, učenci 

nimajo toliko motivacije kot bi jo imeli sicer. Iz tega lahko sklepamo, da učenci niso notranje 

motivirani za športno vzgojo. Ker pa se ocena športne vzgoje ne upošteva pri učnem uspehu, 

tudi ni zunanje motivacije, ki bi učencem pomenila nekakšno nagrado.  

Ravno tako dva učitelja sta mnenja, da ne daje enake vrednosti z ostalimi predmeti. V drugi in 

tretji triadi se vsi predmeti ocenjujejo s številčno oceno, kar pomeni, da imajo vsi predmeti 

enak vpliv na zaključni uspeh učenca. Besedno ocenjevani predmeti pa v preteklosti niso 

vplivali na uspeh. Zato se strinjamo, da jim to prinaša neenakovrednost z ostalimi premeti. 

Tudi učenci je ne vzamejo tako resno, če vedo, da se ocene ne bo upoštevala.  

Na zadnji sklop so se uvrstile trditve z najmanjšim številom odgovorov. Da že sedaj 

ocenjujejo samo tristopenjsko, je eno mnenje učitelja. Nekateri učitelji res ne uporabljajo 

celotnih lestvic. Tako kot so pri številčni oceni najbolj pogosto uporabljene trojka, štirica in 

petica, je bilo tudi pri besedni oceni, ko je le-ta še bila v uporabi, opaziti, da učitelji ocene 

»manj uspešno« skoraj ne uporabljajo. Verjetno tudi ta učitelj uporablja le tri ocene s 

številčne lestvice, za kar pa meni, da je enako kot besedna ocena, pa vendar, razen treh 

stopenj, nima drugih skupnih lastnosti. Da z besedno oceno dobimo slab pogled v pridobljeno 

znanje in da ne pokaže slike sposobnosti, sta naslednja argumenta. Strinjamo se, besedna 

ocena sama po sebi nam res ne pove realne slike znanja učenca. Staršem in učencem ocena ne 

da povratne informacije, kateri so cilji, ki jih je otrok dosegel, kje so njegova močna področja,  

ter tudi, katerih ciljev še ni uspel usvojiti. Za to se morajo starši dodatno pogovoriti z 

učiteljem, ker s samo oceno tega podatka ne pridobijo. Čeprav se v šolskem sistemu ne 

uporablja več, je težko reči, da je ocena zastarela. Učitelji so našli kar nekaj argumentov, 

zakaj se strinjajo z njo, učitelj, ki je argument podal, pa ga ni utemeljil.  Menimo, da, če se je 

v šolskem sistemu obnesla kot dober način ocenjevanja, morda ni prav, da je samo zato, ker je 

nekoč že bila odstranjena, zdaj ne bi več uporabili.   
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Besedna ocena »MU« je preveč označevalna, je naslednja trditev, s katero se ne moremo 

strinjati. Najprej naj povemo, da je bilo tudi takrat, ko se je ta besedna ocena uporabljala, 

zaznati, da se je redko pojavljala med ocenami. Menimo, da je veliko bolj kot najslabša izmed 

besednih ocen označevalna številčna ocena, ki pa sploh ni negativna ocena, temveč le spodnja 

kategorija. 

6.5 Strinjanje oziroma nestrinjanje z opisno oceno 

Tabela 9: Strinjanje z opisno oceno 

STRINJANJE Z OPISNO OCENO 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV  
% 

ODGOVOROV  

Upošteva in najbolje opiše individualne sposobnosti 
in napredke učenca, ga upošteva kot posameznika. 

10 52,6 

Jasno definira, kaj učenec zmore in česa ne.  3 15,8 

Lažje utemeljevanje in bolj natančna.   2 10,5 

Kot balzam pri vstopanju otrok v šolo, ker učenci 
niso obremenjeni. 

1 5,3 

Bolj spodbudna in motivacijska.  1 5,3 

Najbolj pošteno. 1 5,3 

Jasni kriteriji.  1 5,3 

 

Največ učiteljev (10) je pod strinjanjem z opisno oceno podprlo argument, da upošteva in 

opiše individualne sposobnosti in napredke učenca, ga upošteva kot posameznika. S trditvijo 

se popolnoma strinjamo. Vse našteto so hkrati tudi pozitivne lastnosti opisne ocene. Opisna 

ocena učenca ne primerja s sovrstniki ampak z njegovo predhodno stopnjo, zmožnostmi in 

sposobnostmi. Učenec tekmuje le sam s seboj. Zaradi tega je ocena za vsakega učenca 

drugačna, individualna, za vsakega posebej edinstvena.  

Naslednji argument, katerega so podprli trije učitelje pravi, da jasno definira, kaj učenec 

zmore in česa ne. Tudi s to trditvijo se strinjamo. Opisna ocene opredeli, kaj učenec zmore, 

kje je in kje bi še lahko napredoval. Poda največ podatkov o učencu, več kot katerakoli druga 

ocena, opiše tisto, kar nam številke ne morejo povedati.  
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Dva učitelja menita, da je utemeljevanje lažje z opisno oceno ter da je opisna ocena bolj 

natančna. Tudi s tem komentarjem se popolnoma strinjamo. Ker je opisna ocena izražena z 

opisom, nam pove vse tisto, česar pri drugih oblikah ocenjevanje ne izvemo. Ker je 

individualna in učenca ne primerja z nikomer drugim kot z njim samim, je zagotovo tudi bolj 

natančna, saj omogoča učencev pogled v svoje delo, svoj napredek. Razdevšek-Pučkova 

(1999) pa pravi, da je opisna ocena natančnejša tudi zato, ker za razliko od drugih načinov 

ocenjevanja upošteva vsa področja učenca: spoznavno, psihomotorično, motivacijsko-

čustveno in socialno.  

En učitelj je podal argument, da je kot balzam pri vstopu otrok v šolo, ker učenci niso 

obremenjeni. Ob vstopu v šolo se učenci med seboj zelo razlikujejo, imajo različno 

predznanje, zato bi bilo nesmiselno ocenjevanje, prav tako učenci niso še dovolj zreli, da bi 

razumeli sistem ocenjevanja, sploh številčnega. Zapisali smo že, da ocenjevanje učencem 

predstavlja psihično obremenitev. Opisna ocena upošteva napredek posameznega učenca, pa 

naj bo ta majhen ali velik, zato učenci niso obremenjeni z ocenjevanjem. Strinjamo se lahko, 

da je to zelo dobra stran opisne ocene, saj učence razbremeni stresa in psihične 

obremenjenosti.  

Prav tako en učitelj meni, da je bolj spodbudna in motivacijska. Tudi s to trditvijo se lahko 

strinjamo. Če je opisna ocena napisana prav, kar pomeni, da je naravnana pozitivno, da v njej 

ne zasledimo sodb in čustveno obarvanih mnenj, potem je za učence lahko zelo spodbudna in 

motivacijska. Prav tako lahko učitelj pri vsakem učencu najde napredek, čeprav minimalen, 

kar bo učenca spodbudilo in motiviralo, da bo z veseljem nadaljeval svojo športno aktivnost.  

Da je najbolj poštena, meni en učitelj. Besedno zvezo »najbolj poštena« si razlagamo z vidika, 

da učencev ne primerja med seboj. Pri opisni oceni res ne gre za kakršnokoli razvrščanje 

učencev v kategorije, niti ni razvrščanja od najboljšega do najslabšega. Učenci torej tekmujejo 

le s samim seboj, saj je opisna ocena povsem individualna.  

En učitelj tudi meni, da ima opisna ocena jasne kriterije. Da enotnih kriterijev pri ocenjevanju 

ni, smo že povedali. Strinjamo pa se, da si mora učitelj izdelati jasne kriterije, kaj od učencev 

zahteva in kakšna so njegova pričakovanja, seveda v skladu s cilji športne vzgoje. Vsak učitelj 

pa si mora poiskati sebi lasten način, ki mu bo najbolj odgovarjal, kako bo najbolje spremljal 
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učence (preko zapisov, beležk, portfolia) in ki bo odražal napredek učenca v določenem 

obdobju.  

Tabela 10: Nestrinjanje z opisno oceno 

NESTRINJANJE Z OPISNO OCENO 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV  
% 

ODGOVOROV  

Za starše in učence premalo razumljiva in tako brez 
teže.  

8 22,2 

Preveč ciljev, ki so preohlapni.   5 13,9 

Primerna samo za prvo triado.     5 13,9 

Od učitelja zahteva veliko dela, če želiš, da je 
korektno napisana. 

5 13,9 

Ne zajema, česa učenec ne zna. 4 11,1 

Ni primerljivo z ostalimi predmeti.   2 5,6 

Ni vrednoten odnos do predmeta in delovne navade. 2 5,6 

Veliko težav pri zapisovanju delno doseženih ciljev. 1 2,8 

Neprimerljivost med šolami. 1 2,8 

Veliko truda za nerealne ocene. 1 2,8 

Pri učencih ni motivacije.  1 2,8 

Smiselna edino v primeru opisovanja napredka. 1 2,8 

 

Med najbolj zastopanimi argumenti za nestrinjanje z opisno oceno, s katerim se strinja 8 

učiteljev, je trditev, da je opisna ocena za starše in učence premalo razumljiva in je tako brez 

teže. Strinjamo se, da ta trditev najverjetneje drži, saj smo tudi sami, po prebrani oceni, slišali 

vprašanje, s kakšno oceno bi to bilo ocenjeno. Menimo, da se z ustreznim sodelovanjem ta 

nerazumevanja da rešiti. Starše je potrebno naučiti, kako brati in si razlagati opisno oceno, da 

jo bodo razumeli. Morda bo za nekatere dovolj že to, da jo bolj natančno preberejo. Potem pa 

so tukaj še govorilne ure, kjer z dodatno razlago učitelja vedno lahko izvejo še več, pa čeprav 

je opisna ocena tista, ki naj bi bila za starše najbolj informativna. Očitno v praksi le ni tako. 

Razlog je lahko seveda tudi, da so opisi nekaterih učiteljev napisani neustrezno, nerazumljivo 

oziroma preveč strokovno. Starši se iz opisov tako ne znajdejo in ne dobijo zadovoljive 

povratne informacije ali pa so zapisi prezahtevno, da bi jih razumeli učenci. Zadnji razlog pa 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Pezdirc Tadeja; diplomsko delo 

- 55 - 

 

je lahko tudi ta, da starši opisnih ocen niso vajeni in z njimi nimajo izkušenj. Vsekakor 

menimo, da se ob analizi in ugotovitvi razloga to vsekakor da rešiti.  

Trditve, da je preveč ciljev, ki so preohlapni, da je primerna le za prvo triado in da od učitelja 

zahteva veliko časa, če želiš, da je napisana korektno, so se znašle na drugem mestu, vsaka s 

petimi odgovori. Cilji so zapisani v učnem načrtu za vsako področje športne vzgoje 

posamezno, zajeti so tudi splošni cilji predmeta. Menimo, da so ohlapno napisani cilji lahko 

velika prednost za učitelja. Tako se lahko sam odloči, čemu bo dal poudarek, česa bo pri urah 

športne vzgoje več in česa manj, kar pa je zelo dobrodošlo, saj se lahko prilagaja učencem v 

oddelku in vsaki generaciji posebej. Večkrat se učitelji pritožujejo, da se jim ne dovoli dovolj 

avtonomnosti. Tukaj pa lahko pokažejo svojo samostojnost, svoje ustvarjalnost, ideje, 

iznajdljivost.  

S trditvijo, da je primerna le za prvo triado, se lahko strinjamo. Z opisno oceno so učenci 

seznanjeni s svojim napredovanjem, izvejo tudi, kje so primanjkljaji in kako jih lahko 

odpravijo. Vsekakor način, ki je blizu mlajšim učencem v prvi triadi. Kasneje so učenci že 

tako zreli, da tako natančnih opisov ne potrebujejo. Tudi s tretjo trditvijo se strinjamo. V 

primerjavi s številčno in besedno oceno opisna res zahteva od učitelja več dela in več 

vloženega truda in časa. Od učitelja se pričakuje sprotno opazovanje in beleženje, izdelovanje 

zapisov, ki učitelju koristijo ob končnem zapisu opisne ocene. Pri tem se je težko zanašati le 

na spomin, zato je dobro, da si učitelji pišejo sproti. To pa vzame veliko časa in je za učitelje 

obremenjujoče. Sicer pa, če želimo, da je ocenjevanje kakovostno, moramo pri vseh načinih 

učenca sprotno spremljati.  Egoistično bi bilo vrednotiti načine ocenjevanja z učiteljeve strani. 

Za učence je opisna ocena najbolj kakovostna in jim poda največ informacij.  

Štirje učitelji so podali argument, da opisna ocena ne zajema, česa učenec ne zna. Tokrat smo 

bila nad trditvijo zelo presenečeni, še bolj pa nad številom učiteljev, ki se z njo strinjajo. S 

trditvijo se nikakor ne moremo strinjati. Opisna ocena je edina ocena, ki vsebuje podatke o 

tem, česa učenec še ni usvojil. Pri nobeni drugi oceni tega ne izvemo. Poleg primanjkljajev 

nam poda tudi napotke, kako jih nadomestiti. Očitno nekateri učitelji še vedno mislijo, da tega 

ne smejo vključevati v opisno oceno. V opisno oceno tako napišejo le dosežene cilje, staršem 

pa naredijo lažno utvaro, da njihov otrok dosega vse cilje in nima nobenih težav. Starši tako 

upravičeno pričakujejo dobre številčne ocene, ki sledijo v višjih razredih in ko temu ni tako, 

so razočarani. Torej prikrivanje stvari, namerno ali ne, nikakor ne vpliva dobro na učence. 
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Dva učitelja vidita pomanjkljivost, ker ni primerljiva z ostalimi predmeti. S trditvijo se ne 

strinjamo. V prvi triadi so vsi predmeti ocenjeni z opisno oceno, torej so med seboj tudi 

primerljivi in popolnoma enakovredni. Nobeden izmed predmetov ni izpostavljen. Enako je 

kasneje v drugi triadi, kjer se vsi predmeti ocenjujejo številčno in so si ponovno enakovredni. 

Morda sta učitelja predvidela tak odgovor, če bi se športna ocena ocenjevala opisno, vsi ostali 

predmeti pa številčno. 

Ravno tako dva učitelja menita, da ni vrednoten odnos do predmeta in delovne navade. Da se 

pri športni vzgoji ocenjuje le gibalno in teoretično znanje, smo že velikokrat ponovili. Odnos 

do predmeta in delovne navade ne spadata v ti dve kategoriji, zato tega ne ocenjujemo. 

Menimo, da bo zelo težko iz naših šol izkoreniniti ocenjevanje truda, odnosa do športne 

vzgoje, delovne navade in podobno, saj učitelji to še vedno ocenjujejo.  

Med trditvami z najmanj odgovori najdemo štiri. Enemu izmed učiteljev težave povzroča 

zapisovanje delno doseženih ciljev. Argumenta ne razumemo najbolj. Pri opisni oceni 

moramo opisati vse od doseženih, do nedoseženih ciljev. Tako se tudi delno doseženih ciljev 

v opisu ne izmikamo, temveč jih zapišemo skupaj z usmeritvami, kako naprej. Sicer smo pred 

kratkim od strokovnih delavcev res zasledili, da naj bi učitelji nedolgo nazaj dobili navodilo, 

da nedoseženi cilji res ne sodijo v opisno oceno, vendar o tem v literaturi nikjer nismo 

zasledili nikakršnih podatkov. Na Zavodu RS za šolstvo nam je svetovalka s področja 

ocenjevanja povedala, da se v opisni oceni opiše napredek učenca (kot je opredeljeno tudi z 9. 

členom pravilnika o preverjanju in ocenjevanju (2008)) in znotraj tega je neutemeljeno tisto, 

kar učenec še ni dosegel. Vedno pa je ob opisni oceni poleg še povratna informacija, ki pa 

obsega tudi tisto, česar učenec še ni dosegel. Naslednja trditev je, da z opisno oceno šole niso 

primerljive med seboj. Med seboj lahko primerjamo le učence istega učitelja. Drug učitelja 

ima drugačne kriterije, zato so ocene med seboj neprimerljive. Za primerjanje med seboj bi 

morali imeti učitelji poenotene kriterije. Sploh pa menimo, da je dobra lastnost opisne ocene 

ravno ta, da se učenci med seboj ne primerjajo in ne klasificirajo. Zato se s to trditvijo ne 

strinjamo. 

Veliko truda za nerealne ocene je še ena trditev, s katero se ne strinjamo. Res je, da opisna 

ocena od učitelja zahteva največ časa, saj mora učenca spremljati in si delati sprotne beležke o 

napredovanju, kar je obremenjujoče. Ne moremo pa se strinjati, da je končni produkt vsega 

spremljanja nerealna ocena. Vsaj ne pri učiteljih, ki se zavedajo, kako pisati opisno oceno, in 
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ki to tudi upoštevajo. Opisna ocena je individualen opis učenca z vsemi prednostmi in 

primanjkljaji in realen opis učenčevega napredovanja.    

Predzadnji argument pravi, da pri učencih ni motivacije. Če je opisna ocena napisana 

pravilno, potem mora biti spodbudna in se s trditvijo ne moremo strinjati. Vsebovati mora vse 

tiste cilje, ki jih je učenec dosegel, šele nato pomanjkljivosti  in napotke za naprej. Ob tem je 

opisna ocena veliko bolj motivacijska kot ostale ocene, ki tega ne vsebujejo. Sklepamo pa 

lahko, da učitelj ne zna napisati ocene tako, da bi učence spodbudila k napredovanju, zato 

niso motivirani, kar pri njem povzroča nejevoljo.  

Zadnji argument pa pravi, da je smiselna edino v primeru opisovanja napredka. Glavni namen 

opisne ocene je ravno to, opisati napredek učenca v primerjavi s prejšnjimi doseženimi cilji. 

Učenec pri tem tekmuje sam s seboj in napreduje.  

6.6 Strinjanje oziroma nestrinjanje z neocenjevanje m 

Tabela 11: Strinjanje z neocenjevanjem 

STRINJANJE Z NEOCENJEVANJEM  
ŠTEVILO 

ODGOVOROV  
% 

ODGOVOROV  

V prvi triadi ocena ni potrebna, učenci so dovolj 
notranje motivirani, privzgajati jim moramo zgolj 

zdrav način življenja.  

 

7 

 

58,3 

Ocenjevanje je nepotrebno, privzgaja naj pozitiven 
odnos do športne vzgoje. 

2 16,7 

Učencev ne bi klasificirali po sposobnostih. 2 16,7 

Morda bi bili nekateri bolj aktivni, ker bi bili 
sproščeni. 

1 8,3 

 

Glede na to, da smo za strinjanje z neocenjevanjem od učiteljev zbrali le štiri argumente in da 

bomo v nadaljevanju videli več argumentov, ki govorijo o nestrinjanju, lahko sklepamo, da se 

večina učiteljev ne strinja z neocenjevanjem športne vzgoje. Nad rezultati nismo bili 

presenečeni, saj vemo, da imajo učitelji »strah«  pred neocenjevanjem.  
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Vseeno pa menimo, da so učitelji, ki se strinjajo, podali dobre argumente. Sedem učiteljev 

meni, da v prvi triadi ocena ni potrebna, ker so učenci še dovolj notranje motivirani in naj se 

jim zato privzgaja zgolj zdrav način življenja. Da so ocene glavni razlog, ki obremenjuje 

učence v osnovni šoli, je že dobro znano. Učenci se učijo zaradi ocen, to je zunanja 

motivacija. V prvi triadi so učenci res še notranje motivirani, žene jih želja po gibanju in igri, 

uživajo v športnih igrah in se pri tem sprostijo. Pomembno je, da to stanje vzdržujemo, 

kolikor se da dolgo, kajti da dosežemo glavni namen športne vzgoje – vzgojiti mlade ljudi, ki 

se bodo v svojem prostem času ukvarjali s športom –potrebujemo notranje motivirane učence. 

Z neocenjevanjem športne vzgoje so učenci pri urah neobremenjeni, sproščeni in tudi 

uspešnejši. Ker ocenjevanje ne bi bilo potrebno, bi zunanjo motivacijo zamenjala notranja 

motivacija, s tem pa bi učenci dobili veselje do športa in športnih dejavnosti. Zanimivo pa se 

nam zdi, da učitelji zagovarjajo neocenjevanje le v prvi triadi, morda se zaradi neocenjevanja 

bojijo nediscipline in manjše avtoritete v oddelkih. 

Tudi drugi argument, za katerega sta se odločila dva učitelja, ima pravzaprav podoben pomen. 

Pravi pa, ocenjevanje je nepotrebno, privzgaja naj se pozitiven odnos do športne vzgoje. 

Pomembno je, da pri športni vzgoji prevladuje sproščenost, da učenci uživajo ob športu. 

Edino notranja motivacija učencev nam lahko zagotavlja, da bo glavni namen športne vzgoje 

dosežen. Zagotavlja nam več možnosti za trajne športne, gibalne navade učencev. Učencem je 

potrebno privzgojiti, da se zavedajo pomena športne vadbe za svoje zdravje.  

Tretji argument pravi, da učencev ne bi klasificirali po sposobnostih. S trditvijo se strinjamo. 

Številčna in besedna ocena učence klasificirata v skupine, kjer se učenci med seboj lahko 

primerjajo in pride do nezdravega tekmovanja med njimi. Z neocenjevanjem bi se temu 

izognili.  

Četrti in zadnji argument pravi, da bi bili morda nekateri bolj aktivni, ker bi bili sproščeni. 

Zanj se je odločil en učitelj. Učenci bi bili zagotovo manj obremenjeni z ocenjevanjem, zato 

bi tudi bili bolj sproščeni. Menimo, da bi učitelji čas, ki ga sedaj namenijo ocenjevanju, lahko 

namenili kvalitetnejšemu izvajanju vadb, pripravi iger, kar bi tudi učence bolj motiviralo. 

Učenci pa bi šport vzeli kot sprostitev in bi raje sodelovali. S trditvijo učitelja se strinjamo; z 

ocenjevanjem učenci izgubijo voljo in veselje do dela. Vemo, da so današnji otroci nagnjeni k 

prekomerni telesni teži, da se gibajo premalo, da preveč časa preživijo pred televizijo in 

računalnikom. Menimo, da je skrajni čas, da otroke začnemo vzgajati, da bodo v gibanju 
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uživali, se sprostili, predvsem pa, da se bodo zavedali, da to delajo zase in svoje dobro. Prav 

tako menimo, da bi učitelji čas, ki ga sedaj namenijo ocenjevanju, lahko namenili 

kvalitetnejšemu izvajanju vadb, pripravi iger, kar bi tudi učence bolj motiviralo. Učenci pa bi 

šport vzeli kot sprostitev in bi raje sodelovali.  

Tabela 12: Nestrinjanje z neocenjevanem 

NESTRINJANJE Z NEOCENJEVANJEM  
ŠTEVILO 

ODGOVOROV  
% 

ODGOVOROV  

Učenci ne bi bili dovolj motivirani za učinkovito 
vadbo. 

10 30,3 

Uspeh, neuspeh in trud morajo biti nekako 
vrednoteni.  

5 15,2 

S tem se ne strinjam.   5 15,2 

Predmet bi postal še bolj neenakovreden ostalim 
predmetom, izgubil bi na veljavi in razvrednotil 

njegov pomen. 
4 12,1 

Učenci in starši ne vidijo smisla v predmetu.   3 9,1 

Nesmisel.  2 6,1 

Potrebna je povratna informacija. 2 6,1 

Ni občutka odgovornosti. 1 3,0 

Učenec mora poznati svoje sposobnosti tudi pri ŠVZ. 1 3,0 

 

Učitelji so nestrinjanje z neocenjevanjem podkrepili z več argumenti kot strinjanje z le-tem. 

Največ učiteljev (10) se strinja, da učenci ne bi bili dovolj motivirani za učinkovito vadbo. 

Ocene so res tiste, ki učencem predstavljajo zunanjo motivacijo in učence »prisilijo«, da se pri 

urah trudijo, sodelujejo in izvajajo vadbo, čeprav bi moral za motiviranost poskrbeti učitelj. 

Dober učitelj ve, kako naj motivira učence, da bodo imeli interes dosegati cilje tudi brez 

ocenjevanja. Pripravi jih do dela in sodelovanja, čeprav zato niso »nagrajeni« z ocenami. S 

trditvijo se ne strinjamo, menimo, da ocene zagotovo prinesejo določen delež k motivaciji, še 

vedno pa je ta v veliki meri odvisna od učitelja. 

Pet učiteljev je menilo, da morajo biti uspeh, trud in tudi neuspeh nekako vrednoteni. Skozi 

vse oblike ocenjevanja so učitelji mnogokrat izpostavili, da ocenjevanje učencem povzroča 
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psihično obremenitev, da so tako pod stresom in podobno, kar seveda ni prav za mlade ljudi. 

A ko pridemo do neocenjevanja, menijo, da pa je kljub vsem tem slabostim tako uspeh kot 

neuspeh treba nekako ovrednotiti. S trditvijo se ne strinjamo. Z ocenjevanjem učencem 

naredimo več škode kot koristi, saj mora šport  učencem pomeniti sprostitev. S tem, ko so 

učenci navajeni, da za vsako svoje dejanje dobijo oceno, ki je za njih nagrada, jih tudi 

navajamo, da bo vedno v življenju tako. Veliko bolj pomembno se nam zdi vzgajanje v ideji, 

da je šport zdrav in da se je potrebno gibati. Sicer pa, tudi če ocenjevanja ne bi bilo, menimo, 

da  ni učitelja, ki ob izvedbi športne naloge ne bi podal mnenja oz. vrednotenja, ali je učenec 

nalogo opravil uspešno ali ne.  

Pet učiteljev je napisalo le, da se s tem  ne strinjajo. Argumentov, zakaj se z neocenjevanjem 

ne strinjajo, niso podali, očitno o tem še niso izoblikovali svojega mnenja. Zanima nas, ali bi 

bili sami pri ocenjevanju učencev s takšnim odgovorom zadovoljni? 

Naslednji argument, za katerega so se odločili štirje učitelji pravi, da bi predmet postal še bolj 

neenakovreden ostalim predmetom, izgubil bi na veljavi in razvrednotil njegov pomen. 

Strinjamo se, da predmet, ki se ne ocenjuje, ni enakovreden vsem ostalim predmetom, ki se 

ocenjujejo. Enakovrednost namreč lahko zagotovimo le tako, da vsem predmetom postavimo 

enake pogoje. Z neocenjevanjem športne vzgoje ta pogoj ni zagotovljen in vrednost predmeta 

pade. Tudi nekateri strokovnjaki menijo, da bi premet tako res izgubil na veljavi, saj bi 

ocenjevani predmeti pomenili več. Učenci se za predmete, ki se ocenjujejo potrudijo bolj, kot 

smo že ugotovili, so bolj motivirani za ocene. Posledično bi verjetno prišlo tudi do 

razvrednotenja predmeta. Po drugi stani pa vemo, da je tudi učitelj tisti, ki s svojim pristopom 

predmetu da vrednost in ugled ter motivira učence za učinkovito vadbo tudi brez ocenjevanja. 

Trije učitelji so izpostavili, da učenci in starši ne vidijo smisla v predmetu, dva učitelja pa, da 

je to nesmisel. Cilji predmeta bi ostali enaki, to pomeni, da bi učitelji ravno tako izvajali ure 

športne vzgoje in kljub neocenjevanju spremljali razvoj učencev. Starši in učenci bi pri 

učitelju lahko še vedno dobili povratno informacijo o napredovanju učencev. S trditvama se 

tako ne moremo strinjati. Glavni namen je učencem privzgojiti zavest o koristnosti športne 

vadbe in gibanja, kar pa ni povezano z ocenjevanjem.  

Naslednji argument, za katerega sta se odločila dva učitelja, pravi, da je potrebna povratna 

informacija. Z neocenjevanjem pravzaprav nimamo izkušenj, zato ne vemo, kako bi v resnici 
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to potekalo. Verjamemo in menimo, da je tako edino prav, da bi povratno informacijo učenci 

prav tako prejeli. Sicer pa povratna informacija ni pogojena z ocenjevanjem. Učitelji si ob 

izvajanju športnih nalog beležijo napredek učencev, torej imajo informacije o 

(ne)napredovanju. Menimo, da bi kljub neocenjevanju starši na govorilnih urah lahko dobili 

vpogled v te zapise oziroma vsaj ustno povratno informacijo učitelja. Morda pa bi bil to 

razlog, da bi več staršev prihajalo na govorilne ure.  

Zadnja dva argumenta, za katera se je odločil po en učitelj, pa pravita, da učenci nimajo 

občutka odgovornosti ter da učenec mora poznati svoje sposobnosti tudi pri športni vzgoji. Da 

učenci zaradi neocenjevanja nimajo občutka odgovornosti, se nam zdi smiselna trditev, o 

kateri je upravičeno razmisliti. Pisali smo že, da ocene učencem pomenijo zunanjo motivacijo, 

zaradi katerih se pri predmetih bolj potrudijo. Sicer model neocenjevanja še ni razvit in ne 

vemo, kako bi potekal, vendar menimo, da bi bilo o tem vseeno dobro razmisliti. Učencem je 

potrebno razviti občutek odgovornosti, da so za svoje zdravje odgovorni sami, da se je za 

zdravo telo potrebno gibati in biti športno aktiven, da za nedelom in športno neaktivnostjo 

pridejo bolezni, povišana telesna teža in druge zdravstvene težave, kljub temu, da tu ni slabih 

ocen. Ocene je v šoli možno popraviti, cilje doseči kasneje, tu pa popravnih izpitov ni.  

Ob drugi trditvi menimo, da bi učenec kljub neocenjevanju ravno tako poznal svoje 

sposobnosti. Učitelj učence usmerja in jim daje napotke že ob samem izvajanju nalog, jih 

popravlja, daje navodila …Te informacije učencu povedo, kakšne so njegove sposobnosti in 

kaj mora popraviti, na kakšni poti je. Menimo, da se to tudi z neocenjevanjem ne bi 

spremenilo, saj povratna informacija ni pogojena z ocenjevanjem.  

6.7 Potreben čas za oblikovanje ocene 

Tabela 13: Potreben čas za oblikovanje ocene 

POTREBEN ČAS ZA OBLIKOVANJE OCENE  
ŠTEVILO 

ODGOVOROV  
% 

ODGOVOROV  

Veliko, kar precej. 12 28,6 

Oceno oblikujem skozi celo šolsko leto, končno pa 
nekje 30-45 min. 

5 11,9 

Veliko časa porabiš za oblikovanje kriterijev, ko so 
oblikovani, ne veliko. 

5 11,9 
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Oceno oblikujem takoj, ko znanje preverim, izvedbo 
opazujem in zapišem oceno.  

3 7,1 

Od pol ure pa do dveh šolskih ur.   3 7,1 

Odvisno, kaj ocenjujem, posamezen cilj 10 min, ob 
konferenci 30 min, ob koncu leta 45 min. 

3 7,1 

Malo, ker redno spremljam interes in napredek. 2 4,8 

Prej si pripravim kriterije, ob izvedbi si zabeležim, 
po pouku oblikujem oceno glede na kriterije. 

2 4,8 

Različno pri učencih, največ časa pri učencih, ki se 
trudijo pa zaradi motorike ne dosegajo ciljev. 

2 4,8 

Preverim načrtovane cilje in vpišem v redovalnico. 
Ne morem določiti, ker nisem pozorna.  

2 4,8 

Vzamem si dovolj časa in tehtno premislim. 1 2,4 

Na oceno vpliva tudi prinašanje opreme, pravilno 
ogrevanje, teoretično znanje. Oceno oblikujem po 

pogovoru s kolegico. 
1 2,4 

Ves čas učenja elementov, težko določim. 1 2,4 

 

Tako kot pri vseh drugih vprašanjih, so tudi tukaj učitelji nanizali kar veliko različnih 

odgovorov. Pri vprašanju nas je zanimalo, koliko časa učitelji porabijo za ocenjevanje 

učencev. Menimo, da so si odgovori tako različni tudi zato, ker so vprašalnik reševali učitelji 

razredne in predmetne stopnje, ki pa uporabljajo različne načine ocenjevanja. V prvem triletju 

opisno, ki učiteljem vzame več časa kot številčno ocenjevanje v drugi triadi, ki od učiteljev 

zahteva manj časa.  

Največ učiteljev, in sicer 12, je odgovorilo, da potrebuje veliko, kar precej časa. S trditvijo se 

strinjamo, verjamemo namreč, da če učitelj želi, da je ocenjevanje natančno in kakovostno, za 

to porabi veliko časa. Za ocenjevanje morajo biti učitelji dobro pripravljeni, poleg tega je 

priporočljivo, da imajo vnaprej pripravljene kriterije. Zahteva tudi premišljeno oblikovanje 

nalog, pripravo vseh rekvizitov in pripomočkov, ki jih potrebujemo pri ocenjevanju 

določenega cilja.  

Za pet učiteljev, ki pravijo, da oceno oblikujejo skozi celo šolsko leto, za končno pa porabijo 

nekje od 30 do 45 minut, sklepamo, da ocenjujejo opisno. Ti učitelji si beležijo in zapisujejo 
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napredke učencev, ob koncu leta pa to strnejo v končni opis. Oceno počasi oblikujejo skozi 

celo šolsko leto, saj je tudi usvajanje spretnosti lahko dolgotrajen proces.  

Drugih pet učiteljev izpostavlja, da veliko časa porabijo za oblikovanje kriterijev, ko pa so ti 

enkrat oblikovani, ne potrebujejo veliko časa za oceno. Strinjamo se s trditvijo, saj morajo biti 

kriteriji oblikovani premišljeno in natančno, ko pa si jih učitelji kakovostno in pregledno 

sestavijo, z njimi ocenjevanje poteka hitreje in ne zapravljajo dragocenega časa po 

nepotrebnem. Dva učitelja sicer ne omenjata časa, odgovarjata pa, da si vnaprej pripravita 

kriterije ter si ob izvedbi samo beležita, po pouku pa oblikujeta oceno glede na kriterije. 

Menimo, da je to najboljši način, ki ga učitelji lahko uporabljajo pri ocenjevanju.  

Trije učitelji so odgovorili, da oceno oblikujejo takoj, ko znanje preverijo, opazujejo izvedbo 

in zapišejo oceno. Ti učitelji verjetno ocenjujejo s številčno oceno in imajo za seboj že nekaj 

izkušenj, da jim tako imenovano »razdeljevanje učencev v pet kategorij« ne predstavlja 

velikih težav. Proces ocenjevanja tako poteka hitreje. 

Da je odvisno, kaj ocenjujejo, so zapisali trije učitelji, ob posameznem cilju 10 minut, ob 

konferenci 30 in ob koncu leta 45 minut. Strinjamo se, da je čas ocenjevanja lahko odvisen 

tudi od cilja, katerega ocenjujemo. Nekatere dejavnosti pri ocenjevanju zahtevajo več časa kot 

druge. Sicer pa se je učitelj bolj osredotočil na to, koliko časa porabi za posamezno 

ocenjevanje. Trije učitelji porabijo od pol ure do dveh šolskih ur. Menimo, da glede na čas, ki 

so ga učitelji podali sami, težko sodimo, ali je njihovo ocenjevanje kakovostno ali ne. Vsak 

učitelj si izbere svoj način ocenjevanja, verjamemo pa, da učiteljem z več izkušnjami 

ocenjevanje steče hitreje.  

Da ocenjevanju vzame malo časa, ker redno spremljata interes in napredek učencev, sta 

odgovorila dva učitelja. Menimo, da že sama priprava kriterijev vzame veliko časa, potem pa 

še, kot smo že pisali, priprava nalog, rekvizitov in pripomočkov, ki prav tako zahtevajo svoj 

čas. Tudi odgovor malo, je lahko zelo relativen pojem, morda 10 minut nekemu učitelju 

pomeni malo, medtem ko se drugemu zdi zelo veliko. Upamo, da na račun tega ne trpi 

kvaliteta ocenjevanja.  

Dva učitelja pravita, da je to odvisno od učencev, največ časa pa porabijo pri učencih, ki se 

trudijo, pa zaradi motorike ne dosegajo ciljev. Način ocenjevanja mora sicer biti za vse 

učence enak, razen v primeru učencev s posebnimi potrebami, ki imajo prilagojeno 
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ocenjevanje. V primeru, ko gre za učence s slabšo motoriko pa predvidevamo, da učitelji s 

tem ciljajo na čas, ki ga učenci porabijo, da določeno znanje sploh usvojijo, saj to lahko traja 

dlje časa.  

Eden izmed učiteljev je  napisal, da na oceno vpliva tudi prinašanje opreme, pravilno 

ogrevanje … Že nekajkrat smo ponovili, kaj je tisto, kar se pri športni vzgoji ocenjuje, a 

nekaterim učiteljem to ni jasno. Nas pa veseli, da ta isti učitelj oceno oblikuje po pogovoru s 

kolegico učiteljico. Dva učitelja sta lahko bolj pozorna na izvajanje vaj in doseganje ciljev, 

morda kateri od njiju bolje pozna učence in je prav, da se o oceni dogovorita skupaj.  

Učitelji so odgovorili tudi, da na to niso pozorni, da težko določijo čas, namenjen 

ocenjevanju. Težko verjamemo, da učitelji ne vedo, koliko časa porabijo za ocenjevanje, saj 

morajo ocenjevanju nameniti nekaj ur športne vzgoje in ga tudi načrtovati.  

6.8 Težave pri opisnem ocenjevanju 

Tabela 14: Težave pri opisnem ocenjevanju 

TEŽAVE PRI OPISNEM OCENJEVANJU  
ŠTEVILO 

ODGOVOROV  
% 

ODGOVOROV  

Preveč ciljev pri ocenjevanju, ki jih ni vedno možno 
sproti preveriti in oceniti. 

5 11,9 

Težko je napisati dobro in razumljivo oceno, ki bi 
staršem dovolj povedala. Terminologija.   

5 11,9 

Preveč administracije, ki vzame veliko časa.   5 11,9 

Premalo konkretno zastavljeni kriteriji ocenjevanja, 
vsak jih razume po svoje.  

4 9,5 

Samo cilji, ki jih otrok dosega, ni razvidno, česa še 
ne zna.  

3 7,1 

Priprava preglednic za spremljanje otrokovega 
doseganja ciljev.  

3 7,1 

Učenca težko umestiti v določen kriterij. 2 4,8 

Previsoki standardi, ki niso smotrno definirani.  2 4,8 

Včasih je težko biti motivator, spremljati učenca in 
istočasno zapisovati, katere cilje dosega in katerih ne 

ter skrbeti za varnost vseh ostalih. 

 

2 

 

4,8 
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Bojim se, da bi postavila previsoke ali prenizke 
standarde pri atletskih dejavnostih. 

2 4,8 

Za ocenjevanje določenih ciljev nam primanjkuje 
pripomočkov, zato moramo improvizirati in temu 

prilagoditi tudi opisno ocenjevanje. 
1 2,4 

Učitelji RP niso športni pedagogi in ne poznajo vseh 
tehnik. 

1 2,4 

Mnogo učiteljev ne ve, kaj ocenjevati. 1 2,4 

Ni določenih minimalnih standardov oz. niso enotni. 1 2,4 

V opisni oceni naj ne bi bilo pridevnikov (manj 
spretno, počasi, hitro ...). 

1 2,4 

Različno gledanje na standarde znanja.  1 2,4 

Premalo poudarka na prizadevnosti učenca. Telesno 
bolj spretni zlahka dosežejo učni cilj. Motorično 

nespretnim pa včasih ne uspe doseči kakšnega cilja. 
1 2,4 

Težko je na kratko napisati ves napredek, ŠVK 
pokaže vse. 

1 2,4 

Učence težje enotno primerjamo med seboj. 1 2,4 

Iz tabele je razbrati, da so učitelji na vprašanje, kakšne težave imajo pri opisnem ocenjevanju 

športne vzgoje, v odgovorih navedli nemalo težav, s katerimi se srečujejo.  

Pet učiteljev je izpostavilo težave v povezavi z učnimi cilji. Da je le teh preveč, in tako ni 

možno preveriti in oceniti vseh. Prav tako sta dva učitelja izpostavila, da so standardi 

previsoki in nesmotrno definirani. Naj najprej povemo, da se nam količina ciljev, katere naj bi 

učenci dosegli, ne zdi težava opisnega ocenjevanja. Cilji so določeni z učnim načrtom in se ne 

spreminjajo glede na način ocenjevanja. Cilji so opredeljeni po triadah in napisani tako, da 

ima učenec čas, da glede na svoj razvoj cilje tudi usvoji. Upoštevati je potrebno tudi vertikalo 

triade in ne le posamezen razred. Ob neupoštevanju le-te je ciljev preveč, zato smo prepričani, 

da učiteljem ne uspe ocenjevati vsega. Prav zaradi tega so nekateri standardi potem previsoki 

za učence, ki s svojim razvojem še niso dorasli doseganju le-teh. Pomembno je tudi 

načrtovanje procesa ocenjevanja. Če si učitelji že ob začetku dobro načrtujejo preverjanje in 

ocenjevanje, bo to neprimerno lažje, kot pa ob sprotnem odločanju, kaj in kako. Učitelj se 

mora dobro organizirati, da ob dejavnostih izkoristi čas za preverjanje in kasneje ocenjevanje.  
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Ravno tako pet učiteljev meni, da je težko napisati dobro in razumljivo oceno, ki bi staršem 

povedala dovolj. Težave jim povzroča tudi terminologija. Ta težava je bila že večkrat 

omenjena kot slabost, zaradi katere se učitelji ne strinjajo z opisnim načinom ocenjevanja. 

Naloga učitelja je, da opisno oceno napiše tako, da jo bodo starši razumeli. Da je usposobljen 

napisati razumljiv opis s takšno terminologijo, ki je staršem znana. Ponavljanje te težave kaže 

na to, da so učitelji v tej smeri premalo izobraženi in bi se bilo potrebno udeležiti 

izobraževanja. Za starše je to še vedno razmeroma nov način ocenjevanja, zato je učitelj 

dolžan podati dodatna pojasnila oziroma opisno oceno napisati razumljivo vsem.  

Da opisna ocena zahteva veliko administracije, ki zahteva veliko časa, meni pet učiteljev. 

Tudi ta težava opisnega ocenjevanja se je že večkrat ponovila. Strinjamo se, da je to res ena 

izmed negativnih lastnosti opisne ocene. Spremljanje, beleženje in zapisovanje  zahteva 

veliko učiteljevega časa in pomeni tudi obremenitev.  

Štirje učitelji pa imajo težave s kriteriji ocenjevanja, da so le-ti premalo konkretno zastavljeni 

in jih vsak razume po svoje, dva učitelja pa menita, da je učenca težko umestiti v določen 

kriterij. Bojijo se tudi, da bi postavili previsoke ali prenizke standarde. Že ves čas analiziranja 

odgovorov učiteljev imamo občutek, da učitelji enačijo kriterije ocenjevanja s cilji. Učni načrt 

je enoten za vse, naloga učitelja pa je, da izvede kakovosten pouk in učence oceni po vnaprej 

določenih kriterijih. Ocenjevanje je ugotavljanje, v kolikšni meri učenec dosega cilje, kriteriji 

pa nam povedo, kako uspešen na neki lestvici je učenec (kakšno oceno bo dobil). Kriterije 

učitelji oblikujejo sami, zato se nam zdi zanimiva trditev, da so premalo konkretno 

zastavljeni. Pri določanju kriterijev mora učitelj dobro poznati razred in  sposobnosti učencev, 

da se jim lahko tudi prilagaja. Ob dobrem poznavanju se nam zdi strah pred postavljanjem 

previsokih oz. prenizkih standardov odveč. Da pa je včasih težko umestiti učence glede na 

določene kriterije, se strinjamo. Menimo, da  so tukaj pomembne zlasti izkušnje učitelja.  

Da so pri opisni oceni razvidni samo cilji, ki jih učenec dosega, in ne tisti, ki jih ne, menijo 

trije učitelji. V opisni oceni naj bi bili opisani tudi cilji, ki jih učenec še ni dosegel, seveda 

skupaj z usmeritvami za naprej. Menimo, da le tako starši lahko dobijo realen vpogled v 

učenčevo uspešnost. Upamo, da to učitelji tudi upoštevajo, sicer samo s cilji, ki jih učenec 

dosega, staršem vzbujajo lažen občutek otrokove uspešnosti.  
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Prav tako trem učiteljem predstavlja težavo pripravljanje preglednic za spremljanje 

otrokovega doseganja ciljev. Menimo, da je izdelovanje preglednic ključnega pomena, če 

učitelj pri uri želi kakovostno in na najbolj enostaven način oceniti kar največ učencev. Pri 

izdelovanju le-teh mora izhajati izključno iz ciljev, ki si jih je zadal pri trenutnem ocenjevanju 

in se osredotočiti le na nekaj izmed teh. Ko bodo preglednice enkrat izdelane, mu bo delo 

olajšano in ocenjevanje lažje.  

Omembe vredno se nam zdi tudi mnenje dveh učiteljev, ki izpostavljata težavo, da je težko 

biti motivator obenem pa spremljati učence, si zapisovati, katere cilje dosega in skrbeti za 

varnost vseh ostalih učencev. Vsekakor se strinjamo. Ve se, da imajo učitelji v razredih veliko 

učencev, kakor določajo normativi. Učitelj mora biti maksimalno organiziran in dobro 

pripravljen na ure športne vzgoje, kjer tudi ocenjuje doseganje ciljev. Tukaj bi bila pomoč 

drugega učitelja zelo koristna in dobrodošla, ampak vemo, da to ne gre. Zato je dobro, da 

imajo učitelji vnaprej pripravljene opisnike in kriterije, da si ob samem ocenjevanju samo 

odkljukajo doseganje ciljev. Ocenjujejo lahko le nekaj učencev naenkrat, nikakor ne vseh, saj 

to ne bi bilo kakovostno. Dobro je, da so ob tem zaposleni tudi ostali učenci, vendar pa je 

potrebno poskrbeti za njihovo varnost. Delo po postajah je ena izmed oblik dela, kjer so lahko 

zaposleni vsi, na postajah brez učitelja pa izvajajo vaje utrjevanja, kjer ni potrebnega nadzora. 

Končni zapis mora učitelj seveda oblikovati po končani uri.  

Učitelji so omenili tudi pripomočke, ki jih na šolah primanjkuje in so prisiljeni zato 

improvizirati. Verjamemo, da učitelje to spravlja v slabo voljo, da na šolah ni pogojev za delo, 

vendar pa tudi vemo, da so dovolj ustvarjalni in z improviziranjem prilagodijo ocenjevanje 

svojim možnostim, da kljub temu ostane kakovostno. Strinjamo pa se, da so zaradi različnih 

pripomočkov ure izpeljane različno in se tudi kakovost športne vzgoje na šolah razlikuje. 

Pojavljajo se dvomi glede minimalnih standardov in kaj sploh ocenjevati. Minimalni cilji so 

določeni v učnem načrtu. Ko poslušam učitelje, se jih večina pritožuje, kako ne morejo biti 

avtonomni, ko pa so jim poti odprte in ,  se morajo glede nekaterih stvari samostojno odločiti, 

se ponovno pritožujejo, da tako pa ne morejo biti enotni.  

V oči bode tudi »težava« enega izmed učiteljev, ki pravi, da je težko na kratko napisati ves 

napredek, ter da športno vzgojni karton (ŠVK) pokaže vse. Učitelj je torej jasno povedal, da 

svoje učence ocenjuje na podlagi ŠVK-a in to mu zadostuje. Športno vzgojni karton preverja 

zgolj gibalne sposobnosti učencev, ki ne morejo biti podlaga za ocenjevanje, pa ga vseeno 
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mnogi učitelji izrabljajo za ocenjevanje športne vzgoje. Kot pravi Kristan (1992) se v praksi 

uporablja ocenjevanje okoli populacijske srednje vrednosti, kar je popolnoma nedopustno. 

Športna vzgoja je eno tistih področij, ki zahteva upoštevanje individualnih razlik, zato 

različnost motoričnih sposobnosti učencev, ki so prirojene, ne more biti ocenjena kot dobra ali 

slaba. Na podlagi meril okoli populacijske srednje vrednosti so nekateri učenci že vnaprej 

določeni kot manj uspešni, če so njihovi dosežki slabši od te vrednosti. Tak učenec bo vedno 

ostal med slabše ocenjenimi, to pa nanj deluje kot opomin, kazen, graja, kar ga odvrača od 

dejavnosti. Ocenjevanje ŠVK-a je torej nedopustno, saj lahko učencem z njo naredimo 

nepopravljivo škodo.  

Menimo, da učitelji veliko krivdo mečejo na način ocenjevanja, ne pomislijo pa, da je težava 

morda v njih samih, v neizobraženosti za kakovostno ocenjevanje.  

6.9 Predlogi za izboljšave opisnega ocenjevanja 

Tabela 15: Predlogi za izboljšave opisnega ocenjevanja 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE OPISNEGA 
OCENJEVANJA  

ŠTEVILO 
ODGOVOROV  

% 
ODGOVOROV  

Narediti  poenotene, podrobnejše, logične in 
razdelane kriterije s strani strokovnjakov,  ki bi 

veljale za vse OŠ v Sloveniji.  

Okvirno določiti norme – rezultate in sestaviti 
ustrezen enostaven formular.  

Učiteljem na voljo že narejene preglednice, ker 
omogočajo lažjo primerjavo med seboj. 

 

 

14 

 

 

36,8 

Se ne strinjam z opisno oceno – ukinitev.     8 21,1 

Manj ciljev.  

Dobro razdelani, čim bolj konkretni cilji, ki jih naj bi 
učenci dosegli. 

Določeni minimalni cilji.  

 

7 

 

18,4 

Zapis v spričevalu naj vsebuje tudi tiste cilje, ki jih 
otrok ne dosega. 

1 

 
2,6 

Natančno in sprotno beleženje pri pouku. 1 2,6 

Učitelj in športni pedagog naj skupaj izvajata ure 1 2,6 
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ŠVZ. 

Več poudarka na upoštevanju učenca kot 
individuuma.  

1 2,6 

Strokovna klasifikacija izrazov za posamezno oceno.  1 2,6 

Večji pomen dati analizi in predstavitvi rezultatov iz 
ŠVK-ja.  

1 2,6 

Upoštevati in napisati vse, kar učitelj opazi in vidi. 1 2,6 

Zvišati standarde znanja ali pa se posamezni zgolj 
združili. 

1 2,6 

Manj ponavljanja ciljev iz razreda v razred.  1 2,6 

 

Učitelji so podali kar nekaj predlogov, kako izboljšati opisno ocenjevanje. Nekaj izmed 

predlogov se nam zdi uporabnih, nekaj pa je tudi takšnih, ki so že v praksi, pa učitelji očitno z 

njimi niso seznanjeni. So pa bili učitelji tu bolj enotni kot pri vseh ostalih vprašanjih, kar se 

nam zdi presenetljivo.  

Učitelji največ predlogov podajajo v povezavi s poenotenimi kriteriji. Da bi le-ti bili 

podrobnejši, logični, bolj razdelani in konkretni, predvsem pa narejeni s strani strokovnjakov 

in bi bili veljavni za vse osnovne šole, torej poenoteni. Predlagajo, da bi bili podani v 

enostavnem formularju. S tem se strinja kar 14 učiteljev. Predlog bi učiteljem prihranil kar 

nekaj časa, saj jim tako ne bi bilo potrebno samostojno sestavljati preglednic, ki bi jih 

uporabljali pri ocenjevanju, vendar se nam predlog ne zdi najbolj smiseln. Cilji, podani z 

učnim načrtom, so za vse učence enaki. Nimajo pa vsi učitelji na šolah enakih pogojev za 

delo, tudi učenci se med seboj zelo razlikujejo. Kriterije zato vsak učitelj oblikuje sam. 

Menimo, da imajo učitelji dovolj znanja, da naj ne bi imeli težav z oblikovanjem le-teh.  

Osem učiteljev je kot predlog za izboljšavo podalo ukinitev opisne ocene, saj se z njo ne 

strinjajo. Konkretnega razloga (razen, da se z njo ne strinjajo), zakaj so za ukinitev, niso 

podali, čeprav je bilo to pravzaprav vprašanje. Niti niso predlagali, katero ocenjevanje bi 

namesto tega izbrali, kar bi bilo zanimivo prebrati. 

Tretji predlog se nanaša na cilje v učnem načrtu. Učitelji predlagajo, da bi jih bilo manj, da bi 

bili bolj razdelani in bolj konkretni ter da bi bili določeni tudi minimalni cilji. Menimo, da so 
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cilji v učnem načrtu zelo dobro razdelani, saj so razdeljeni najprej na operativne cilje ter 

praktične in teoretične vsebine, znotraj teh dveh skupin pa so razdelani še na športna področja 

(gimnastika, atletika, naravne oblike gibanja, ples …). Prav tako so cilji razporejeni tako po 

triletjih kot tudi po razredih. Odprtost ciljev v učnem načrtu je namerna, saj učiteljem tako 

dopušča veliko mero avtonomije in odprtosti za lastno načrtovanje. Menimo, da so cilji težko 

še bolj razdelani in da je učni načrt dobro zasnovan in zamišljen.  

Minimalni standardi znanja so določeni in so zapisani v učnem načrtu, citiramo: »S 

poudarjenim tiskom so zapisani minimalni standardi.«  ( http://www.mizks.gov.si, str. 30) 

Očitno nekateri učitelji le ne poznajo tako dobro učnih načrtov, kot bi bilo prav. Predlogi v 

povezavi z učnimi cilji se zdijo nesmiselni, kajti vse to je že v učnem načrtu, le prebrati ga je 

potrebno.  

Sledijo še predlogi, katere je podal en sam učitelj. Med njimi je nekaj takšnih, ki kažejo na to, 

da ta učitelj ni dobro seznanjen z opisnim ocenjevanjem, saj je predlagal stvari, ki pri opisnem 

ocenjevanju že obstajajo, vendar jih učitelj očitno niti ne pozna, kaj šele, da bi jih upošteval. 

To je sprotno beleženje pri pouku – če učitelj želi, da je opisna ocena kakovosten opis učenca, 

si mora učenčeve dosežke sproti beležiti  in zapisovati. Da opisna ocena vsebuje tudi cilje, ki 

jih učenec ne dosega. Dober učitelj bo v opisno oceno vpisal tudi cilje, ki jih učenec ne 

dosega, seveda z usmeritvami za naprej. Tako bo učenec še lahko napredoval, starši pa bodo 

dobili realno sliko o svojem otroku. Eden izmed učiteljev je predlagal, da naj se bolj upošteva 

učenca kot individuuma. Menimo, da noben način ocenjevanja ne upošteva bolj učenca kot 

posameznika kot prav opisna ocena.  Zadnji predlog pa je bil, da se upošteva vse, kar učitelj 

opazi in vidi. Učitelj si s sprotnim beleženjem lahko zapiše vse, kar se mu zdi pomembno pri 

oceni, pomembno je le, da upošteva, da se ocenjuje le gibalno in teoretično znanje. 

Zapisovanje, kolikokrat učenec prinaša opremo in kako se trudi, je nesmiselno, ker to ni 

predmet ocenjevanja.  

Pojavil se je tudi predlog, da naj športno vzgojo poučujeta razredni učitelj in športni pedagog 

skupaj. Predlog se nam zdi zelo dober. Skupno poučevanje in sodelovanje obeh učiteljev bi k 

pouku športne vzgoje prineslo dodatno vrednost in kakovost . Razredni učitelj pozna učence, 

saj z njimi preživi večino časa v razredu, športni pedagog pa jih poučuje pri športni vzgoji, za 

katero je konec koncev tudi bolje usposobljen kot razredni učitelj. S sodelovanjem si lahko 
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pomagata pri oblikovanju zapisov in si na ta način še delita delo, tako sta posledično oba manj 

obremenjena.  

Eden izmed učiteljev je predlagal, da bi moralo biti manj ponavljanja iz razreda v razred. Cilji 

se v razredih ne ponavljajo, pač pa se nadgrajujejo. Zapisani so po triadah, znotraj triade pa 

razdeljeni še po razredih. Učenci znanje vsako leto nadgrajujejo. 

Ponovno se je pojavil predlog v povezavi s športno vzgojnim kartonom. Učitelj predlaga, da 

bi morali dati večji pomen analizi in predstavitvi rezultatov iz ŠVK-a. Najverjetneje je to isti 

učitelj, ki je dejal tudi, da ŠVK pove vse – več kot opisna ocena. Kot smo že pisali v analizi 

tabele 14, je ocenjevanje rezultatov, pridobljenih s pomočjo ŠVK-a, nedopustno in učencem 

lahko naredi veliko škode. Učitelj se očitno tega ne zaveda in želi temu dati še večji pomen ter 

napačno idejo razširiti tudi med druge svoje sodelavce učitelje. Kot pa razmišljata Peterlin in 

Pavli (1998), bi v primeru neocenjevanja športne vzgoje oceno lahko nadomestila kakovostna 

informacija o športnih dosežkih, združena z informacijami iz ŠVK-a.    
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7 RAZPRAVA 

V raziskavo o ocenjevanju športne vzgoje je bilo vključenih 49 učiteljic in učiteljev 

razrednega pouka iz 11-ih različnih osnovnih šol v zasavski regiji. Učitelji, ki so odgovarjali 

na vprašalnik, so bili stari od 25 do 63 let in imajo za seboj od 0 do 38 let delovne dobe. 

Večina učiteljev poučuje na razredni stopnji, sedem pa tudi na predmetni stopnji, torej so 

športni pedagogi in imajo najrazličnejše nazive.  

Rezultate, ki smo jih dobili s pomočjo vprašalnikov, smo obdelali in jih interpretirali. Pred 

začetkom opravljanja raziskave smo glede na cilje raziskave opredelili 4 hipoteze.  

Glede na postavljene hipoteze smo ob koncu raziskave ugotovili:  

H1: Učitelji menijo, da je najustreznejši način ocenjevanja športne vzgoje v prvi triadi 
opisno ocenjevanje.  

Ta hipoteza je potrjena.  

Največ učiteljev, to je 28,8%, se je strinjala, da je opisno ocenjevanje najprimernejše za prvo 

triado, kar je dokaz, da je hipoteza potrjena. Rečemo lahko, da opisna ocena z dobro povratno 

informacijo, ki spodbuja odpravljanje morebitnih primanjkljajev, spodbuja mlajše učence ter 

jih navaja na novo šolsko okolje, polno sprememb, ter kasneje na samostojno učenje.  

H2: Učitelji menijo, da je najustreznejši način ocenjevanja športne vzgoje v drugi triadi 
številčno ocenjevanje.  

Ta hipoteza je zavrnjena.  

Skoraj polovica učiteljev (kar 45,8%) meni, da je najustreznejši način ocenjevanja v drugi 

triadi besedna ocena, kar dokazuje zavrnitev hipoteze. Rezultati analize so nas presenetili, 

predvidevali smo, da se bodo odločili za številčno oceno, predvsem iz razloga, ker je številčna 

ocena uzakonjena sedaj in ker se veliko učiteljev potem prepusti zakonom. Zanimivo je, da so 

se v tako velikem številu odločili za besedno, saj je princip ocenjevanja zelo podoben 

številčni oceni in kakovost ocenjevanja ni boljša. Morda je to zgolj zato, ker so je že bili 

vajeni za ocenjevanje »vzgojnih« predmetov ali pa zato, ker že sedaj pri številčnem 

ocenjevanju veliko učiteljev uporablja le zgornje tri ocene (3, 4, 5).  
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H3: Večina učiteljev se ne strinja z neocenjevanjem športne vzgoje. 

Ta hipoteza je potrjena.  

Na podlagi analize rezultatov smo ugotovili, da je bilo za strinjanje z neocenjevanjem športne 

vzgoje navedenih manj argumentov kot za nestrinjanje z neocenjevanjem. Za štiri argumente 

proti neocenjevanju se je odločilo 12 učiteljev, za 9 različnih argumentov v prid 

neocenjevanju pa kar 33 učiteljev. Trdimo lahko, da je malo učiteljev, ki se zavedajo, da bi 

tako lahko več časa namenili kvalitetnejšemu pouku, bolj skrbno načrtovanim uram in 

izvedbam le-teh. Prevladujejo tisti, ki jih je strah nesodelovanja, nediscipline in padca njihove 

avtoritete. Tako bomo težko dosegli temeljni cilj, da imajo naši učenci radi športno vzgojo, 

temveč bodo še naprej trepetali pred ocenami in se izogibali športu. Sicer pa smo takšne 

odgovore pričakovali, malo je tistih, ki so za spremembe in ki si »upajo«.  

H4: Največjo težavo pri opisnem ocenjevanju športne vzgoje učiteljem predstavlja 
prevelika poraba časa.  

Ta hipoteza je potrjena. 

Med vrsto težav, ki so jih navedli učitelji, so izpostavili tri enako številčne, s katerimi se 

srečujejo pri opisnem ocenjevanju. Ena izmed njih je tudi preveč administracije, ki jim vzame 

veliko časa in ki potrjuje našo hipotezo. Tudi ta odgovor je bil pričakovan, saj je prevelika 

poraba časa tudi ena glavnih pomanjkljivosti opisne ocene. Kljub številnim prednostim se ta 

izkaže kot velika slabost, saj učitelji porabijo veliko časa, da spremljajo učence, si zapisujejo 

meritve in oblikujejo oceno, kar jim pomeni tudi obremenitev. Seveda se s tem strinjamo, 

menimo pa, da bi morda s pripravljenimi opisniki in načrtovano organiziranostjo le lahko 

prihranili nekaj časa. 
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8 SKLEP 

Vse naše življenje je prepleteno z ocenjevanjem, z njim se srečujemo že pred vstopom v šolo, 

pa potem v času šolanja, na delovnem mestu, v vsakdanjem življenju … V času šolanja je ta 

proces z vidika vzgoje in izobraževanja izredno pomemben, za učence pa velikokrat stresen in 

obremenjujoč. Ker pa je z njim povezano znanje učencev, se je smiselno vprašati o njegovi 

kakovosti  in ga podrobneje obravnavati. 

Za športni način življenja je pomembno, da že od mladosti v svoj življenjski slog vključujemo 

športne dejavnosti. Eden temeljnih ciljev šolske športne vzgoje je doseči, da bi učenci 

vzljubili športno vzgojo in bi se rezultati tega pokazali v kasnejših obdobjih življenja, saj bi 

bili športno aktivni in bi gibanje razumeli kot zdrav način preživljanja prostega časa. 

Pomembno je, da do takšnega razmišljanja pripeljemo čim več učencev. Pri tem ima veliko 

vlogo tudi ocenjevanje. Kateri način ocenjevanja je torej najprimernejši, če je ocenjevanje 

sploh potrebno, da bomo ta temeljni cilj tudi dosegli? 

Problem diplomskega dela je bil torej ugotoviti mnenje učiteljev razrednega pouka o 

najprimernejšem načinu ocenjevanja športne vzgoje. S pomočjo vprašalnikov smo ugotovili, 

kakšen način ocenjevanja zagovarjajo učitelji v prvi oziroma drugi triadi. Anketiranci so 

navedli tudi prednosti in slabosti posameznega načina ocenjevanja, težave, s katerimi se 

srečujejo, ter predloge za izboljšanje opisne ocene.  

Interpretacija rezultatov je pokazala, da učitelji podajajo določene argumente, ki si jih  kot 

izobraženi pedagoški delavci ne bi smeli dovoliti. Argumenti, ki so jih navedli, so pokazali, 

da med učitelji pogosto ni ustreznega znanja za ocenjevanje športne vzgoje in bi potrebovali 

dodatna izobraževanje na to tematiko. Učitelji pogosto tudi ne ločijo ciljev od kriterijev 

ocenjevanja. Pokazalo se je, da je ena glavnih napak, da učitelji ne vedo, kaj ocenjevati. Na 

mestu je vprašanje, koliko učencev ima oceno kot odraz znanja in ne vseh ostalih ciljev, ki v 

ocenjevanje sploh ne sodijo. In nenazadnje, mnogo učiteljev zelo slabo pozna učni načrt, ki pa 

je vendarle osnova za pouk športne vzgoje. Seveda tega ne gre posploševati na vse učitelje, 

vsekakor pa bo potrebno to problematiko rešiti, če želimo kakovostne ure športne vzgoje – v 

dobro naših učencev.  

Naj bo ta diploma prispevek k spoznanju problematike ocenjevanja športne vzgoje in v 

razmislek k smiselnosti le-tega.   
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10 PRILOGE 

10.1 Priloga 1: Vprašalnik 

Spoštovani! 

 

Sem Tadeja Cerar in zaključujem s študijem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni 

pouk. Pri predmetu didaktika športne vzgoje, pod mentorstvom dr. Vesne Štemberger, pišem 

diplomsko delo z naslovom Ocenjevanje športne vzgoje. 

Med športnimi strokovnjaki, športnimi didaktiki in športnimi pedagogi se že nekaj časa 

razvnemajo razprave o načinu ocenjevanja šolske športne vzgoje. Mnenja so zelo različna. 

Ker pa bodo  tudi Vaša stališča pripomogla k oblikovanju otroku najbolj primernega 

ocenjevanja, Vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in rešite spodnji vprašalnik. 

Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno za namene tega 

diplomskega dela. 

Preden boste odgovorili na zastavljeno vprašanje, Vas prosim, da pozorno preberete naslednje 

pojasnilo, ki Vam bo pomagalo pri odločitvi. 

Športno vzgojo lahko ocenjujemo na različne načine (pri tem so upoštevani tudi načini 

ocenjevanja, ki jih danes ne uporabljamo več): 

1. s številčno oceno od 1 do 5, 

2. z besedno oceno (zelo uspešno, uspešno, manj uspešno). 

3. z opisno oceno, 

4. brez ocenjevanja. 

 

Glavne značilnosti vsakega ocenjevanja so naslednje: 

1. ŠTEVILČNA OCENA 

Gre za ocenjevanje s petstopenjsko številčno oceno, ki ima vrednost od 1 do 5 kot pri vseh 

učnih predmetih. Številčna ocena učenca vrednostno klasificira.  
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2. BESEDNA OCENA 

Gre za ocenjevanje s tristopenjsko ocenjevalno lestvico, ki ima ocene zelo uspešno (ZU), 

uspešno (U) ter manj uspešno (MU). Ocena učence še vedno klasificira, vendar manj kot 

petstopenjska številčna ocena. Pri  besednem ocenjevanju zelo lahko opredelimo obe skrajni 

skupini učencev, vsa preostala večina pa je največkrat ocenjena z besedo »uspešno«. Ni 

negativne ocene in besedna ocena ne šteje pri končnem uspehu v letnem spričevalu.  

3. OPISNA OCENA 

Pri opisnem ocenjevanju učitelj opisno opredeli učenca in pri tem upošteva vrsto dejavnikov, 

ki lahko vplivajo na njegovo vzgojno-izobraževalno učinkovitost. Za takšno ocenjevanje je 

potrebno, da ima vsak učenec svoj dosje, kamor učitelj vse leto vpisuje svoja opažanja o 

učencu, o njegovem napredovanju, odnosu do dela, vloženem naporu, sodelovanju ali 

nesodelovanju pri različnih dejavnostih, o delovanju v interesnih dejavnostih v šoli in zunaj 

šole, o samostojnosti, pridnosti, natančnosti, samokritičnosti in podobno. Na podlagi teh 

zapisov učitelj konec leta napiše opisno oceno, pri tem pa upošteva učenčeve objektivne 

možnosti.  

4. BREZ OCENJEVANJA 

Športna vzgoja poteka po predpisanem učnem programu, vendar se ne ocenjuje na noben 

način, je pa obvezna. Tudi v letnem spričevalu ni vpisana kot ocena, temveč z besedama 

»opravil« oziroma »neopravil«. Izraz »neopravil velja za učence, ki ur športne vzgoje ne bi 

obiskovali oziroma neopravičeno izostajali.   

 

VPRAŠALNIK 

 

 
ŠOLA (na kateri poučujete): _______________________________ 

 

RAZRED ( ki ga učite): _________ 

 

STAROST (učitelja): _________ 
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DELOVNA DOBA: __________ 

 

DOSEŽEN NAZIV (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik)  ________________ 

 

ALI SAMI POU ČUJETE ŠVZ? (da/ne)  _______ 

 

 

1. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v PRVI triadi. 

Obkrožite lahko le eno izbiro! 

 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 

2. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v DRUGI triadi. 

Obkrožite lahko le eno izbiro! 

 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 

3. Prosim, da pri vsakem načinu ocenjevanja na kratko utemeljite zakaj se strinjate 

oziroma ne strinjate z določenim ocenjevanjem. 

 

Številčna ocena od 1 do 5 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Besedna ocena: ZU, U, MU 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Opisna ocena 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Brez ocenjevanja 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Koliko časa potrebujete za oblikovanje ocene pri športni vzgoji? 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Pezdirc Tadeja; diplomsko delo 

- 83 - 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kakšne so po Vašem mnenju težave, ki se pojavljajo pri opisnem ocenjevanju športne 

vzgoje? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Kakšni so Vaši predlogi za izboljšave pri opisni oceni pri športni vzgoji? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Zahvaljujem se Vam za vaš čas in trud! 
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