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PRILAGAJANJE ŠPORTNE VZGOJE UČENCEM Z ASTMO  

POVZETEK 

 

Astma je najbolj pogosta kronična bolezen otrok (WHO, 2011). Ta bolezen vpliva na male 

dihalne poti v pljučih, ki so preobčutljive na enega ali več dražljivcev. Pri astmatičnem 

napadu se dihalne poti zožijo, sluznica dihalnih poti oteče, poveča se izločanje sluzi. To 

otežuje dihanje, posebej izdih (Corrigan, Berger, Meredith, Jenkis in Mason, 2009). 

Učenci z astmo sodijo med dolgotrajno bolne otroke in kot takšni med otroke s posebnimi 

potrebami (http://www.zrss.si/default.asp?rub=3502). To diplomsko delo se ukvarja z enim 

področjem, na katerem lahko imajo učenci z astmo težave zaradi svoje bolezni; ukvarja se s 

športno vzgojo pri učencih z astmo. 

V teoretičnem delu sem opisala, kaj je astma, kateri so simptomi, vzroki in sprožilci bolezni, 

kako se astma diagnosticira ter kako se zdravi. Temu sledi poglavje o učencih z astmo v šoli: s 

kakšnimi težavami se srečujejo, kaj mora učitelj vedeti o astmi ter kaj učencu lahko prilagaja. 

Nato je razloženo, kaj je astma, povzročena z naporom, ali se oseba z astmo lahko ukvarja s 

športom, kakšen je vpliv športa na astmo ter katere prilagoditve se lahko uporabljajo pri 

športni vzgoji, kadar imamo v razredu učenca z astmo. 

V empiričnem delu sem preko vprašalnika raziskala, koliko so profesorji športne vzgoje 

seznanjeni z astmo, katere prilagoditve uporabljajo pri pouku, ali se učenci z astmo pouka 

športne vzgoje udeležujejo redno in kakšne ocene imajo pri tem predmetu. Na vprašalnik je 

odgovorilo 66 profesorjev športne vzgoje, ki delajo v osnovnih šolah na območju Podravske 

regije. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se je večina profesorjev športne vzgoje srečala z učenci z 

astmo, vendar se jih kar 65 % ne počuti dovolj kompetentnih za delo z učenci z astmo. Znanje 

o ukrepih ob astmatičnem napadu se razlikuje od profesorja do profesorja, vsi pa se zavedajo 

pomena športne vzgoje pri učencih z astmo. Njihovi učenci z astmo so redno vključeni v 

vadbo in imajo enake ocene kot vrstniki brez astme. Pouk športne vzgoje učencem z astmo 

prilagajajo, nekaj manj jih prilagaja tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. 

Ključne besede: astma, učenec z astmo v osnovni šoli, športna vzgoja, prilagajanje športne 

vzgoje učencem z astmo 
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ADAPTING PHYSICAL EDUCATION TO PUPILS WITH ASTHMA 

ABSTRACT 

 

Asthma »is the most common chronic disease among children« 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/index.html). This disease affects the 

small airways in the lungs, which are hypersensitive to one or more triggers. During the 

asthma attack airways narrow, airway mucosa swells and secretion of mucus increases. That 

makes breathing more difficult, especially exhalation (Corrigan, Berger, Meredith, Jenkis and 

Mason, 2009).  

Pupils with asthma are chronically ill children. That is why they are classified as children with 

special needs (http://www.zrss.si/default.asp?rub=3502). This thesis deals with an area 

which can be problematic for pupils with asthma, that is with physical education for pupils 

with asthma.  

In the theoretical part of my thesis I described what asthma is, what are its symptoms, what 

causes and triggers the disease, how asthma is diagnosed and how it is treated. Next, there 

is a chapter about pupils with asthma in school: what kind of problems they are facing, what 

a teacher has to know about asthma and how things in school need to be adapted for a pupil 

with asthma. Further on, I explained what exercise – induced asthma is, if people with 

asthma can do sports, how sport influences asthma and which adjustments can be used in 

teaching physical education a pupil with asthma.  

In the practical part of the thesis I used the questionnaire as the research method to find 

outto which extent the sports teachers are familiar with asthma, what adjustments they are 

using for teaching pupils with asthma, do children with asthma regularly participate in 

physical education and what kind of grades they have. 66 sports teachers, who work in 

primary schools in Podravska region, answered the questionnaire. 

The results of the survey showed that most of the sports teachers have worked with pupils 

with asthma, but 65% of them do not feel qualified for that kind of work. The knowledge 

about which measures to take at an asthma attack varies from one professor to another. All 

the sports teachers are aware of the importance of physical education to pupils with asthma. 

Their pupils with asthma practise regularly and have the same grades as pupils without 

asthma. Sports teachers adapt physical education to pupils with asthma, some of them also 

adapt assessment and grading. 

 

Keywords: asthma, pupil with asthma, physical education, adopting physical education to 

pupils with asthma  
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1. UVOD 
 

Dihanje je eden izmed najpomembnejših življenjskih procesov. Z dihanjem pridobivamo kisik 

in iz kisika energijo, ki jo potrebujemo ne le za gibanje, ampak tudi za vse, kar v življenju 

počnemo. Običajno dihamo nezavedno, vendar je dihanje delno pod vplivom naše volje, zato 

lahko nad njim zavestno prevzamemo kontrolo. Kot tako predstavlja most, povezavo med 

našim budnim delom in podzavestjo (Dobrovoljc, 1997). Dihanje je vir zadovoljstva in sreče; 

ko vdihnemo, potešimo potrebo svojega organizma, in ko izdihnemo, očistimo telo škodljivih 

snovi. Hkrati je povezano z doživljanjem svobode. Ko se počutimo izpolnjeno in neovirano, 

ko delujemo tako, kot si želimo, rečemo, da »živimo s polnimi pljuči«. O pomenu dihanja bi 

lahko dolgo govorili in pisali. Povezano je tudi s čustvi, ima pa seveda svoj organski potek.  

Kljub izjemnemu pomenu dihanja v našem življenju imajo določeni ljudje na tem področju 

težave. Ne morejo napolniti pljuč z zadostno količino kisika, ne morejo izdihniti vsega zraka, 

pri tem jim v pljučih piska, kašljajo in se dušijo. To bolezen imenujemo astma. Nekatere 

izmed oseb z astmo se za dih borijo skoraj vsak dan, druge bolj redko oz. se njihove težave 

pojavljajo v blažji obliki. Sama sem kot otrok imela zelo težko obliko astme in sem se pogosto 

spraševala, kakšen je občutek, ko vedno normalno dihaš, kakšno je življenje, ko ti ni treba biti 

pozoren na dihanje. Sicer sem se zdravila z zdravili, vendar mi niso pomagala v tolikšni meri 

kot šport. 

Šport je področje, ki je za astmatike včasih precej naporno, ker je telesni napor eden izmed 

sprožilcev astmatičnega napada pri večini oseb z astmo. Drugi dejavniki, ki ovirajo osebo z 

astmo pri ukvarjanju s športom, so hladen in suh zrak, cvetni prah (pri aktivnostih na 

odprtem), pomanjkanje energije zaradi bolezni ipd. Poleg tega ima šport številne in 

pomembne pozitivne učinke pri osebah z astmo. Ne gre samo za to, da se zaradi ukvarjanja s 

športom osebe z astmo počutijo »normalnejše« in sprejete v družbo, temveč se s pomočjo 

telesnih aktivnosti krepi celoten organizem, pljuča postajajo razvitejša in oseba z astmo laže 

nadzoruje svojo bolezen. Da bi prišli do pozitivnih učinkov športa, se mora oseba z astmo 

počutiti varno in neovirano pri ukvarjanju s športom. Odnos do telesnih aktivnosti pri otrocih 

in učencih se gradi pri športni vzgoji. Če učenci pridobijo pozitiven odnos do športne vzgoje, 

je večja verjetnost, da se bodo kasneje sami odločili za ustrezno obliko športa. 
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2. ASTMA 
 

2.1. Kaj je astma? 

 

Svetovna zdravstvena organizacija označuje astmo kot najbolj pogosto kronično bolezen 

otrok. V svetu z astmo boleha okrog 235 milijonov ljudi in število obolelih se nenehno 

povečuje (WHO, 2011). Astma je bolj pogosta pri otrocih, kjer prevalenca znaša do 30 %, pri 

odraslih se zmanjša in znaša 5 % (Šuškovič, Košnik, in Šorli, 2000).  

Astma je zelo pogosta bolezen v današnjem času, vendar so jo poznali že v starih časih. 

»Besedo astma je uporabljal že znani antični pisec Homer v svojih pesnitvah Iliada in Odiseja. 

V njih je opisoval v boj ihiteče junake, ki so težko »asthmos« dihali, bodisi od borbenega 

zanosa, telesnega napora ali celo iz strahu. V tedanji rabi je to pomenilo le simptom, ne pa 

bolezni. Slavni Hipokrat je 400 let pred našim štetjem v medicinskih spisih uporabil besedo 

astma, tudi on le kot znamenje, ne pa kot določeno bolezen. Šele Galen je nekaj stoletij za 

njim pravilno opisal osnovno značilnost bolezni – napad dušenja« (Birsa, 1985, str. 7). 

Danes poznamo različne definicije, ki govorijo o tem, kaj je astma. Ena izmed njih je 

naslednja:  

»Astma je kronična vnetna bolezen malih dihalnih poti, ki se pod vplivom določenih snovi 

zožijo, zato je dihanje oteženo. Med astmatičnim napadom se gladke mišice v bronhijih 

skrčijo, sluznica pa zaradi vnetja oteče in izloča sluz v dihala. Splet teh dogajanj zoži dihalne 

poti. Zaradi tega se mora bolnik pri vdihovanju in izdihovanju bolj naprezati« 

(http://www.mb-lekarne.si/slo/svetovalec/pogosta_vprasanja/-1/ni_teme/-

1/ni_razvrscanja/5/astma). »Preprosto povedano, je astma bolezen, pri kateri dihalne poti v 

pljučih postanejo preveč občutljive na enega ali več dražljivcev« (Corrigan idr., 2009, str. 50).  

 

2.2. Dihanje 
 

Astma je bolezen dihal, zato nam poznavanje zgradbe in funkcije dihalnih poti pomaga pri 

razumevanju sprememb, ki nastanejo z astmo. Preden spregovorimo o astmi, si oglejmo 

proces dihanja in dihalno pot. 

Dihanje je proces izmenjave plinov med atmosferskim zrakom in krvjo. Sestavljeno je iz 

vdiha in izdiha. Vdihujemo zrak, obogaten s kisikom, in izdihujemo zrak, zasičen z ogljikovim 

dioksidom. Kisik, ki ga vdihnemo, potuje skozi dihalne poti do pljuč, nato preko krvi vse do 

celic. Celice kisik uporabijo za pretvorbo hranilnih snovi v energijo ter za izgradnjo in 

obnavljanje različnih vrst tkiv (Arnau, 1997). 
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2.2.1. Dihalna pot 

 

Dihalno pot sestavljajo nosna votlina, ustna votlina, žrelo, grlo, sapnik, glavni sapnici in 

pljuča. 

NOSNA VOTLINA 

Skozi nosno votlino zrak vstopa v telo in izstopa iz njega. Notranjost votlin je pokrita s 

sluznico, ki izloča sluz, in z dlakami oz. migetalkami. S pomočjo sluzi in migetalk se v nosni 

votlini zadržuje prah iz okolja, ki potem ne pride v notranje dele dihalnih poti. Sluznica ima 

tudi vlogo uničevanja mikroorganizmov ter segrevanja in vlaženja presuhega zraka (Arnau, 

1997; Burnie 1999). Kot bomo zapisali v nadaljevanju, so eni izmed sprožiteljev astme hladen 

in suh zrak ter infekcije. Zato je pri astmi še posebej pomembno čim več dihati skozi nos in 

čim manj skozi usta. 

USTNA VOTLINA 

Tako kot skozi nosno lahko zrak vstopa v telo skozi ustno votlino. »Prek ust prihaja zrak 

naravnost v grlo ter se tako ne očisti, ogreje in ovlaži dovolj. Zato so usta pomožni dihalni 

organ in jih uporabljamo, ko je nos zamašen ali je potreba po pretoku zraka (na primer po 

intenzivnem naporu) povečana« (Hosta, 2003, str. 11). 

Skozi nosno ali ustno votlino zrak preide v žrelo in nato v grlo ter potuje do pljuč. 

SAPNIK IN SAPNICE 

Sapnik je cev, ki se v spodnjem delu loči na dva dela: levo in desno sapnico. Glavni sapnici se 

nato še naprej delita na manjše cevke, ki vstopajo v različne dele pljuč. V notranjosti sapnika 

in sapnic žleze izločajo sluz, ki vlaži zrak in zadržuje tujke, medtem ko migetalke izločajo tujke 

z nihajočim gibanjem. V pljučih se sapnice delijo naprej in postajajo vse tanjše. Ko postane 

njihov premer manjši od 1 mm, jih imenujemo bronhioli (Arnau, 1997). »Bronhioli 

razpošiljajo kisik po svojih končnih odcepih v pljučne mešičke ali alveole, s katerimi rdeče 

krvne celice izmenjujejo pline, to je ogljikov dioksid za kisik« (Arnau, 1997, str. 25). 

 

2.3. Spremembe dihalnih poti pri astmi 

 

»Bronhioli astmatikov so skoraj vedno rdeči in boleči, to je vneti. Vneti bronhioli se zlahka 

nadražijo – včasih s snovmi, imenovanimi alergeni, kot so npr. dim, cvetni prah ali pelod, 

živalska dlaka; včasih pa tudi drugače, npr. z mrzlim, suhim zrakom« (Llewellyn, 2001, str. 7). 

Pri astmatičnem napadu oz. takrat, ko v organizem pride dražljivec, snov, na katero je oseba 

z astmo preobčutljiva, se dihalne poti skrčijo (krč gladkih bronhialnih mišic), sluznica dihalnih 
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cevi oteče in izločanje sluzi se čezmerno poveča. Zato zrak težje prehaja v pljuča in iz njih 

(Corrigan idr., 2009). 

 

 

 

Slika 1: Zdravi bronhiol (levo) je veliko širši kot bronhiol človeka med astmatičnim napadom 

(desno)  (Llewellyn, 2001, str. 7).  

 

Pri astmatičnem napadu osebi primanjkuje zraka oz. kisika, vendar težava ni pri vdihu, 

ampak pri izdihu. Zaradi zgoraj opisanih sprememb oseba z astmo ne more iztisniti zraka iz 

pljuč. Zrak, ki vsebuje preveč ogljikovega dioksida, ostaja ujet v pljučih. V arterijski krvi 

zasledimo pomanjkanje kisika – hipoksemijo. Pri blažjih napadih je tlak ogljikovega dioskida 

normalen, medtem ko je pri težjih napadih v arterijski krvi preveč ogljikovega dioksida. 

Slednje imenujemo hiperkapnija, ki je bolj nevarna kot hipoksemija (Hosta, 2003), ker se pri 

tem organizem zastruplja.  

Zaradi stalne prenapetosti, ki jo povzroča zaostali zrak, pregrade med mešički in bronhioli 

popokajo ter nastajajo večji ali manjši mehurčki. V mehurčkih se zadržuje »mrtvi«, nekoristni 

zrak, ki z izdihom ne zapusti pljuč, zaradi česar je posledično zmanjšan vdih in preprečen 

dotok svežega zraka (Birsa, 1985). 
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2.4. Simptomi astme 

 

Aktivnost astme ni ves čas enaka. V stabilni fazi oseba z astmo ne kaže nobene simptomatike 

(razen vnetja bronhijev, ki je vedno prisotno) in je pljučna funkcija v mejah normale. 

Izrazitost pojavljanja simptomov je odvisna tudi od dela dneva. Simptomi so najbolj izraziti 

ob zgodnjih jutranjih urah, ob zbujanju in čez noč (Šuškovič idr., 2000). Pri osebah, pri katerih 

je astma pogojena z alergijami, se simptomi astme pogosteje kažejo v času cvetenja oziroma 

kadar so izpostavljeni sprožilnim alergenom.  

Simptomi, ki kažejo na poslabšanje astme, so: 

 piskanje v prsnem košu, 

 udiranje jamic na vratu, v žlički in medrebrenih prostorih, 

 dlje trajajoči in poudarjen izdih (forsiran, aktiven) kot pri zdravi osebi, 

 hitrejše dihanje, 

 kašelj,  

 dušenje in 

 izmeček (Šuškovič idr., 2000; Hosta 2003; Maček, 2006). 

 

2.5. Vzroki astme 
 

Ko govorimo o vzrokih astme, je potrebno ločiti med povzročitelji bolezni same in med 

sprožilci astmatičnega napada. Zakaj telo postane preobčutljivo za določene snovi oziroma 

kaj pripelje do tega, da nekdo zboli za astmo, še vedno ni znano. V knjigi Obvladajmo alergije 

in astmo razberemo, da so s pojavnostjo astme povezani onesnaženost zraka, visoka količina 

ozona v zraku in zrak z višjimi koncentracijami drobnih delcev. (Corrigan idr., 2009). »Študija 

o okoljskih zdravstvenih perspektivah, ki so jo leta 2012 izvedli nizozemski raziskovalci, je 

ugotovila, da več kot pol milijona astmatičnih otrok, mlajših od 6 let ne bi bilo bolnih, če bi iz 

njihovih domov odstranili dejavnike tveganja, kot so živalski prhljaj, plesni, tobačni dim in 

plinski kuhalniki« (Corrigan idr., 2009, str. 59). 

 Šuškovič  in drugi (2000)  navajajo ogrožujoče dejavnike za nastanek astme. To so atopija 

(dedna nagnjenost k povečanem tvorjenju protiteles razreda IgE ob stiku z vdihanim ali 

zaužitim alergenom), izpostavljenost alergenom, kajenje matere med nosečnostjo in po 

porodu ali izpostavljenost otrok cigaretnem dimu, majhna porodna teža in infekti. Dojenje, 

menijo, zmanjšuje nagnjenost k astmi.  
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2.6. Sprožilci astmatičnega napada 
 

Pravi povzročitelj astme je še vedno neodkrit, vendar nam  je znanih veliko sprožilcev 

astmatičnega napada. Astmatični napadi so največkrat povezani z alergijami. Nekoč je 

prevladovalo mnenje, da je alergija glavna sprememba, s katero lahko razložimo nastanek 

astme. Tudi pri zdravnikih sta pojma »astma« in »alergija« neločljivo povezana. Danes vemo, 

da obstajajo še drugi dejavniki, ki izzovejo čezmerno odzivnost sapnic, zaradi česar se 

sapnice skrčijo in pride do astmatičnega napada (Furlan, 1986).  

Sprožilce lahko razdelimo na alergene (takrat, ko do astmatičnega napada pride zaradi 

alergije) in nealergijske sprožilce astmatičnega napada. 

 

2.6.1. Alergija 

 

Astma je označena kot bolezen dihalnih poti, vendar bi za alergijsko astmo lahko rekli, da je 

bolezen imunskega sistema, ki posledično poškoduje dihalne poti. V imunskem sistemu 

imajo glavno vlogo bele krvničke, ki po telesu iščejo vsiljivce – škodljive tujke, kot so na 

primer bakterije in virusi. Vsiljivce imenujemo antigeni. Preden imunski sistem začne 

uničevati vsiljivce, je zelo pomembno, da jih prepozna oziroma da loči med škodljivimi in 

neškodljivimi tujki. To je vloga belih krvničk, ki jih imenujemo limfociti. Limfociti so kot 

izvidniki in ko odkrijejo škodljivo snov, si jo zapomnijo, ustvarijo protitelesa in pokličejo 

druge vrste belih krvničk, ki vsiljivce uničijo. Limfociti izdelujejo protitelesa, ki jih imenujemo 

imunoglobulini (Ig). To so beljakovine, sestavljene tako, da se prilegajo na natančno določen 

antigen. V telesu imamo čez bilijon različnih protiteles in večina jih tujkov ne uničuje, temveč 

se na njih prilepi in s tem sporoča drugim celicam imunskega sistema, naj jih uničijo. 

Protitelesa se delijo na pet skupin in vsaka skupina ima drugačno funkcijo ter metodo 

delovanja. To so: IgG, IgA, IgN, IgD in IgE. V alergijskih reakcijah sodeluje IgE, njegova 

primarna naloga pa je uničevanje velikih vdiralcev, kot so glive in metljaj (Corrigan idr., 

2009).  

Pri ljudjeh, ki imajo alergije, pride do napake v imunskem sistemu. Ta postane hiperaktiven 

in ustvarja IgE za neškodljive molekule, kot so cvetni prah, pršice, beljakovine v hrani idr. Ob 

udoru teh molekul v organizem IgE »podivja« in se veže na bazofilce ter celice pitanke, ki 

sproščajo kemične snovi, npr. histamin, kar privede do simptomov, kot so stisnjenje 

bronhijev, kašljanje in sopenje. Ti procesi pri osebah z astmo izzovejo astmatični napad. Na 

primer, zaradi sproščanja vnetnih snovi v imunskem sistemu se sproščajo prevelike količine 

sluzi in se poveča odzivnost gladkih mišic v dihalnih poteh, ki se zato verjetneje vnamejo 

(Corrigan idr., 2009).  
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2.6.2. Alergeni 

 

Alergeni so molekule, ki sprožijo alergijo. Najpogostejši alergeni so: 

 PELODI trav, dreves, plevela in rož. Alergije se pojavljajo v času cvetenja tistih rastlin, 

na katere je oseba alergična. »V času cvetenja jih je največ v sončnem in vetrovnem 

vremenu. V deževnem vremenu jih je malo. Največja koncentracija pelodov je v 

jutranjih in večernjih urah« (Ravnikar, 2007, str. 36). 

 PLESNI so gljive, ki se pojavljajo na vlažnih področjih. V hišah jih običajno najdemo v 

kopalnicah, kuhinjah in na pokvarjeni hrani, vendar so plesni zelo razširjene ter jih 

najdemo na najrazličnejših vlažnih mestih. Če smo alergični nanje, imamo alergijo na 

njihove spore (Corrigan idr., 2009). 

 PRŠICE so mikroskopske živalice, ki živijo v preprogah, zavesah, blazinah, plišastih 

igračah (Llewellyn, 2003) oziroma na toplih in vlažnih področjih, kjer se hranijo s 

človeškim prhljajem (Furlan, 1986). 

 DOMAČE ŽIVALI: mačke, psi, ptice in miši najpogosteje izzivajo alergijo, natančneje 

njihov prhljaj, slina in seč (Furlan, 1986). 

 PIKI ŽUŽELK: najpogosteje piki ose, čebel in sršena pri ljudeh lahko izzovejo celo 

življenjsko nevarne alergije (Corrigan idr., 2009). 

 HRANA, na katero se lahko pojavijo alergije, so običajno arašidi, oreščki, jajca, kravje 

mleko in morska hrana (Corrigan idr., 2009). 

 

2.2.3. Nespecifični sprožilci astmatičnega napada 

 

Med nespecifične sprožilce astmatičnega napada bomo všteli tiste dejavnike, ki prvotno ne 

izzovejo alergije, pa vendar povzročajo vnetje in zožanje dihalnih poti. To so: 

 DRAŽLJIVCI oziroma stanja ali snovi, ki dražijo skoraj vsakogar, vendar pri zdravi osebi 

ne izzovejo nič več kot kašelj, medtem ko pri osebi z astmo lahko izzovejo astmatični 

napad. Med dražljivce štejemo tobačni dim, hladen in suh zrak, parfume, hlapove 

barv in lahkov, klor v plavalnih bazenih (Corrigan idr., 2009), smog, izpušne pline, 

klimatske naprave, nekatera zdravila idr. (Furlan, 1986). 

 OKUŽBE dihalnih poti so najpogostejši dejavniki, ki sprožijo astmatične napade. 

Največkrat okužbo povzročijo virusi nahoda in gripe, redkeje bakterijska okužba 

sapnic (Furlan, 1986). 

 PSIHIČNI DEJAVNIKI, kot so čustvena tesnoba in stres, sicer ne sprožijo astmatičnega 

napada, vendar v kombinaciji z drugimi dejavniki lahko močno poslabšajo astmatično 

stanje (Corrigan idr., 2009). Med škodljiva čustva lahko štejemo še strah, potrtost, 
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občutek krivde, jezo, razočarenje, vznemirjenje in veselje, tudi podrejanje svojih želja 

in načrtov (Furlan, 1986). 

 VREME, natančneje hladnejša obdobja in obdobja z nižjim pritiskom zraka, prav tako 

ne sproži napada, vendar poslabša astmatično stanje (Dodig, 1997). 

 TELESNI NAPOR je pri večini oseb z astmo dejavnik, ki posabša astmatično stanje, kar 

je podrobneje opisano v poglavju o astmi in športu. 

 

2.7. Klinične pojavne oblike astme in astmatičnega napada 

 

Obstaja več klasifikacij, ki nam pomagajo, da določimo težavnostno stopnjo astme. Ker je 

astmatično stanje spremenljivo, lahko ločimo med urejeno, delno urejeno in neurejeno 

astmo, vendar je ob prvem stiku z bolnikom bolj uporabna klasifikacija astme po teži 

simptomov pred uvedbo zdravljenja (Maček, 2007). Da bi jo lažje razumeli, si bomo najprej 

razložili, kaj je PEF ali FEV. 

 

2.7.1. PEF, FEV in variabilnost pretoka zraka 

 

»Obstrukcija je pojem, ki pove, da obstaja določena ovira za pretok zraka, ki bolniku ne 

dovoli, da bi lahko hitro (forsirano) izdahnil ves zrak iz pljuč, kot ga lahko zdravi ljudje. Ta 

pojav zmoremo zelo dobro in ponovljivo izmeriti z merilnikom pretoka zraka. Najpogosteje 

uporabljen je PEF-meter oziroma merilnik maksimalnega pretoka pri ustih; poleg 

maksimalnega pretoka podobno informacijo posreduje FEV1; pomeni maksimalno količino 

zraka, ki jo oseba forsirano izdahne v prvi sekundi. Zmanjšanje enega ali drugega parametra 

kaže obstrukcijo. Medtem ko prvega lahko meri bolnik sam s priročnim aparatom (PEF-

metrom), za drugega potrebujemo spirometer, napravo, ki sodi v roke laboranta in 

zdravnika. 

Variabilnost pretoka pa pomeni nihanje pretoka v enem dnevu, mesecu, letu pri eni in isti 

osebi in sledi cirkadianim ritmom organizma. Če je to nihanje večje od normalnega (večje od 

20 %), je zanesljiv znak, da gre za bronihalno preodzivnost. Sprožita jo predvsem izpostavitev 

alergenom in respiratorni infekt« (Šuškovič idr., 2000, str. 45–46). 
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2.7.2. Klasifikacija astme po teži simptomov  

 

» INTERMINENTNA ASTMA 

 Simptomi manj kot enkrat na teden. 

 Kratkotrajna poslabšanja. 

 Nočni simptomi ne več kot dvakrat na mesec. 

 FEV1 ali PEF ≥ 80 % predvidenega. 

 PEF ali FEV1 variabilnost < 20 %. 

 

BLAGA PERSISTENTNA ASTMA 

 Simptomi več kot enkrat na teden.  

 Poslabšanja lahko ovirajo dnevno dejavnost in spanje. 

 Nočni simptomi več kot dvakrat na mesec. 

 FEV1 ali PEF ≥ 80 % predvidenega. 

 PEF ali FEV1 variabilnost < 20–30 %. 

 

ZMERNA PERSISTENTNA ASTMA 

 Simptomi dnevno. 

 Poslabšanja lahko ovirajo dnevno dejavnost in spanje. 

 Vsakodnevna uporaba olajševalca. 

 FEV1 ali PEF 60–80 % predvidenega. 

 PEF ali FEV1 variabilnost > 30 %. 

 

HUDA PERSISTENTNA ASTMA 

 Simptomi dnevno. 

 Pogosta poslabšanja. 
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 Pogosto nočni simptomi astme. 

 Omejenost pri telesnih dejavnostih. 

 FEV1 ali PEF 60 ≤ predvidenega. 

 PEF ali FEV1 variabilnost > 30 %« (Maček, 2007, str. 126). 

 

2.7.3. Ocena teže poslabšanja astme 

 

Pri osebi, ki ima astmatičen napad, lahko opazimo, da je prišlo do poslabšanja astme. Težje je 

določiti, kako hud ali resen je napad. Pri tem nam lahko pomaga spodnja razpredelnica. 

  

Tabela 1 (Maček, 2007, str. 139) Ocena teže poslabšanja astme z uporabo štirih znakov 

POSLABŠANJE 
ASTME JE 

PISKANJE UGREZANJE  IZDIH FREKVENCA 
DIHANJA 

BLAGO komaj slišno komaj opazno le malo daljši majhen porast 

ZMERNO  slišno v izdihu opazno daljši, poudarjen do  
50-odstoten 
porast 

HUDO med vdihom in 
izdihom 

močno izraženo močno 
poudarjen 

več kot  
50-odstoten 
porast  

 

Maček (2007, str. 139) opozarja: 

»Kadar je otrok poten in diha z naporom, je poslabšanje vedno zelo hudo in resno. Ko se 

stanje slabša, piskanje lahko izgine. Če je otrok že obnemogel, tudi diha ne več tako hitro. 

Otrok z zelo hudim in celo življenje ogrožujočim poslabšanjem astme ne daje vedno videza 

hudo prizadetega bolnika.« 

 

2.8. Postavljanje diagnoze 
 

Postavljanje diagnoze pri astmi se začne z anamnezo ali zgodovino bolezni.  

Zdravnik nas sprašuje o družini oziroma o tem, ali kdo od svojcev ima astmo ali alergije, da bi 

dobil vpogled v družinsko anamnezo. Nato skozi pogovor odkriva, katere simptome astme 
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imamo, kako pogosto se pojavljajo, ali so izrazitejši ponoči, ali so vezani na določen prostor. 

Preko pogovora zdravnik in pacient odkrivata, kateri so sprožilci teh simptomov. Zdravnik 

preverja tudi možnost obstoja drugih bolezni, ki so podobne astmi.  

Pogovoru sledi telesni pregled, pri katerem zdravnik posluša dihanje. Opazuje, ali se pri 

vdihu in izdihu pojavlja piskanje v prsnem košu ter ali je izdih podaljšan. Zdravnik išče še 

ostale vidne znake astme ali alergij.  

(http://www.nhlbi.nih.gov/health/healthtopics/topics/asthma/diagnosis.html) 

Osnovnim pregledom sledijo funkcijske preiskave. Od teh je najpomembnejša že omenjena 

spirometrija, ki nam posreduje informacijo o maksimalni količini zraka, ki jo oseba forsirano 

izdahne v prvi sekundi, kar se skrajšano imenuje FEV1. Pri osebah z astmo je ta količina zraka 

manjša kot pri osebah brez astme. Rezultat spirometrije same še ne potrdi astme. Po prvem 

rezultatu spirometrije oseba dobi zdravilo, običajno štiri vdihe subutamola, ki zdravi 

simptome astme. Spirometrija se ponovi po petnajstih minutah. Če je FEV1 izrazito višji po 

jemanju zdravila, sumimo na astmo. To preiskavo imenujemo bronhodilatatorni test.  

Če bronhodilatatorni test ne potrdi astme, naredimo metaholinski test, ki se izvaja zelo 

podobno kot bronhidilatatorni, le da bo metaholin pri osebi z astmo zmanjšal FEV1 za 20 %. 

Metaholinski test ima večjo vrednost pri izključevanju možnosti astme kot pri postavljanju 

diagnoze.  

Meritve PEF-a (največji ekspiratorni pretok – peak expiratory flow) prav tako sodijo med 
osnovne funkcijske preiskave. PEF-meter je naprava, v katero oseba pihne. PEF-meter meri 
stopnjo, s katero se iztisne zrak iz pljuč. Meritve se opravijo večkrat dnevno. Za astmo je 
značilna dnevna variabilnost PEF-a, ki je večja od 20 %. Variabilnost, ki presega 30 %, je ob 
verodostojno opravljenih meritvah PEF-a diagnostična za astmo. 
 
(http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9SGU1MGU/)  
 
Pri diagnosticiranju astme se pogosto dodatno uporabljajo testi za alergije. 
 

2.9. Zdravljenje astme 

 

»Ljudje, ki redno in skrbno jemljejo zdravila, lahko obvladajo astmo in njene simptome tako 

dobro, da večji del časa okolica niti ne opazi, da je z njimi kaj narobe« (Llewellyn, 2003, str. 

14). 

Zdravljenje astme lahko razdelimo na preventivno zdravljenje in na zdravljenje z zdravili. 

Med preventivno zdravljenje štejemo ukrepe, ki zmanjšujejo možnost astmatičnega napada. 

Zdravila prav tako lahko delujejo preventivno ali pomagajo pri lajšanju astmatičnega napada.  
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2.9.1. Preventivno zdravljenje 

 

Kot je že omenjeno v poglavju o alergijah, različni alergeni lahko sprožijo tako alergijo kot 

astmatični napad. Osnova preventivnega zdravljenja je ureditev bivalnega okolja, pri čemer 

je pomembno zmanjšati število alergenov na najmanjšo možno mero.  

Najpogostejši alergen, s katerim se srečujemo v stanovanjih in hišah, je pršica. Pršic se ne 

moremo znebiti v popolnosti, lahko pa naredimo naslednje ukrepe: prekrijemo posteljnino z 

vodoodpornimi prevlekami, ki imajo plast, ki diha, vendar so nepropustne za pršice. Vso 

ostalo posteljnino redno peremo na visokih temperaturah, umaknemo preproge in zavese, 

na katerih se nabira prah, zmanjšamo število plišastih igrač ipd. Prav tako oseba z alergijami 

ne bi smela imeti hišnega ljubljenčka. V primeru, da že ima, na primer psa ali mačko, je 

priporočljivo, da se ti ne zadržujejo v hiši (Woodcock, 1997). 

Če je oseba alergična na spore plesni, se priporoča zmanjšati vlažnost stanovanja. Ker spore 

uspevajo v vlažnih prostorih, preprečimo njihovo širjenje, tako da stanovanjske prostore 

redno zračimo, v stanovanju ne sušimo perila in nimamo lončnic ter v zimskih mesecih 

ogrevamo vse sobe (Košnik, 2004). 

Izogibati se je potrebno tudi nespecifičnim sprožilcem astmatičnega napada.  

»Redna in primerna športna dejavnost je prav tako pomemben del preventivnega 

zdravljenja. Z njo ohranjamo ali dvigujemo funkcionalne sposobnosti telesa in vzdržujemo 

imunski sistem na primerni ravni, kar nam omogoča hitrejše okrevanje po poslabšanjih 

bolezni ter zmanjša število poslabšanj. Z redno vadbo se organizem fiziološko in psihološko 

prilagaja na napore. Tako se postopoma veča toleranca na bronhikonstrikcijo, v smislu, da ta 

postaja vse manj očitna ali se enaka stopnja bronhikonstrikcije občuti kot manj težavna« 

(Hosta, 2003, str. 19). 

 

2.9.2. Zdravljenje z zdravili 

 

»Bistvo zdravljenja astme je uporaba čim manjše količine zdravil, potrebnih za dosego dveh 

ciljev: ohraniti dihalne poti v pljučih odprte, tako med napadi kot dolgoročno, in zmanjšati 

trajno vnetje, ki je zaščitni znak bolezni« (Corrigan idr., 2009, str. 109). 

Za zdravljenje astme uporabljamo dve vrsti zdravil. Pri dolgoročnem zdravljenju astme se 

uporabljajo protivnetna zdravila ali preprečevalci. Pri astmatičnem napadu se uporabljajo 

bronhidilatatorji ali olajševalci. Pri hujših poslabšanjih astme, kadar preprečevalci in 

olajševalci bolniku ne pomagajo, se uporabljajo glukokortikoidi v obliki tablet. Slednje 

uporabljamo čim krajši čas zaradi številnih stranskih učinkov.  
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(http://www.moja-astma.si/zdravljenje-astme)  

Bronhidilatatorji ali olajševalci 

Ob poslabšanju astme se krčijo mišice, ki obdajajo bronhije. Bronhidilatatorji delujejo na te 

mišice tako, da jih sproščajo (Maček, 2006). Zdravila so pakirana v inhalatorjih ali pršilnikih. 

Oseba, pri kateri napor izzove astmatični napad, lahko inhalira zdravilo pred športno 

dejavnostjo, da bi napad preprečila. Osebam z astmo se priporoča, da imajo bronhidilatator 

vedno pri roki (Llewellyn, 2003). 

 

Protivnetna zdravila ali preprečevalci 

Med protivnetnimi zdravili so najuspešnejši inhalacijski glukokortikoidi. Uporabljajo se za 

stabiliziranje bolezni in preprečevanje poslabšanj astme. Podaljšano zdravljenje z 

inhalacijskimi glukokortikoidi verjetno zmanjša možnost trajnih okvar pljuč, ki nastanejo 

zaradi neozdravljenega konstantnega vnetja bronhijev. Protivnetna zdravila se jemljejo 

vsakodnevno in v manjših odmerkih (Šuškovič idr., 2000).  

 

Pred športno dejavnostjo se občasno priporoča vdihovanje olajševalcev. Zato je spodaj 

opisana pravilna uporaba inhalatorja. Na ta način lahko tudi učitelj ali profesor športne 

vzgoje pomaga učencu do pravilne uporabe zdravila. 

 

Koraki pri uporabi inhalatorja:  

 

Slika 2: Vdihovanje bronhidilatatorja preko inhalatorja 

(http://achievetruehealth.com/breathe-fresh-air-into-your-lungs-quit-smoking/) 

 

1. »Pretresite inhalator.  

2. V 3–5 sekundah počasi in povsem izdihnite.  
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3. Nastavite ustnik na usta. Enkrat močno pritisnite na vrh kovinske posodice in 

skozi usta globoko vdihnite, dokler ne napolnite pljuč. (Vdihovati morate 

začeti eno sekundo, preden pritisnete na inhalator in sprostite zdravilo.) 

4. Odmaknite inhalator, stisnite ustnice skupaj in zadržite dih, medtem ko počasi 

preštejete do deset. To zagotovi, da se zdravilo razporedi po vseh pljučih. 

5. Počasi izdihnite. 

6. Počakajte določen čas, potem pa postopek ponovite, če je to potrebno« 

(Corrigan idr., 2009, str. 113). 
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3. UČENEC Z ASTMO V ŠOLI 
 

3.1. Dolgotrajno bolni otroci in zakonodaja 

 

Po 11. členu Zakona o osnovi šoli sodijo dolgotrajno bolni otroci med otroke s posebnimi 

potrebami. Med dolgotrajnimi ali kroničnimi boleznimi pri otrocih je najpogostejša astma. 

Zavod RS za šolstvo je opredelil dolgotrajno bolne otroke s sledečo definicijo: »Dolgotrajno 

bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter boleznimi, ki ovirajo 

otroke pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je vsaka tista, ki ne izzveni v treh mesecih«    

(http://www.zrss.si/default.asp?rub=3502). Zakon določa, da morajo biti otrokom s 

posebnimi potrebami zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje.  

12. člen Zakona o osnovni šoli dodatno pojasnjuje, kako naj bi bili ti pogoji doseženi z 

naslednjimi besedami: 

»Učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih 
programov z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene izobraževalne programe ali posebni 
program vzgoje in izobraževanja, se izobražujejo v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.  

Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola 
prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike 
individualne in skupinske pomoči«   
(http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535). 

 

3.2. Dolgotrajno bolni otroci v šoli 

 

Kronične bolezni bolj ali manj vplivajo na učno uspešnost. Nekateri posamezniki kljub bolezni 

lahko normalno sledijo učnemu načrtu, drugi potrebujejo različne prilagoditve. Določene 

bolezni, kot je astma, imajo obdobja mirovanja (remisije), nato spet izbruhnejo. Učenec bo 

potreboval več prilagoditev v fazah ponovnega zagona bolezni, medtem ko bodo v fazi 

mirovanja zadoščali preventivni ukrepi (Bečan in klinc, 2011). 

Ena izmed težav pri učencih s kronično boleznijo je ta, da pogosto izostajajo od pouka. Tudi v 

obdobjih, ko niso hospitalizirani ali dolgotrajno odsotni, večkrat izostajajo zaradi 

specialističnih in kontrolnih pregledov, obiskov zdravnika in terapije. Ker bolezen učenca 

izčrpa, obstaja možnost, da bo moral predčasno zapustiti pouk. Tudi zelo kratka odsotnost 

(npr. jemanje zdravila, premor zaradi blagega astmatičnega napada) lahko učenca prikrajša 

za pomembne informacije in pri pouku izgubi rdečo nit (Bečan in Klinc, 2011). 
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Izostanki niso edine posledice bolezni. Dolgotrajno bolan otrok se mora prav tako soočiti s 

fizično bolečino, ima oslabelo telo in slabšo energijsko opremljenost. Bolezen spreminja tudi 

otrokov notranji svet. Na psiho-socialnem področju se lahko počuti drugačen in prikrajšan, 

ima manj socialnih interakcij. V čustvenem svetu se pa pogosteje kot njegovi vrstniki srečuje 

z občutki strahu, tesnobe in negotovosti (Bečan in Klinc, 2011).  

Konkretno v šolskem delu se našteti dejavniki odražajo v težavah s pozornostjo in 

koncentracijo, pri nekaterih s spominom in hitrostjo procesiranja informacij. Pri delu so lahko 

upočasnjeni ter ne sledijo tempu in ritmu dela v razredu (Bečan in Klinc, 2011). 

Da bi dolgotrajno bolan otrok bil učno uspešen, potrebuje učitelja, ki bo do njega empatičen 

in ki razume njegovo bolezen. Učenec potrebuje tudi določene prilagoditve, ki so opisane v 

nadaljevanju. 

 

3.3. Prilagoditve v vzgoji in izobraževanju pri otrocih z astmo 

 

Ker se to diplomsko delo ukvarja s športno vzgojo, bomo samo na kratko opisali glavne 

prilagoditve, ki jih lahko vključimo v pouk dolgotrajno bolnega učenca oz. učenca z astmo. 

Prilagoditve in načine pomoči je potrebno natančno zapisati v individualiziran program ter jih 

dosledno izvajati. 

»Pogosta zadrega, ki jo je opaziti pri prilagoditvah za dolgotrajno bolne otroke, pa je ta, da so 

le-te tako preproste, včasih že skoraj samoumevne, da morda ravno zato težko pride do 

njihove realizacije« (Bečan in Klinc, 2011, poglavje 8/3, str. 1). 

 

Časovne prilagoditve: 

 Časovno načrtujemo, strukturiramo in spremljamo realizacijo zastavljenih ciljev. 

 Po dolgotrajni odsotnosti, zaradi bolezni, otroka postopoma vključujemo v pouk. 

 Če učenec potrebuje odmor med šolsko uro, mu ga omogočimo na diskreten način. 

 Učencu damo možnost kasnejšega prihoda oziroma predčasnega odhoda od pouka 

(Bečan in Klinc, 2011). 

 

 Prostorske prilagoditve 

Prostorske prilagoditve se nanašajo na možnosti, da se šolsko delo pri bolnem učencu lahko 

odvija tudi v posebnem prostoru v šoli, na učenčevem domu ali v bolnišnični šoli (Bečan in 

Klinc, 2011).  
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Prav tako moramo biti pozorni na mesto v razredu, kjer astmatik sedi. »Astmatik naj ne sedi 

v bližini grelnih teles, kjer se dviguje prah. Prav tako naj ne sedi pred tablo (kreda). Čim manj 

naj bo v stiku z dražečimi snovmi (plini pri laboratorijskih poskusih)« (Kravana, 1993, str. 18). 

V razredu naj bi koncentracijo alergenov in dražljivih snovi zmanjšali na najmanjšo možno. 

 

Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

 

 Do učenca mora učitelj imeti realna pričakovanja (ne prenizka ali previsoka) ter mora 

pravično ocenjevati njegovo znanje in sposobnosti. Da bi to dosegli, je potrebno 

natančno opredeliti cilje pri šolskem delu. 

 Zaradi bolezni in odsotnosti je priporočljivo, da ima učenec možnost dogovorjenega 

ocenjevanja. Ocenjujemo ga ob »boljših dneh«, ko je zbran in lažje sodeluje. 

 Učencu lahko začasno omogočimo, da znanje izkaže na način, ki mu bolj leži –pisno ali 

ustno. 

 Čas pisnega ocenjevanja lahko podaljšamo oz. omogočimo vmesne odmore (pri 

slednjem se priporoča individualno ocenjevanje). 

 Preverjamo in ocenjujemo manjše sklope snovi. 

 Imamo možnost zmanjšanja števila ocen.  

 Obveznosti, ki jih učenec ni zmogel opraviti do konca junija, ko se običajno konča 

pouk, prestavimo do konca avgusta, ko se uradno zaključi šolsko leto (Bečan in Klinc, 

2011). 

 

3.4. Kaj mora učitelj narediti, če ima v razredu učenca z astmo? 
 

Poleg zgoraj naštetih prilagoditev, s katerimi učitelj pomaga učencu pri šolskem delu, je 

pomembno, da učitelj učenca razume, da mu pomaga in z njim sočustvuje. Da bi to dosegel, 

se mora najprej poučiti o bolezni: o njenih značilnostih, zdravljenju in nujnih ukrepih ob 

poslabšanju bolezni. Skupaj s starši in zdravstvenim osebjem naj izdela načrt ukrepov ob 

astmatičnem napadu. Priporočljivo je, da učitelj občasno preverja, ali se pri učencu kažejo 

znaki poslabšanja astme, ter o tem obvesti starše ali šolskega zdravnika. Dobro je, če se 

učitelj in učenec dogovorita, da bo učenec učitelja obvestil, ko začuti težave ali spremembe v 

dihanju.  

S starši in učencem se učitelj dogovori o načinih, kako bodo obravnali snov, ki jo učenec 

zamudi v času odsotnosti od pouka. 

(http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf) 
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Da bi v razredu ustvaril pozitivno klimo za učenca z astmo, naj učitelj ob dolgotrajni 

odsotnosti spodbuja stike med učencem z astmo in njegovimi sošolci, da bi bila učenčeva 

vrnitev v šolo lažja in uspešnejša (dopisovanje, risbe, telefoniranje, elektronska pošta). 

Pomembno je, da učitelj tudi vrstnike bolnega učenca informira o bolezni ter vzrokih, zaradi 

katerih so potrebne dodatne prilagoditve pri učnem delu učenca z astmo. Le ko odkrito 

spregovorimo o tej temi, zmanjšamo bojazni, zaščitimo učenca pred morebitnim 

zasmehovanjem ter omogočimo boljše medsebojno razumevanje (Bečan in Klinc, 2011). 
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4. ASTMA IN ŠPORTNA VZGOJA 
 

4.1. Astma, povzročena z naporom 

 

Kot smo že omenili, je napor eden izmed nespecifičnih dejavnikov, ki lahko povzroči 

astmatični napad. Telesni napor sproži poslabšanja astme pri 80–90 % astmatikov. Astma, 

povzročena z naporom, ni ločena bolezen ali »astmi podobno stanje«, temveč je to ista 

bolezen, ki smo jo opisali, le da so se v tem primeru bolezenski simptomi sprožili zaradi 

fizičnega napora (Corrigan idr., 2009). 

Razlika med telesnim odzivom na napor pri zdravem človeku in pri osebi z astmo je ta, da se 

med vadbo »zračne poti pri vsakem človeku tipično razširijo (bronhidilatacija), kar omogoča 

zmanjšanje zračnega upora v dihalnih poteh. Napor povzroči proizvodnjo ali sproščanje 

nekaterih hormonov, adrenalina, koteholaminov ter sprostitev gladkih mišic bronhov ali 

spremembe v bronhivaskularnem tonusu. Pri bolniku z astmo pa se tej začetni 

bronhidilataciji, po končanem naporu, ali pa že pred njim, če je dolgotrajen, pojavi obratno – 

zožitev dihalnih poti (bronhikonstrikcija). Zaradi ujetega zraka se poveča rezidualen volumen 

pljuč. Posledično se zmanjša učinkovitost dihanja, poveča se utrujenost, ventilacija pa je 

vedno manj učinkovita.  

Zakaj se zožajo dihalne poti? 

Bronhospazem (zožitev dihalnih poti), ki sledi povečani obremenitvi, je najverjetneje 

posledica ohladitve in izsušitve bronhijev. Med naporom človek diha hitreje in navadno skozi 

usta, kar pripomore, da v pljuča vstopa neogret in neovlažen zrak, tudi razni delci (prah ...), ki 

bi se sicer usedli v sluznico nosne votline, vstopajo globlje v dihalne poti. Vse to obremeni 

bronhialno sluznico ter aktivira vnetne celice, da povzročijo krčenje gladkih mišic v dihalnih 

poteh in povečano proizvodnjo sluzi, ki še dodatno zoži že tako manj prehodne poti. Prav 

vzrok preobčutljivosti sluznice in posledično vnetja in zožanja dihalnih poti pa še ni znan« 

(Hosta, 2003, str. 22, 23). 

Vendar bronhospazma, kot ločen pojav, ne smemo zamenjevati z astmo ob naporu, ker 

bronhospazem nima vnetnih prvin. Številnim športnikom napor lahko sproži dva  glavna 

simptoma bronhospazma: zasoplost in sopenje – pa kljub temu ne potrebujejo rednega 

zdravljenja, kot ga potrebujejo osebe z astmo. Nimajo vsi športniki, pri katerih se pojavlja 

bronhikonstrikcija diagnosticirano astmo (Corrigan idr., 2009). 

Pri osebah z astmo se ob telesnem naporu lahko pojavijo vsi simptomi astme (forsiran izhih, 

kihanje, kašelj). Simptomi se običajno pojavijo približno 5–20 minut po začetku vadbe. 

Najvišjo vrednost večinoma dosežejo 5–10 minut po končani vadbi, a se nato postopoma 
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znižuje. Znaki napada običajno izginejo po eni uri, lahko pa se obdržijo tudi daljši čas 

(http://www.emedicinehealth.com/exercise-induced_asthma/article_em.htm).   

 

4.2. Oseba z astmo in šport  

 

Telesni napor torej lahko povzroči astmatični napad. Vendar to ne pomeni, da bo napad 

sprožen vsakič, ko oseba z astmo telovadi. So dnevi, kadar tudi osebe z astmo lahko 

neovirano uživajo v športu. Nas pa zanima, ali astma posledično zmanjša telesne sposobnosti 

teh oseb. Če razlike obstajajo, na katerih področjih se lahko kažejo? Poglejmo, kaj o tem 

pravijo raziskave. 

Ratajc (1996) je v okviru diplomskega dela na Fakulteti za šport v Ljubljani primerjal 

motorične zmogljivosti in morfološke značilnosti učencev z astmo in učencev brez astme. Pri 

raziskavi je ugotovil, da se na določenih področjih ti učenci bistveno razlikujejo. Bistveno 

slabše aerobne sposobnosti so učenci z astmo kazali pri teku na 600 metrov. Od prvega do 

šestega razreda so se njihove sposobnosti še dodatno znižale, verjetno zaradi premalo 

telesne dejavnosti, ki je posledica bolezni. Tudi šprinterske zmogljivosti so bile slabše, kar je 

povzročila slabša koordinacija gibov, saj je bila eksplozivna moč nog zelo dobra. Pri učencih z 

astmo sta bili prav tako opazni specifično slaba zmogljivost pri izvajanju hitrih alternativnih 

gibov in slabša koordinacija gibanja telesa. Otroci z astmo so imeli povečano telesno težo in 

količino podkožnega maščevja glede na telesno višino. Učenci z astmo so se pokazali kot 

gibalno manj zmogljivi od svojih vrstnikov brez astme. V diplomskem delu je omenjeno, da se 

z odraščanjem zaostanek v zmogljivosti še povečuje, slabša se morfološka struktura, 

predvsem zaradi tega, ker tem učencem manjka telesne dejavnosti in se tudi sami izogibajo 

športni vzgoji. 

Ampak o tem, da rezultatov zgoraj navedene raziskave ni mogoče pripisati vsaki osebi z 

astmo, pričajo številni vrhunski dosežki športnikov z astmo. Bodisi zaradi večjega nadzora 

nad boleznijo v sodobnem času (učinkovitejša zdravila) ali zaradi boljših metod treniranja so 

osebe z astmo v zadnjih destletjih naredile izjemne napredke. Furlanova je nekaj manj kot 

trideset let nazaj v knjigi Živeti z astmo zapisala za astmatike, da »tudi tedaj, ko nimajo težav, 

ne prenesejo večjih obremenitev vrhunskega športa. Tega se morajo zavedati mladi 

astmatiki, ki bi radi posegli po športnih medaljah. Izjemno je le plavanje, saj je bil olimpijski 

zmagovalec astmatik« (Furlan, 1986, str. 121). Pa je kljub temu na zadnjih olimpijskih igrah v 

Londonu leta 2012 700 tekmovalcev imelo potrjeno diagnozo astme in so se udeležili 

najrazličnejših športov, ne le plavanja. Med njimi se je največ pisalo o Olaf Tufte, kolesarki, ki 

je osvojila zlato medaljo. Včasih slišimo tudi to, da imajo osebe z astmo večje možnosti, da 

osvojijo medaljo. Od kod izvira tovrstno stališče, ki tako nasprotuje preteklim ugotovitvam? 

Na spletni strani Runner's world-a razberemo, da so astmatiki tisti, ki trenirajo najdlje, 
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prenašajo težje obremenitve in se dlje časa ogrevajo. To poveča njihove sposobnosti, ki so 

potrebne na tekmovanju  

(http://www.runnersworld.com/health/asthmatic-advantage-olympics). 

Da bi opazili raznovrstnost športov, s katerimi se astmatiki ukvarjajo, naštejmo nekatere 

znane športnike z astmo: Jerome Bettis in Art Monk (profesionalna igralca nogometa), Jim 

"Catfish" Hunter (profesionalni igralec bejzbola), Miguel Indurain (kolesar, petkratni 

zmagovalec na Tour de France, olimpijski zmagovalec), Bill Koch (nordijsko smučanje, 

olimpijski medaljist), Greg Louganis (potapljač, olimpijski medaljist), Paula Radcliffe 

(svetovna rekorderka v maratonu), Dennis Rodman (profesionalni igralec košarke), Kristi 

Yamaguchi (umetniško drsanje, olimpijska medaljistka) in George Murray (maratonec na 

vozičku) (http://www.medicalnewstoday.com/info/asthma/asthma-famous-people.php). 

Vse to kaže na dejstvo, da imajo osebe z astmo, ki se zaradi bolezni bodisi izogibajo bodisi ne 

zmorejo izvajati telesne dejavnosti, v povprečju nižje motorične sposobnosti kot njihovi 

vrstniki. Vendar lahko osebe z astmo, ki redno in pravilno trenirajo, dosežejo iste ali celo 

nadpovprečne rezultate. 

Lahko še omenimo, da se nekateri športi astmatikom bolj priporočajo kot drugi. 

Najpogosteje se priporoča plavanje, ker je zrak, ki ga športnik vdihuje, vlažen in ogret. Joga, v 

katero so vključene vaje dihanja, skoraj vedno pomaga pri zdravljenju astme, prav tako 

borilne veščine, kjer gibe povezujemo s pravilnim dihanjem. Za osebe z astmo so manj 

priporočljivi tek na dolge proge ter športi, ki se izvajajo na hladnem zraku, kot so smučanje in 

drsanje. Osebam z astmo se zaradi njihove bolezni odsvetuje ukvarjanje s padalstvom in 

potapljanjem, ker se te aktivnosti izvajajo na območjih z zmanjšano koncenctracijo kisika, 

kjer druge osebe ne morejo hitro pomagati pri astmatičnem napadu 

(http://www.fitness.com.hr/zdravlje/ozljede-bolesti/Astma-i-sport.aspx). 

 

4.3. Vpliv športa na astmo  
 

Ugotovili smo, da se osebe z astmo lahko ukvarjajo s športom. Hkrati je pomembno 

poudariti, da je zanje ukvarjanje s športom tudi priporočljivo, celo obvezno. Skozi šport 

krepimo mišice, razvijamo številne psihomotorične sposobnosti ter vplivamo na različna 

področja življenja, kot so čustveno in socialno področje. Z redno vajo se izboljšujejo dihanje 

in pljučne funkcije, zato pravilna vaja osebi z astmo lahko da še več kot zadovoljstvo, ki 

nastane pri izvajanju športnih aktivnosti. Telesna vaja osebi z astmo pomaga, da kontrolira 

svojo bolezen in izboljša zdravstveno stanje.  

http://www.runnersworld.com/health/asthmatic-advantage-olympics
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Kako natančno osnovne psihomotorične sposobnosti, ki jih razvijamo skozi šport, izboljšujejo 

zdravje pri osebah z astmo, je opisano v diplomskem delu Hoste (2000). Naštejmo 

najpomembnejše ugotovitve. 

Osnovne psihomotorične sposobnosti so moč, gibljivost, vzdržljivost in koordinacija. 

Mišice, ki se pogosto krčijo, se tudi krajšajo. Pri hudi astmi imajo bolniki skrajšane in toge 

mišice prsnega koša in ramenskega obroča. Z vajami za gibljivost lahko mišice sprostimo, 

povečamo obseg gibanja in zmanjšamo pritisk na sklepe. Poleg teh koristi se sprošča 

napetost, ki nastane zaradi oteženega dihanja, skladno s tem se izboljšuje splošno počutje 

(Hosta, 2000). 

Športi, ki jih izvajamo dalj časa z neprekinjeno nizko intenzivnostjo (hoja, tek, plavanje, 

kolesarjenje), povečujejo vzdržljivost in moč dihalnih mišic. Z redno vadbo se povečajo 

učinkovitost izmenjave plinov pri dihanju, pljučna kapaciteta in aerobna moč. Z razvojem 

vzdržljivosti se daljša tudi obdobje od začetka telovadbe do pojava bronhikonstrikcije, saj je 

oseba že vajena določenega napora in ga lahko prenese (Hosta, 2000). 

Vadba moči pomaga pri astmi, če se dela na razvoju zgornjega dela telesa. Tako se veča moč 

dihalnih mišic, posledično se izboljšuje tudi dihanje. Z vadbo se poveča obseg prsnega koša, 

temu sledi povečanje pljučnega volumna. Vse to olajša dihanje ob enaki stopnji 

bronhikonstrikcije. Vadba moči ima še psihosocialne koristi, posebej pri fantih, pri katerih 

večja moč pomeni višji status znotraj mikrosocialnih skupin. Ta status je pri osebah z astmo 

pogosto nižji, zato vadba lahko ublaži tudi tovrstne posledice bolezni (Hosta, 2000).  

Šormaz (2004) omenja še nekatere pozitivne učinke športa pri osebah z astmo. Piše o tem, 

kako se z vajo preprečujejo deformacije prsnega koša, ki bi lahko nastale zaradi bolezni. Prav 

tako oseba vse manj izostaja od pouka, zmanjšata se količina potrebnih zdravil in število 

obiskov zdravnika. 

Kaj o tem pravijo raziskave? 

Veliko avtorjev omenja pozitivne učinke športa na astmo, vendar je malo besedil, ki 

pregledno povzamejo dokaze raziskav. Zato so Heikkinen, Quansah in Jaakkola (2012) zbrali 

vse raziskave od leta 1980 do 2012, ki so objavljene na Medlineu in ki so dale informacije o 

učinkih redne vadbe na osebe z astmo. Sistematično so obdelali podatke in sklepali, da redna 

telesna vadba bistveno izboljšuje maksimalno aerobno kapaciteto oziroma količino kisika, ki 

jo organizem lahko porabi v eni minuti. Prav tako se zanesljivo izboljša telesna pripravljenost 

oseb z astmo. Zgoraj navedeni avtorji so zasledili raziskave, ki poročajo o boljšem nadzoru 

astme in večji kakovosti življenja, ki nastanejo kot rezultat redne vadbe. Niso pa našli 

raziskave, ki bi dovolj zanesljivo kazala na izboljšanje pljučne funkcije.  

Ena izmed novejših raziskav, ki je potrdila, da šport izboljša nadzor astme (Dogra, Jamnik, 

Baker, 2010), je izvedena na populaciji odraslih oseb z delno kontrolirano astmo. 
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Štiriindvajset udeležencev je bilo razdeljenih na kontrolno in vadbeno skupino. Pri vadbeni 

skupini so osebe z astmo dobile program vadbe, ki ga je sestavil strokovnjak. Program so 

izvajali samostojno v trajanju 12 tednov. Obe skupini sta morali v obdobju raziskave ohraniti 

svoje trenutke življenjske navade. Po dvanajstem tednu so ugotovili, da so se v vadbeni 

skupini znatno izboljšali nadzor astme, pogostost in resnost astme v primerjavi s kontrolno 

skupino.  

4.4. Oseba z astmo in športna vzgoja  
 

Deset do dvajset let nazaj je veljalo prepričanje, da naj bi se učenci z astmo izogibali športne 

vzgoje oziroma se je udeleževali v čim manjši meri, da telesna dejavnost ne bi sprožila 

astmatičnega napada. Glede na prejšnja spoznanja in raziskave lahko tudi sami sklepamo, da 

je takšno stališče napačno. Učenci, ki so v popolnosti opravičeni športne vzgoje, so 

prikrajšani za številne pozitivne učinke športa in telesne vadbe. 

Učenca ne smemo zavirati pri športnih dejavnostih, temveč ga moramo spodbujati, da jih 

sproščeno in redno izvaja. Profesor pa mora športno vzgojo prilagoditi učencu z astmo v 

tolikšni meri, kot je potrebna za določenega učenca (individualni pristop). Profesor naj bo 

pozoren na znake astme, da bi lahko pravočasno ukrepal v primeru astmatičnega napada. 

 

4.5. Prilagajanje športne vzgoje učencem z astmo 
 

Prvo, kar je pomembno pri prilagajanju športne vzgoje učencem z astmo, je, da učenca 

poznamo oziroma da vemo, kateri dejavniki vse sprožijo pri njem poslabšanje bolezni, koliko 

intenzivnega telesnega napora lahko prenese brez poslabšanj, katere dejavnosti izvaja lažje, 

katere dejavnosti mu povzročajo težave in, zelo pomembno, vedeti moramo, kako ukrepati v 

primeru astmatičnega napada. Na začetku šolskega leta profesor športne vzgoje lahko te 

informacije pridobi od staršev in učenca. Starši naj prinesejo zdravniško priporočilo, s 

katerim si profesor pomaga pri načrtovanju pouka in izvajanju ukrepov v primeru 

astmatičnega napada. Profesor pa bo učenca še najbolje spoznal skozi delo ter temu 

primerno svoje načrte preverjal in sproti dopolnjeval. 

 

Načrtovanje pouka 

1.) Izogibajte se izvajanju pouka na prostem v času suhega in hladnega vremena. 

2.) Izogibajte se izvajanju pouka na prostem v času cvetenja tistih rastlin, na katere je 

učenec alergičen. 
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3.) Zagotovite, da je v telovadnici koncentracija alergenov (npr. prah) zmanjšana na 

najnižjo možno mero. 

4.) Pred poukom športne vzgoje redno prezračite telovadnico. 

5.)  Naredite prostor, na katerem bo učenec vedno imel zdravilo, ki mu bo pomagalo v 

primeru astmatičnega napada. 

Pred poukom 

1.) Pred poukom lahko pri učencu izmerimo PEF oz. maksimalen pretok zraka pri ustih s 

prej omenjenim PEF-metrom. »Če je ta pred vadbo od 15 do 20 odstotkov nižji od 

najvišje vrednosti, je priporočljivo vzeti bronhidilatatorno zdravilo« (Hosta, 2003, str. 

24). 

2.) Če pri učencu pričakujemo poslabšanje astme, mu priporočimo, da pred poukom 

športne vzgoje  vzame bronhidilatator. Pri zdravilih smo tudi pozorni tudi na to, da jih 

učenec ne jemlje prepogosto ali v večjih odmerkih, kot je prepisal zdravnik (Hosta, 

2003). 

3.) Vprašamo učenca o tem, kako se počuti, in temu prilagodimo vadbo. V dneh, ko se 

počuti boljše, lahko telovadi kot drugi sošolci, medtem ko mu ob »slabših« dneh 

ponudimo lažje vaje in vadbo z nižjo intenzivnostjo. 

 

 Prilagajanje telesnih dejavnosti 

1.) Avtorji, ki pišejo o astmi in športu (Muha 2002, Hosta, 2003, Šormaz, 2004 Corrigan 

idr., 2009, Mušanović), so si v enem enotni: pri astmatikih je zelo pomembno 

ogrevanje, ki traja vsaj 10 minut. 

2.) Pri športni vzgoji najprej izvajamo lažje vaje, nato prehajamo k težjim (Hosta, 2003). 

3.) Dolgotrajen in intenziven napor, posebej ob teku, prej izzove astmatični napad kot 

telesna vadba, med katero obstajajo obdobja znižane aktivnosti, kot npr. pri odbojki. 

Telesno vadbo lahko prilagodimo tako, da obdobjem bolj intenzivnega napora sledijo 

obdobja mirovanja ali nizko intenzivnega napora 

(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/patientinstructions/000037.htm).  

4.) Tek, ki je astmatikom včasih prenaporen, lahko prilagodimo na način, da: 

 učenec vso dolžino prehodi, 

 učenec teče le del dolžine ali 

 učenec kombinira tek in hojo. 
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 (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/patientinstructions/000037.htm) 

5.) Med poukom športne vzgoje izvajajte tudi dihalne vaje ali gimnastične vaje za 

astmatike, ki so za učence z astmo zelo koristne. Lahko jih uporabljate redno ali v 

dneh, ko se učenec počuti slabo in ne more izvajati vaj, ki zahtevajo visoko intenziven 

napor. 

6.) Opozarjajte učenca, da čim več diha skozi nos. Pri večjem naporu pogosto dihamo 

skozi usta, ker organizem poskuša zadovoljiti vse večjo potrebo po kisiku. Tako se 

vdihuje neogret in neovlažen zrak, v katerem ostaja več prahu. Dihanje skozi usta naj 

bi bil najpogostejši vzrok astme, povzročene z naporom 

(http://www.csrsa.ba/download/Astma%20i%20sport.pdf).  

7.) V primeru poslabšanja astme pri določeni aktivnosti učencu lahko predlagamo drugo 

obliko aktivnosti, npr. namesto teka lahko gre metat žogo na koš. 

8.) V primeru slabega zdravstvenega stanja učencu ponudimo druge možnosti 

sodelovanja pri pouku. Dodelimo mu vlogo sodnika, merilca časa ali učiteljevega 

pomočnika. Sodelovanje pri aktivnosti na katerem koli nivoju je boljše od sedenja ob 

strani (http://www.csrsa.ba/download/Astma%20i%20sport.pdf). 

9.) Učencu med aktivnostjo omogočite krajšo pavzo, med katero lahko spije vodo. Osebe 

z astmo naj bi pile več tekočine v času telesne aktivnosti kot drugi ljudje, ker z vodo 

hidrirajo sluznico dihalnih poti in redčijo nabrano sluz 

(http://www.fitness.com.hr/zdravlje/ozljede-bolesti/Astma-i-sport.aspx).  

10.) Učenec lahko uporablja merilec srčnega utripa ter vadi v individualno 

določenih conah (npr. 60–80 % obremenitev). S tem učenec krepi srčno-žilni in 

dihalni sistem ter izboljšuje telesno pripravljenost. Na ta način se simptomi astme 

nehajo pojavljati pri nižjih obremenitvah (Muha, 2002). 

 

Prilagajanje preverjanja znanja 

Da bi se učenec z astmo z veseljem udeleževal športa, mu po potrebi prilagodimo tudi 

preverjanje in ocenjevanje znanja. »Otrok naj bo manj izpostavljen psihičnim pritiskom in 

normam, ki naj bi jih dosegel« (Hosta, 2003, str. 45). Učenca naj bi pripeljali do tega, da ne 

čuti strahu pred športnimi aktivnostmi. Uporabimo lahko naslednje prilagoditve: 

1.) Učencu damo več časa pri izvajanju športnih aktivnosti.  

2.) Znižamo kriterije pri aktivnostih, ki so učencu pretežke.  

3.) Daljšo ali sestavljeno dejavnost razdelimo na več krajših delov. 
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4.) Aktivnosti, ki jih učenec zaradi bolezni ne more izvajati, ne ocenjujemo, temveč mu 

ponudimo drugo nalogo, ki jo bomo ocenili: npr. namesto teka lahko naredi plakat na 

to temo. 

5.) Učenca ocenjujemo ob »boljših dneh«. Lahko se tudi dogovorimo za datum 

ocenjevanja. 

6.)  Ocenjujemo trud in napredek učenca. 

 

Obdobja aktivnosti in odmora 

 

Profesor športne vzgoje naj bi učenca spodbujal in opogumljal, da se v čim večji meri 

udeležuje športne vzgoje. To pomeni, da mora tudi druge učence seznaniti s tem, kaj je 

astma in zakaj so določene prilagoditve potrebne pri učencu z astmo. S pozitivnim pristopom 

in edukacijo profesor športne vzgoje lahko prepreči zasmehovanje s strani učenčevih 

vrstnikov, ki bi v nasprotnem primeru pri učencu z astmo lahko povzročilo odpor do športnih 

aktivnosti ali prenehanje s terapijo (zaradi sramu učenec ne vzame zdravila). 

Včasih se zgodi tudi, da učenec profesorja športne vzgoje prosi za odmor ali opravičilo od 

športnih aktivnosti tudi takrat, ko je videti povsem zdrav. Kaj naj profesor športne vzgoje 

naredi v tem primeru? Priporoča se, da učenčevo mnenje spoštuje. Lahko, da obstaja 

problem, ki ni nujno povezan z boleznijo. Mogoče učenec potrebuje več pomoči pri športnih 

dejavnostih ali več spodbude. Pogovorite se z učencem, vlijte mu zaupanje in razložite, zakaj 

so določene aktivnosti ali prilagoditve pomembne. Da bi preverili astmatično stanje učenca, 

uporabite PEF-meter, preko katerega lahko razberete, ali ima učenec večje težave z 

dihanjem ter kakšno stopnjo aktivnosti lahko prenese 

(http://www.csrsa.ba/download/Astma%20i%20sport.pdf). 

V primeru astmatičnega napada prenehajte z aktivnostjo in sledite ukrepom ob astmatičnem 

napadu, ki so navedeni na str. 33. 
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5. CILJI 
 

S predmetom in problemom, ki sta opisana v predhodnih poglavjih, so povezani naslednji cilji 

diplomskega dela: 

 

1. Ugotoviti, koliko odstotkov profesorjev športne vzgoje, vključenih v vzorec, ima 
izkušnjo z učenci z astmo. 

2. Ugotoviti, ali se profesorji športne vzgoje počutijo dovolj kompetentne za delo z 
učenci z astmo. 

3. Ugotoviti, ali bi profesorji športne vzgoje znali ukrepati v primeru astmatičnega 
napada. 

4. Ugotoviti, v kolikšni meri se učenci z astmo udeležujejo pouka športne vzgoje. 
5. Ugotoviti, ali se profesorji športne vzgoje zavedajo pomena športne vzgoje pri otrocih 

z astmo. 
6. Ugotoviti, ali profesorji športne vzgoje učencem z astmo prilagajajo pouk. 
7. Ugotoviti, na kakšen način profesorji športne vzgoje prilagajajo pouk učencem z 

astmo. 
8. Ugotoviti, ali imajo učenci z astmo nižjo, višjo ali enako oceno pri športni vzgoji. 
9. Ugotoviti, ali profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje in ocenjevanje 

učencem z astmo. 
10.  Ugotoviti, na kakšen način profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje in 

ocenjevanje otrok z astmo. 
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6. HIPOTEZE 
 

Glede na cilje smo zastavili naslednja raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze: 

 

H1: 90 % profesorjev športne vzgoje se je pri svojem delu srečalo z učencem z astmo. 

H2: 70 % profesorjev športne vzgoje se počuti dovolj kompetentne za delo z učenci, ki imajo 

astmo. 

H3: Profesorji športne vzgoje bi znali ukrepati v primeru astmatičnega napada (pomiriti 

učenca, mu prinesti bronhidilatator, pri težkih napadih poklicati zdravnika ali reševalce). 

H4: Profesorji športne vzgoje se zavedajo pomena športne vzgoje pri otrocih z astmo in jih 

vključujejo v vse športne aktivnosti. 

H5: Učenci z astmo se redno udeležujejo pouka športne vzgoje, razen v akutni fazi bolezni. 

H6: Profesorji športne vzgoje prilagajajo pouk učencem z astmo. 

H7: Profesorji športne vzgoje prilagajajo pouk učencem z astmo, najpogostejše na način, da 

vaje, ki so otroku prenaporne, zamenjajo z lažjo obliko vadbe in tako, da se pri telovadbi 

izogibajo sprožilcem astme (cvetni prah, hladen in suh zrak). 

H8: Ocene otrok z astmo so pri športni vzgoji enake kot ocene otrok brez astme. 

H9: Profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje in ocenjevanje otrok z astmo. 

H 10: Profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje in ocenjevanje otrok z astmo na način, 

da znižajo kriterije ali učenca opravičijo pri aktivnostih, ki so za učenca zaradi bolezni 

prenaporne. 
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7. METODE DELA 
 

7.1. Vzorec merjencev 

 

V raziskavo so bile zajete vse osnovne šole na območju Podravske regije. Vprašalnik je bil 

namenjen profesorjem športne vzgoje, ki delajo na teh osnovnih šolah. Poslali smo 128 

vprašalnikov v 80 osnovnih šol. Dobili smo 66 odgovorov na vprašalnik s 40 osnovnih šol.  

 

7.2. Vzorec spremenljivk  

 

Merski inštrument je vprašalnik, namenjen profesorjem športne vzgoje, ki so v letu 2012/13 

poučevali na osnovnih šolah na območju Podravske regije. 

Vprašalnik je sestavljen iz dvanajstih vprašanj, od katerih jih je devet zaprtega, tri pa 

odprtega tipa. 

Prva štiri vprašanja so bila namenjena vsem profesorjem športne vzgoje, ki so sodelovali v 

raziskavi, ne glede na njihove izkušnje na področju astme in športa. Ta vprašanja zajemajo 

naslednje spremenljivke:  

 izkušnje profesorjev športne vzgoje pri delu z učenci z astmo, 

 mnenje profesorjev športne vzgoje o lastni kompetentnosti za delo z učenci z astmo, 

 poznavanje ukrepov ob astmatičnem napadu in 

 mnenje profesorjev športne vzgoje o vključevanju učencev v pouk športne vzgoje. 

 

Od petega do dvanajstega vprašanja so vprašalnik reševali le tisti profesorji športne vzgoje, ki 

so se v svojem dosedanjem delu v šoli že srečali z učenci z astmo. Ta vprašanja zajemajo 

naslednje spremenljivke: 

 udeležba učenca z astmo pri športni vzgoji, 

 prilagajanje pouka učencem z astmo, 
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 način prilagajanja pouka učencem z astmo, 

 prilagoditve, ki jih profesorji športne vzgoje uporabljajo pri delu z učencem z astmo, 

 prilagajanje preverjanja in ocenjevanje znanja športne vzgoje pri učencih z astmo, 

 način prilagajanja preverjanja in ocenjevanja znanja športne vzgoje pri učencih z 

astmo, 

 prilagoditve, ki jih profesorji športne vzgoje uporabljajo pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja učenca z astmo. 

 

7.3. Organizacija meritev 

 

Podatke sem zbirala septembra, oktobra in novembra leta 2012 na osnovnih šolah na 

območju Podravske regije.  

Najprej sem poklicala ravnatelje in ravnateljice vseh omenjenih šol. Ko so raziskavo odobrili, 

sem vprašalnik dostavila bodisi osebno bodisi preko spleta.  

Vprašalniki so bili dostopni tudi v elektronski obliki na spletni strani: 

http://www.mojaanketa.si/anketa/247253865/. 

Vprašalnik na spletni strani je bil zavarovan s kodo, ki so dobili le profesorji, zajeti v 

raziskavo. 

Navodila za reševanje in informacije o raziskavi so podani v besedilu pred začetkom 

vprašalnika. 

Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno in anonimno. Profesorji športne vzgoje so 

vprašalnike reševali samostojno.  

 

7.4. Metode obdelave podatkov 

 

Vse rešene vprašalnike sem vpisala na omenjeno spletno stran: www.moja.anketa.si. Na 

spletni strani so se rezultati izračunali samodejno. Dodatno sem jih obdelala v Microsoft 

Office Excel Worksheetu. 

Izračunala sem osnovna statistična parametra: frekvenco odgovorov in odgovore v odstotkih.  

Podatki so predstavljeni tekstovno, v tabelah in grafih.  
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8. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

8.1. 90 % profesorjev športne vzgoje se je pri svojem delu srečalo z učencem z 

astmo. 

 

»Astma je najbolj pogosta kronična bolezen pri otroku in vsak športni pedagog, ki ima med 

svojo populacijo otroke, se sreča z njo« (Kogovšek, 2002, str. 1). Prevalenca otrok, obolelih 

za astmo, znaša do 30 % (Šuškovič idr., 2000). Pri raziskavi, ki je potekala v Hamburgu 

(Meyer, Machnick, Behnke, Braumann, 2002), so profesorji športne vzgoje ocenili, da je v 

vsakem razredu, ki šteje 25–30 učencev, prisoten približno en učenec z astmo. Upoštevajoč 

te podatke smo tudi mi predvidevali, da se vsak profesor športne vzgoje, ki dela z večjimi 

razredi, kdaj sreča z učencem oz. učenko z astmo. Vendar pa obstajajo učenci, ki imajo astmo 

in jo dobro obvladajo, tako da profesor ne opazi njihovo bolezen. Nekateri otroci astmo celo 

skrivajo. Profesorjem, na začetku svoje karierne poti v šoli morda manjkajo izkušnje z učenci 

z astmo.  

Iz navedenih razlogov smo bili mnenja, da le majhen delež profesorjev športne vzgoje, do 

deset odstotkov, do sedaj ni delal z učenci, ki imajo to bolezen.  

Vprašanje za preverjanje prve hipoteze se glasi:  

»Ali ste se v dosedanjem delu pri športni vzgoji srečali z učenci z astmo?« Odgovorili so lahko 

pritrdilno ali odklonilno.  

 

Graf 1: Odstotek profesorjev, ki so se pri svojem delu srečali z učenci z astmo 
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Rezultati so pokazali, da se je od 66 profesorjev športne vzgoje, ki so sodelovali v raziskavi, 

57 profesorjev oziroma 86,4 % pri svojem delu srečalo z učencem ali učenko z astmo. Ostalih 

9 profesorjev oziroma 13,6 % se pri svojem delu ni srečalo z učencem ali učenko z astmo, kar 

je le malo višji odstotek od predvidenega. Podobne rezultate je dala raziskava na Norveškem 

(Sandsund, Thomassen, Reinertsen, Steinshamn, 2011), v kateri je sodelovalo 106 športnih 

pedagogov. 78.1 % jih je odgovorilo, da v svojih razredih imajo učenca oz. učenko z astmo. 

Rezultati naše raziskave bi bili objektivni, če bi vsi športni pedagogi na območju Podravske 

regije odgovorili na vprašalnik. Zaradi majhnega vzorca vsak odgovor bistveno vpliva na 

rezultat. Vendar s pridobljenimi rezultati hipoteze ne moremo potrditi, zato prvo hipotezo 

zavrnemo. 

 

8.2. 70 % profesorjev športne vzgoje se počuti dovolj kompetentne za delo z 

učenci, ki imajo astmo 

 

Astma je bolezen, s katero se pogosto srečujemo. Študenti Fakultete za šport o njej dobijo 

informacije in znanja v času študija pri predmetu Športna vzgoja otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami. Profesorji športne vzgoje naj bi zaradi tega poznali značilnosti bolezni 

in ukrepe ob astmatičnem napadu. Ker je astma nepredvidljiva, je razumljivo, da se nekateri 

profesorji s tem znanjem še vedno ne počutijo dovolj usposobljeni za delo z učenci s to 

boleznijo. Predvidevali smo, da bo slednjih približno trideset odstotkov. Rezultati so pokazali 

drugače.  

Hipotezo smo preverjali s preprostim vprašanjem, ki se glasi: »Ali se počutite dovolj 

informirani o astmi ter dovolj usposobljeni za delo z učenci, ki imajo astmo?« 

 

Graf 2: Odstotek profesorjev športne vzgoje, ki se počutijo dovolj kompetentne za delo z 

učenci, ki imajo astmo 
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V nasprotju s pričakovanji je kar 43 profesorjev, torej 65,2 %, odgovorilo, da se ne počutijo 

dovolj informirani in usposobljeni za delo z učenci z astmo. Za tovrstno delo se kompetentne 

počuti le 23 profesorjev oziroma 34,8 %. Rezultati so zelo podobni tistim pri diplomskem 

delu Kovačeve (2003), ki je preučevala področje astme in športne vzgoje v nižjih razredih 

osnovne šole. Učiteljem in učiteljicam razrednega pouka je zastavila vprašanje: »Ali menite, 

da imate o astmi dovolj informacij?«, na kar je 70 % udeležencev odgovorilo nikalno. Devet 

let po njeni raziskavi rezultati še vedno kažejo na podobna mnenja učiteljev razrednega 

pouka in profesorjev športne vzgoje. 

Da se tako učitelji razrednega pouka kot profesorji športne vzgoje ne počutijo kompetentne 

za delo z učenci z astmo kažejo tudi starejše in novejše raziskave iz tujine. 

Bevis in Taylor (1990) sta med 98 učitelji osnovnih šol v Londonu ugotovila, da jih je le 5 % 

mnenja, da imajo dovolj informacij o učencih z astmo. Stohlhofer, Lahrmann, Frank in Zwick 

(1998) z Dunaja poročajo, da od 1054 učiteljev osnovnih šol večina (94 %) čuti, da nimajo 

dovolj znanja o astmi. V že omenjeni raziskavi na Norveškem (Sandsund idr., 2011) je 89.4 % 

profesorjev špotne vzgoje, ki so izpolnjevali vprašalnik, izjavilo, da potrebujejo nasvete za 

poučevanje učencev z astmo, in le 25.9 %, da imajo dovolj znanja za poučevanje teh učencev. 

 

Drugo hipotezo zavrnemo.  

 

8.3. Profesorji športne vzgoje bi znali ukrepati v primeru astmatičnega napada  

(pomiriti učenca, prinesti mu bronhidilatator, pri težkih napadih poklicati zdravnika ali 

reševalce). 

 

Kot je že omenjeno, se profesorji športne vzgoje v času študija učijo o astmi. Večina 

profesorjev se s takimi učenci tudi srečuje, zato sem predvidevala, da znajo ukrepati v 

primeru astmatičnega napada.  

Pri astmatičnem napadu je priporočljivo delovati po naslednjih korakih: 

 Omogočite učencu umik od aktivnosti, pomagajte mu priti do sedečega položaja 

(ležeči položaj ni priporočljiv), pomirite učenca. 

 Vprašajte ga, ali potrebuje zdravilo, če pritrdi, mu prinesite bronhidilatator ter se 

prepričajte, da ga bo pravilno vzel. 

 Učencu lahko ponudite požirek vode, omogočite dostop do svežega zraka, sprostite 

tesno obleko in poveste, naj diha počasi, globoko in sproščeno. 

 Če se zdravstveno stanje ne izboljša čez deset minut, lahko ponovite vpih 

bronhidilatatorja. 
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 Če ukrepi ne pomagajo, pokličite starše ali zdravstveno službo (Llwellyn, 2003). 

 

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem:  

»Kaj bi naredili, če bi učenec med poukom športne vzgoje dobil astmatičen napad oz. če bi se 

njegovo zdravstveno stanje opazno poslabšalo?« Profesorji so morali samostojno napisati 

ukrepe, ki so jih poznali.  

Pri odgovorih na to vprašanje v vprašalniku so bili s pozitivno oceno ocenjeni odgovori, v 

katerih so profesorji športne vzgoje izpostavili:  

• jemanje zdravila oz. vdihovanje bronhidilatatorja, 

• prekinitev aktivnosti, sedeč položaj, umiritev dihanja in 

• klicanje pomoči: staršev, razrednika, prve pomoči. 

 

Če je iz odgovora razvidno, da profesor športne vzgoje zna ukrepati v primeru astmatičnega 

napada, čeprav ob tem ni omenjenega tretjega dela ukrepov (klicanje pomoči), je njegov 

odgovor še vedno pozitivno ocenjen, ker je klicanje pomoči samoumevno v življenjsko 

nevarnih okoliščinah in ni vezano le na astmo. 

Z delno oceno so ocenjeni odgovori, pri katerih profesorji športne vzgoje omenijo zgolj enega 

izmed prvih dveh elementov: vdihovanje bronhidilatatorja ali tehnike umirjanja.  

Z negativno oceno so ocenjeni odgovori, kjer so profesorji športne vzgoje omenili le klicanje 

pomoči (reševalcev, razrednika, staršev ali svetovalne službe), ker samostojno ne bi znali 

ukrepati v primeru napada. Negativno so ocenjeni tudi odgovori, kjer so profesorji športne 

vzgoje napisali le, da bi delovali po navodilih, ki jim jih je posredoval/-a učenec/učenka. Ta 

odgovor ni napačen, vendar ne kaže na poznavanje ukrepov pri astmatičnem napadu. V tej 

skupini sta še dva odgovora, v katerih so profesorji poleg pravilnih ukrepov napisali, da bi 

učenca obrnili na bok v ležečem položaju. Ta položaj je pri astmatičnem napadu neprimeren. 

Rezultati so bili naslednji:  

1.) 29 profesorjev športne vzgoje oziroma 43,9 % je s svojimi odgovori pokazalo, da 

poznajo ukrepe v primeru astmatičnega napada.  

2.) 23 profesorjev športne vzgoje oziroma 34,9 % je napisalo ukrepe v primeru 

astmatičnega napada, vendar pomanjkljivo. V tej skupini je 16 profesorjev izpustilo 

vse tehnike umirjanja, drugih 7 ni omenilo zdravila.  
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Omenimo še dejstvo, da raziskave (Bevis in Taylor, 1990; Hussey, Cahill, King in 

Gormley, 1999) opozarjajo na slabo poznavanje učiteljev osnovnih šol o zdravilih in 

preventivnih učinkih zdravil pred športnimi dejavnostmi.  

3.) 14 profesorjev športne vzgoje oziroma 21,2 % je odgovorilo neustrezno, ker iz 

njihovih odgovorov ni razvidno, da bi znali samostojno ukrepati v primeru 

astmatičnega napada, ali pa so njihovi odgovori napačni. V tej skupini so le 4 

profesorji, ki se do sedaj niso srečali z učenci z astmo. To pomeni, da tudi profesorji 

športne vzgoje, ki imajo izkušnje, nimajo dovolj informacij o astmi, zato ni 

presenetljivo dejstvo, da se velik odstotek profesorjev športne vzgoje ne počuti 

dovolj kompetentnih za delo z učenci z astmo. Kot zanimivost naj omenimo podatek 

Asthma UK-a (2012), da samo 65 % staršev otrok z astmo verjame, da bi profesor 

športne vzgoje, ki dela z njihovim otrokom, znal ukrepati v primeru astmatičnega 

napada. Forck, Märzhäuser in Weisser (2008) so v raziskavo vključili 120 profesorjev 

športne vzgoje iz Schleswig-Holsteina (Nemčija) ter ocenili njihovo poznavanje 

ukrepov ob astmatičnem napadu kot nezadovoljivo. 

 

 

Graf 3: Poznavanje ukrepov pri astmatičnem napadu 

 

V diplomskem delu Kravanje (1993) je podobno vprašanje zastavljeno učiteljem razrednega 

pouka na osnovni šoli Vižmarje Brod. Na vprašanje: »Ste že pomislil, kaj bi storili, če bi 

učenec dobil astmatični napad?« je 40 % učiteljev odgovorilo, da bi poiskali pomoč 

zdravnika, 30 % jih je odgovorilo, da bi nudili učencu prvo pomoč, 20 % bi pomirilo učenca, 

10 % pa jih ni vedelo, kako bi ukrepali v primeru astmatičnega napada. Vidimo, da so 

navedeni samo splošni ukrepi reagiranja v življenjsko nevarnih situacijah. Zato je pozitivno 
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dejstvo, da so v tem časovnem razmiku profesorji pridobili več znanja o astmi ter da danes 

večina že pozna vsaj nekatere specifične ukrepe v omenjeni situaciji.  

Čeprav je največji del odgovorov pravilen, je še vedno visok odstotek profesorjev športne 

vzgoje, ki ukrepov ob astmatičnem napadu ne pozna ali jih pozna le delno. To kaže na 

dejstvo, da je potrebno profesorje bolj natančno informirati o ukrepih pri astmatičnem 

napadu. Tako bo tudi njihovo delo lažje in se bodo počutili bolj gotovo pri aktivnem 

vključevanju učencev z astmo v pouk športne vzgoje. 

 

Tretjo hipotezo zavrnemo. 

 

8.4. Profesorji športne vzgoje se zavedajo pomena športne vzgoje pri otrocih z 

astmo ter jih vključujejo v vse športne aktivnosti. 

 

Kot pri vsakem človeku, tako tudi pri učencih z astmo, šport vpliva na razvoj številnih 

sposobnosti, v prvi vrsti na psihomotorične sposobnosti. Vendar pri učencih z astmo šport 

prinese še več koristnih učinkov, ker ukvarjanje s športom takim osebam pomaga, da 

izboljšajo pljučne funkcije in pljučno kapaciteto ter imajo večji nadzor nad boleznijo. V 

poglavju Vpliv športa na astmo smo opisali, kako vaje za gibljivost, vzdržljivost in moč 

pomagajo pri zmanjševanju posledic bolezni. V preteklosti se profesorji tega pomena niso 

dovolj zavedali in so v strahu pred astmatičnim napadom učence opravičevali od športne 

vzgoje. Danes vemo, da se učenci z astmo lahko ukvarjajo s športom oziroma se jim to 

priporoča. Hosta (2003, str. 34) piše o posledicah neaktivnosti in pravi: »Pomanjkanje gibanja 

povzroči zmanjševanje gibalnih sposobnosti in posledično poslabšanje funkcionalnih 

zmogljivosti organizma. To vodi k zniževanju ravni splošnega zdravja ter k poslabšanju stanja 

bolezni. Posledica je še večja psihofizična omejenost in začaran krog med neaktivnostjo in 

boleznijo je sklenjen.«  

»Športni pedagog mora imeti vseskozi pred očmi dolgoročne koristi telesne aktivnosti in zato 

mora premišljeno spodbujati in opogumljati astmatika med poslabšanji, ki jih lahko izzove 

tudi šport« (Černe, 2007, str. 10). Kogovšek (2002) navaja, da bi opravičilo od športne vzgoje 

pri otrocih z astmo moralo biti le izjema, ker so le ti ob primernem zdravljenju lahko enako 

telesno zmogljivi kot njihovi vrstniki. Menila sem, da profesorji sledijo tem dognanjem ter 

učence vključujejo v vse športne aktivnosti.  

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem, ki sem ga povzela iz diplomskega dela Kovačeve 

(2003). Vprašanje se glasi: 

»Dane so tri trditve, povezane z astmo in športno vzgojo. Obkrožite črko pred tisto trditvijo, s 

katero se osebno najbolj strinjate.  
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a) Učenca z astmo naj bi čim manj vključevali v dejavnosti pri športni vzgoji, saj lahko že 

najmanjši napor izzove astmatični napad.  

b) Učenca z astmo naj bi vključevali pri lažjih, nezahtevnih športnih aktivnostih, pri 

katerih se učenec ne napreza preveč, in na tak način preprečili astmatični napad.  

c) Učenca z astmo naj bi vključevali v vse športne aktivnosti, ki ga krepijo in utrjujejo, pri 

tem pa bi ga pozorno opazovali in spremljali.« 

 

Ko je Kovač (2003) v okvirju svojega diplomskega dela to vprašanje zastavila učiteljem in 

učiteljicam razrednega pouka, se je 19 % udeležencev odločilo za drugo trditev, ostalih 81 % 

pa za tretjo. Nihče ni odgovoril, da naj bi učenca čim manj vključevali v dejavnosti pri športni 

vzgoji. 

 

Rezultati mojega vprašalnika so bili podobni in so podani v nadaljevanju.          

 

 

Graf 4: Izbrane trditve o pomenu športne vzgoje pri učencih z astmo in vključevanju teh 

učencev v pouk športne vzgoje 

 

15 profesorjev športne vzgoje oziroma 22,7 % je izbralo drugo trditev oziroma mnenje, da 

naj bi učenca z astmo vključevali pri lažjih, nezahtevnih športnih aktivnostih, pri katerih se 

učenec ne napreza preveč, in na tak način preprečili astmatični napad. Ostalih 51, torej 77,3 

%, je izbralo tretjo trditev in ti profesorji športne vzgoje so mnenja, da naj bi učenca z astmo 

vključevali v vse športne aktivnosti, ki ga krepijo in utrjujejo, pri tem pa bi ga pozorno 

opazovali in spremljali. Nihče ni izbral prve trditve, kar kaže na pozitivno stališče športnih 

pedagogov do vključevanja učencev z astmo v pouk športne vzgoje. Rezultati so pokazali, da 
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se profesorji zavedajo pomena športne vzgoje pri učencih z astmo ter jih redno vključujejo v 

pouk.  

Četrto hipotezo potrdimo. 

8.5. Učenci z astmo se redno udeležujejo pouka športne vzgoje, razen v akutni 

fazi bolezni 

 

Iz istih razlogov, kot pri četrti hipotezi, sem predvidevala, da se učenci z astmo redno 

udeležujejo športne vzgoje. »Že leta 1974 so na strokovnem srečanju v Washingtonu 

ugotovili, da imajo tudi otroci z astmo pravico do telesne dejavnosti ter da se z ustrezno 

mero previdnosti in pravilnim zdravljenjem z zdravili lahko udeležijo šolskih športnih 

dejavnosti« (Hosta, 2003, str. 34). Športni pedagogi v Hamburgu so leta 2002 poročali, da se 

60 % učencev z astmo udeležuje športne vzgoje v isti meri kot njihovi vrstniki brez astme 

(Meyer idr., 2002). Filipčič in Jekovec sta v raziskavo leta 2003 preko vprašalnika vključili 25 

profesorjev razrednega pouka in 5 profesorjev športne vzgoje, ki so delali na OŠ Antona 

Tomaža Linharta Radovljica in njenih podružnicah. Ugotovili sta, da niti en učenec z astmo ni 

bil opravičen pri športni vzgoji, ali pa bi le pasivno sodeloval.  

Za preverjanje hipoteze sem zastavila vprašanje:  

»Vaši učenci z astmo se pouka športne vzgoje udeležujejo: 

 

o Redno, le občasno se opravičijo zaradi bolezni. 

o Večkrat se opravičijo zaradi bolezni. 

o Zelo pogosto se opravičijo zaradi bolezni. 

o Izkoriščajo pravico do opravičenosti od športne vzgoje.« 

 

Na vprašanje so odgovarjali le profesorji športne vzgoje, ki so se pri svojem delu že srečali z 

učenci z astmo.  
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Graf 5: Udeležba učencev z astmo pri pouku športne vzgoje 

Izmed 57 profesorjev športne vzgoje, ki so se pri svojem delu že srečali z učencem z astmo, 

jih je 54 ali 94,7 % odgovorilo, da se njihovi učenci pouka športne vzgoje udeležujejo redno, 

le občasno se opravičijo zaradi bolezni. To je zelo razveseljiv podatek, ki kaže na dejstvo, da 

profesorji športne vzgoje na pravilen način spodbujajo učence z astmo k sodelovanju pri 

športni vzgoji. 

Le 2 profesorja, ali 3,5 %, sta odgovorila, da se njuni učenci z astmo večkrat opravičijo zaradi 

bolezni, 1 profesor, oziroma 1,8 % udeležencev, pa, da njegovi učenci z astmo izkoriščajo 

pravico do opravičenosti od športne vzgoje. To lahko pomeni tudi, da imajo ti profesorji v 

razredu učence s težjo obliko astme, ki zahteva več mirovanja.  

Glede na pridobljene rezultate peto hipotezo potrdimo. 

 

8.6. Profesorji športne vzgoje prilagajajo pouk učencem z astmo 

 

V današnjem času so učenci z astmo vse redkeje opravičeni izvajanja športne vzgoje. Tako v 

teoriji kot v praksi opazimo tendenco, da se učenci z astmo redno in enakopravno 

udeležujejo telesne vadbe. S peto hipotezo smo preverili in potrdili, da se na območju 

Podravske regije učenci z astmo redno udeležujejo športne vzgoje. Boljši nadzor nad 

boleznijo pa ne izhaja le iz boljših zdravil. Da bi se učenec z astmo varno, redno in aktivno 

udeleževal pouka športne vzgoje, so nemalokrat potrebne določene prilagoditve. 

Prilagoditve so lahko časovne (vmesni odmori, krajše obdobja intenzivnega napora), 

prostorske (prostor, v katerem je čim manj alergenov in dražljivcev), prilagajanje oblik dela 

(zamenjamo prenaporne aktivnosti z drugo vrsto dejavnosti; npr. tek z odbojko, v pouk 
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dodamo dihalne vaje) ter prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (npr. znižamo 

kriterije, učenca ocenjujemo ob »boljših dneh«). Drugi del prilagoditev je vezan na 

preprečevanje in blaženje astmatičnega napada. Pri teh je pomembno, da imamo vedno v 

bližini zdravila, merimo PEF pred vadbo, smo pozorni, da učenec diha skozi nos, da ogrevanje 

traja dovolj dolgo ipd. Glede na to, da profesorji športne vzgoje redno vključujejo učence z 

astmo v pouk, smo predvidevali, da prav tako izvajajo prilagoditve športne vzgoje. Hipotezo 

smo preverili z naslednjim vprašanjem: 

 » Ali prilagajate pouk športne vzgoje učencem z astmo?« 

Profesorji športne vzgoje so lahko odgovorili pritrdilno ali nikalno.  

 

 

Graf 6: Odstotek profesorjev športne vzgoje, ki prilagajajo pouk športne vzgoje učencem z 

astmo 

 

Izmed 57 profesorjev športne vzgoje, ki so odgovorili na vprašanje, jih je 46 ali 80,7% 

odgovorilo pritrdilno, da torej pouk športne vzgoje prilagajajo učencem z astmo. Preostalih 

11 ali 19,3 % profesorjev je odgovorilo nikalno, vendar so v naslednjih dveh vprašanjih tudi ti 

profesorji, ki so odgovorili, da ne prilagajajo pouka športne vzgoje učencem z astmo, napisali 

ali obkrožili določene prilagoditve. Le ena profesorica je napisala, da pouka ne prilagaja, ker 

njeni učenci nimajo težjih oblik astme in za to ni potrebe. Iz tega sklepam, da tisti profesorji 

športne vzgoje, ki so na vprašanje odgovorili nikalno, ne načrtujejo prilagoditev pouka, 

ampak določene prilagoditve izvajajo glede na potrebe in trenutno stanje učenca. 

Da profesorji športne vzgoje le redko vnaprej pripravijo načrt dela z učenci z astmo, pričajo 

raziskave. Meyer idr. (2002) sklepajo, da ima le 4,7 % profesorjev športne vzgoje specifični 

načrt, ki omogoča učencem z astmo, da se udeležujejo pouka športne vzgoje brez nevarnosti 
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astmatičnega napada. Forck idr. (2008) pa pravijo, da 44 % profesorjev športne vzgoje, 

vključenih v njihovo raziskavo, ne načrtuje pouka na način, da bi se izogibali sprožilcem 

astmatičnega napada. 

 

Šesto hipotezo potrdimo. 

 

8.7. Profesorji športne vzgoje prilagajajo pouk učencem z astmo, 

najpogostejše na način, da vaje, ki so otroku prenaporne, zamenjajo z lažjo 

obliko vadbe, in tako, da se pri telovadbi izogibajo sprožilcem astme (cvetni 

prah, hladen in suh zrak). 

 

Med preventivnimi ukrepi pri astmi je vedno poudarjeno izogibanje alergenom in sprožilcem 

astme. Predvidevala sem, da so profesorji športne vzgoje pozorni na te sprožilce, da bi 

zmanjšali možnosti, za astmatični napad v času pouka. To pomeni, da skrbijo, da so 

telovadnice očiščene in prezračene ter da učencev ne izpostavljajo vadbi zunaj v času, ko je 

zrak suh in mrzel zrak ali ko je v zraku visoka koncentracija cvetnega prahu, na katerega je 

učenec morda alergičen. Druga prilagoditev, za katero sem predvidevala, da jo profesorji 

športne vzgoje pogosto uporabljajo in za katero sem preko lastnih izkušenj opazila, da se 

najpogosteje izvaja v praksi, je zamenjava težjih vaj z lažjimi oziroma zamenjava višje 

intenzitete z nižjo v času, ko se učenec zaradi bolezni slabo počuti. 

Sedmo hipotezo smo preverjali s pomočjo dveh vprašanj. Prvo vprašanje je bilo odprtega 

tipa in se je glasilo: »Na kakšen način prilagajate pouk športne vzgoje učencem z astmo?« 

Prevladovali so naslednji odgovori: 

a) Profesorji športne vzgoje prilagajajo intenzivnost vadbe tako, da jo znižajo, 

stopnjujejo ali krajšajo obdobja visoko intenzivne vadbe. 

b)  Profesorji športne vzgoje pri učencih z astmo izvajajo lažje vaje, krajše vaje in manjše 

število ponovitev. 

c) Profesorji športne vzgoje učencem z astmo dajejo več vmesnih odmorov ali možnost, 

da si učenec vzame počitek, kadar začuti, da ga potrebuje. 

d) Profesorji športne vzgoje diferencirajo aerobno vadbo. 

e) Pri vzdržljivostnih dejavnostih profesorji športne vzgoje izdelajo za učenca z astmo 

individualiziran program. 

f) Učenci z astmo ne tečejo vzdržljivostnega teka.  
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g)  V primeru poslabšanja astmatičnega stanja učenci z astmo prekinejo aktivnosti.  

 

Le trije profesorji športne vzgoje so omenili izogibanje alergenom. Dva profesorja sta 

omenila edukacijo učencev: ena profesorica je napisala, da učence z astmo educira, tako da 

jim približa primere dobre prakse o astmatikih, ki so postali priznani športniki; drugi profesor 

je poudaril, da učenca seznanja s pomenom športne dejavnosti pri njegovi bolezni. 

Naslednje vprašanje za preverjanje iste hipoteze je profesorjem športne vzgoje omogočalo, 

da izmed ponujenih izberejo prilagoditve, ki jih uporabljajo, kadar imajo v razredu učenca z 

astmo. Dobili smo rezultate, predstavljene spodaj. 

 

Tabela 8: Prilagoditve, ki jih profesorji športne vzgoje uporabljajo, kadar imajo v razredu 

učenca z astmo razredu imajo učenca z astmo.  

    F % 

Če določena vaja pri učencu z astmo izzove nelagodje in poslabšanje 
  bolezni, mu predlagam drugo obliko aktivnosti ali počitek 48 84,2 

Do večjih fizičnih obremenitev prihajamo postopoma 45 78,9 

Med vadbo je več počitkov in odmorov 37 64,9 

Poskrbim za to, da učenec z astmo ima vedno v bližini bronhidilatator 36 63,2 

V času cvetenja se izogibam izvajanju športne vzgoje na prostem 33 57,9 

Ogrevanje pred naporom traja vsaj deset minut 31 54,4 

Občasno spomnim učenca z astmo, da čim več diha skozi nos 25 43,9 

V pouk športne vzgoje vključujem dihalne vaje 21 36,8 

V času suhega in hladnega vremena ne izvajamo športno vzgojo na prostem 18 31,6 

Pri učencu z astmo spremljam gibanje PEF-a pred vadbo 3 5,3 

V pouk športne vzgoje vključujem gimnastične vaje za astmatike 2 3,5 

 

Na vprašanje je odgovarjalo 57 profesorjev športne vzgoje. Izmed njih jih je kar 48 ali 84,2 % 

izbralo odgovor, da vajo, ki pri učencu izzove nelagodje in poslabšanje bolezni, zamenjajo z 

drugo obliko aktivnosti ali učencu omogočijo počitek. 45, ali 78,9 %, profesorjev športne 

vzgoje je odgovorilo, da do večjih fizičnih obremenitev prihajajo postopoma, 37, ali 64,9 %, 

jih je odgovorilo, da med vadbo omogočajo več vmesnih odmorov in počitkov, 36, ali 63,2 %, 

profesorjev poskrbi za to, da ima učenec z astmo vedno v bližini bronhidilatator. V času 

cvetenja se izvajanju športnih dejavnosti zunaj izogiba 33 profesorjev športne vzgoje, 

vključenih v raziskavo, oziroma 57,9 %. Pri astmatikih je zelo pomembno podaljšano 

ogrevanje, ki traja vsaj deset minut, to pa uresničuje le nekaj več kot polovica udeležencev 

raziskave; 31 profesorjev ali 54,4 %. Manj kot polovica, 25 profesorjev ali 43,9 %, jih občasno 

opomni učenca, naj diha skozi nos. 21 vprašanih profesorjev ali 36,8 % v pouk vključuje 
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dihalne vaje. Nespecifičnim dejavnikom astmatičnega napada, tj. suhemu in hladnemu zraku, 

se profesorji športne vzgoje večinoma ne izogibajo. Ta odgovor je izbralo le 18 profesorjev ali 

31,6 %. Najmanj uporabljeni prilagoditvi sta spremljanje PEF-a pred vadbo in vključevanje 

gimnastičnih vaj za astmatike v pouk. Za prvo so se odločili 3 profesorji športne vzgoje, ali 5,3 

%, za drugo le 2, tj. 3,5 % udeležencev. 

Iz odgovorov lahko opazimo, da profesorji športne vzgoje izvajajo prilagoditve, ki niso 

specifične samo za učence z astmo. Čeprav so te prilagoditve učencem z astmo koristne, bi 

se sposobnosti omenjenih učencev za ukvarjanje s športom dodatno izboljšale, če bi več 

profesorjev športne vzgoje izvajalo dihalne in gimnastične vaje za astmatike ter opozarjalo 

učence, naj dihajo skozi nos. Spremljanje PEF-a pred vadbo je koristen pripomoček za 

preprečevanje astmatičnega napada. Glede na nizek odstotek profesorjev, ki izvajajo ta 

postopek, predvidevam, da večina profesorjev ni seznanjena z uporabo PEF-metra. 

Prvi del sedme hipoteze, ki pravi, da profesorji športne vzgoje prilagajajo pouk učencem z 

astmo, najpogostejše na način, da vaje, ki so otroku prenaporne, zamenjajo z lažjo obliko 

vadbe, lahko potrdimo. Pri obeh vprašanjih so največkrat podani tovrstni odgovori.  

Drugi del sedme hipoteze, da se pri športni vzgoji izogibajo sprožilcem astme (cvetni prah, 

hladen in suh zrak), zavrnemo. Čeprav je več kot polovica profesorjev športne vzgoje 

omenila ukrepe glede cvetnega prahu, jih je le malo pozornih na suh in hladen zrak, ki prav 

tako lahko močno poslabša astmatično stanje.  

 

8.8. Ocene otrok z astmo pri športni vzgoji so enake kot ocene otrok brez 

astme 

 

Prilagoditve pouka športne vzgoje omogočajo učencu, da neovirano izvaja športne 

dejavnosti. Pri pouku je prisotno tudi ocenjevanje in če je učenec zaradi bolezni slabše 

ocenjen kot njegovi zdravi sovrstniki, lahko to pripelje do zmanjšanja motivacije in želje po 

aktivnem sodelovanju v športnih dejavnostih. Preden smo ugotovili, ali profesorji športne 

vzgoje prilagajajo preverjanje in ocenjevanje znanja, smo raziskali, kakšne so ocene učencev 

z astmo. Predvidevali smo, da bodo enake kot ocene učencev, ki astme nimajo, ker so 

prilagoditve pouka prisotne prav zato, da te razlike odpravijo.  

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem: »V primerjavi z učenci, ki astme nimajo, so ocene 

učencev z astmo navadno: enake/višje/nižje.« Profesorji športne vzgoje so izbrali odgovor, ki 

je veljal pri njihovih učencih.  
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Tabela 9: Ocene učencev z astmo pri športni vzgoji v primerjavi z ocenami učencev brez 

astme 

  f % 

OCENE SO ENAKE 56 98,2 

OCENE SO VIŠJE  1 1,8 

OCENE SO NIŽJE  0 0 

SKUPAJ 57 100 

 

Pri tem vprašanju so bili odgovori precej enotni. 56 profesorjev športne vzgoje je odgovorilo, 

da so ocene učencev z astmo pri športni vzgoji enake ocenam učencev brez astme. Samo en 

profesor, oziroma 1,8 % udeležencev, je odgovoril, da so ocene učencev z astmo višje kot 

ocene učencev brez astme. 

Osmo hipotezo potrdimo. 

 

8.9. Profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje in ocenjevanje otrokom 

z astmo 

 

Pri potrditvi osme hipoteze, smo ugotovili, da so ocene učencev z astmo enake kot ocene 

učencev brez astme. Nato smo raziskali, ali profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje 

in ocenjevanje znanja, da bi dosegli takšne rezultate oziroma zmanjšali razlike. V poglavjih 

Prilagoditve v vzgoji in izobraževanju pri otrocih z astmo in Prilagajanje športne vzgoje 

učencem z astmo smo podali predloge in priporočila za prilagoditve na tem področju. 

Prilagajamo torej aktivnosti, ki so učencu prenaporne zaradi bolezni: bodisi tako, da damo 

učencu več časa, več vmesnih odmorov ali dejavnost razdelimo na več manjših sekvenc, 

oziroma tako, da znižamo kriterije ali aktivnost zamenjamo z drugo vrsto dejavnosti. 

Ocenjujemo tudi trud in napredek učenca. Ponuja se tudi možnost, da zmanjšamo število 

ocen ali prestavimo ocenjevanje na čas, ko se bo učenec bolje počutil. Ni pa potrebno 

prilagajati vseh dejavnosti. Tam, kjer bolezen učenca ne ovira pri delu, ne uporabljamo 

dodatnih prilagoditev. Naša pričakovanja do učenca ne smejo biti prenizka (ali previsoka). 

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem »Ali prilagajate preverjanje in ocenjevanje znanja 

učencev z astmo?« Odgovorili so lahko pritrdilno ali nikalno.  
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Graf 8: Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja športne vzgoje učencev z astmo, 

izraženo v odstotkih 

31, ali 54,4 %, profesorjev športne vzgoje je odgovorilo, da preverjanje in ocenjevanje znanja 

pri učencih z astmo prilagajajo. Drugih 26 profesorjev, ali 45,6 %, je odgovorilo, da 

preverjanja in ocenjevanja znanja pri učencih z astmo ne prilagajajo. Čeprav je več kot 

polovica udeležencev raziskave na vprašanje odgovorila pritrdilno, to hipoteze ne potrdi, ker 

je še vedno visok odstotek tistih, ki so odgovorili nasprotno.  

Deveto hipotezo zavrnemo. 

 

8.10. Profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje in ocenjevanje otrokom 

z astmo, na način, da znižajo kriterije ali učenca opravičijo pri aktivnostih, ki 

so učencu zaradi bolezni prenaporne 

 

Želela sem preveriti, na kakšen način profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje in 

ocenjevanje znanja učencev z astmo (tisti, ki to počnejo). V teoriji nisem zasledila raziskave, 

ki bi se ukvarjala s tem vprašanjem, zato sem sama predvidevala, da bodo znižani kriteriji ali 

opravičilo izvajanja prenapornih dejavnosti najpogostejša odgovora. 

Hipotezo sem preverjala preko dveh vprašanj. Pri prvem vprašanju so profesorji športne 

vzgoje sami napisali prilagoditve, ki jih uporabljajo. Vprašanje se glasi: 

»Na kakšen način prilagajate preverjanje in ocenjevanje znanja učencem z astmo?« 

 

Najpogostejši odgovori so bili: 
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a) Profesorji športne vzgoje pri učencih z astmo ne ocenjujejo vaj in dejavnosti, ki so 

učencu prenaporne.  

b) Profesorji športne vzgoje pri učencih z astmo ne ocenjujejo dolgotrajnejših tekov. Ta 

prilagoditev je smiselna, če upoštevamo rezultate raziskav. Ratajc (1996) je opazil, da 

je aktivnost, pri kateri se učenci z astmo najbolj razlikujejo od učencev brez astme, 

tek na 600 metrov. Pri tej disciplini učenci z astmo kažejo bistveno slabše aerobne 

sposobnosti. Bodimo pa pozorni tudi na to, da nimajo vsi učenci brez astme težav pri 

teku ter ga lahko izvajajo tako kot njihovi zdravi vrstniki. Včasih je dovolj, da smo 

pozorni, da učenec ne teče na suhem in hladnem zraku, ampak dejavnost prestavimo 

v telovadnico. 

c) Profesorji športne vzgoje ne ocenjujejo rezultata, temveč tehniko izvedbe.  

d) Profesorji športne vzgoje učencem z astmo prilagodijo vaje ali jim dajo več časa za 

izvedbo dejavnosti in vmesne odmore. 

 

Ostali odgovori so bili, da ocenjujejo na drugačen način (npr. učenci izdelajo plakate) in da 

beležijo ter ocenjujejo osebni napredek učenca. 

Drugo vprašanje za preverjanje hipoteze je profesorjem športne vzgoje omogočalo, da izmed 

ponujenih izberejo prilagoditve, ki jih uporabljajo pri preverjanju in ocenjevanju znanja, 

kadar imajo v razredu učenca z astmo. 

 

 

Graf 9: Prilagoditve, ki jih profesorji športne vzgoje uporabljajo pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja, kadar imajo v razredu učenca z astmo, izražene v odstotkih 
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Odgovor, ki ga je izbralo največ profesorjev, je, da pri učencih z astmo ne ocenjujejo 

aktivnosti, ki so mu zaradi bolezni prenaporne. Ta odgovor je izbralo 40 profesorjev ali 70,2 

% udeležencev. 35 profesorjev, ali 61,4 %, je podalo informacijo, da pri ocenjevanju 

upoštevajo trud in napredek učenca. 30 profesorjev, vključenih v raziskavo, ali 52,6 %, 

aktivnosti, ki jih ocenjujejo, prilagajajo učenčevim zmožnostim. Nekaj manj, 22 profesorjev, 

ali 38,6 %, učencem z astmo omogoči več časa pri izvajanju ocenjevanih aktivnosti. 6 

profesorjev, ali 10,5 %, se z učencem dogovori za datum ocenjevanja. Presenetljivo je, da sta 

le 2 profesorja pritrdila, da učencu z astmo znižajo kriterije, kar je 3,5 % udeležencev, ki 

uporablja to prilagoditev. 

Čeprav menimo, da profesorji športne vzgoje ne uporabljajo veliko prilagoditev pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja, se iz podatka o ocenah učencev z astmo lahko razbere, da 

te prilagoditve verjetno niso potrebne. Nekaj profesorjev je v vprašalnik napisalo, da 

aktivnosti, ki jih ocenjujejo, največkrat niso tako naporne, da jih učenec z astmo ne bi mogel 

izvajati. 

Ker sta le dva profesorja pritrdila, da pri preverjanju in ocenjevanju znanja znižata kriterije, 

prvi del desete hipoteze, ki glasi: »Profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje in 

ocenjevanje otrokom z astmo, na način, da znižajo kriterije«, zavrnemo.  

Drugi del desete hipoteze, ki se glasi: »Profesorji športne vzgoje prilagajajo preverjanje in 

ocenjevanje otrokom z astmo, na način, da učenca opravičijo pri aktivnostih, ki so mu zaradi 

bolezni prenaporne«, potrdimo. Pri obeh vprašanjih se je za ta odgovor odločilo največje 

število profesorjev športne vzgoje.  
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9. ZAKLJUČEK 
 

Namen raziskave je bil ugotoviti, koliko profesorjev športne vzgoje se je pri šolskem delu 

srečalo z učenci, ki imajo astmo. Zanimalo nas je, kako se počutijo pri delu z učenci z astmo, 

ali se zavedajo pomena športne vzgoje pri tej populaciji ter ali poznajo ukrepe ob 

astmatičnem napadu. O učencih z astmo smo raziskali, kako pogosto se udeležujejo športne 

vzgoje ter kakšne so njihove ocene pri tem predmetu, če jih primerjamo z ocenami sošolcev, 

ki astme nimajo. Nato smo se osredotočili na prilagoditve športne vzgoje – ali se izvajajo in 

katere prilagoditve profesorji športne vzgoje najpogosteje uporabljajo. 

Pripravili smo vprašalnik, na katerega je odgovorilo 66 profesorjev športne vzgoje, ki delajo 

na osnovnih šolah v Podravski regiji. Rezultati so predstavljeni v tabelah, grafih in tekstovno.  

Rezultati raziskave bi bili objektivnejši, če bi na vprašalnike odgovorili vsi profesorji, ki so 

vprašalnik dobili. Pomanjkljivost raziskave se kaže tudi v tem, da ne obstajata standardiziran 

vprašalnik za to področje in način za ocenjevanje pridobljenih odgovorov. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da: 

 se je 86,4 % profesorjev športne vzgoje pri svojem delu srečalo z učenci z astmo, 

 se večina učiteljev ne počuti dovolj kompetentnih za delo z učenci z astmo, 

 43,9 % profesorjev športne vzgoje pozna ukrepe ob astmatičnem napadu, 34,9 % 

ukrepe pozna le delno, 21,2 % pa ukrepov ob astmatičnem napadu ne pozna, 

  se profesorji športne vzgoje zavedajo pomena športne vzgoje pri otrocih z astmo; 

večina je mnenja, da naj bi učenca z astmo vključevali v vse športne aktivnosti, ki ga 

krepijo in utrjujejo, pri tem pa bi ga pozorno opazovali in spremljali, 

 se učenci z astmo redno udeležujejo športne vzgoje, razen v akutni fazi bolezni, 

 profesorji športne vzgoje prilagajajo pouk športne vzgoje učencem z astmo, 

 so prilagoditve, ki jih profesorji športne vzgoje najpogosteje uporabljajo pri učencih z 

astmo: prilagajanje intenzivnosti vadbe, fizične dejavnosti, ki so učencu zaradi bolezni 

prenaporne, zamenjajo z lažjimi, med aktivnostjo ima učenec z astmo več vmesnih 

odmorov ter do večjih obremenitev pride postopoma, 

 imajo učenci z astmo pri športni vzgoji iste ocene kot njihovi vrstniki, ki astme nimajo, 

 54,4 % profesorjev športne vzgoje prilagaja preverjanje in ocenjevanje znanja 

učencev z astmo, 
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 so prilagoditve, ki jih profesorji športne vzgoje najpogosteje uporabljajo pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja učencev z astmo: ne ocenjujejo se dejavnosti, ki so 

za učenca zaradi bolezni prenaporne (večinoma dolgotrajnejši teki), ocenjuje se trud, 

napredek učenca in tehnika izvedbe, ocenjevane aktivnosti se učencem z astmo 

prilagodijo, tako da dobijo več časa in vmesne odmore.   

 

V preteklosti je bil problem to, da so bili učenci z astmo večinoma opravičeni od športne 

vzgoje. Zato se njihove psihofizične sposobnosti niso dovolj krepile in utrjevale. Kravanja 

(1993, str. 33) je že dvajset let nazaj napisala: »Najbolj pa je pohvalno dejstvo, da se učitelji 

zavedajo, da športne dejavnosti, tudi pri kronično bolnih učencih, krepijo zdravje in jim 

omogočajo normalen razvoj. Še pred nekaj leti so bili takšni otroci občasno ali pa povsem 

oproščeni športne vzgoje.« Novejša dognanja govorijo o pomenu športa pri učencih z astmo, 

ne samo zaradi razvoja različnih sposobnosti, ampak tudi zaradi lažjega obvladovanja 

bolezni. Problem izločanja učencev z astmo iz telesnih dejavnosti danes ni več prisoten v 

osnovnih šolah Podravske regije. Iz raziskave je razvidno, da se profesorji pomena športne 

vzgoje zavedajo ter učence z astmo v športne dejavnosti vključujejo redno in aktivno. 

Pozitivno je tudi dejstvo, da ocene učencev z astmo ne odstopajo od ocen drugih učencev. 

Profesorji športne vzgoje pa so še vedno premalo informirani o astmi. Na to kaže podatek, da 

se jih večina ne počuti dovolj usposobljenih in informiranih za delo z učenci s to boleznijo. 

Velik delež profesorjev športne vzgoje ukrepe ob astmatičnem napadu pozna le delno. 

Meritve PEF-a, gimnastične vaje za astmatike in dihalne vaje uporabljajo zelo redko. Pri 

nadaljnjih raziskavah na tem področju bi bilo koristno raziskati, katera področja pri delu z 

učenci z astmo profesorjem športne vzgoje povzročajo največ težav, ter jih, glede na 

pridobljene informacije, o tem dodatno poučiti in informirati. To bi pomagalo, da bi se 

profesorji športne vzgoje pri svojem delu počutili bolj gotove ter da bi učenci z astmo dosegli 

večji napredek na področju športnih dejavnosti. 

Glede na to da je področje prilagajanja športne vzgoje v Sloveniji slabo raziskano, bi bilo 

zaželeno tovrstne raziskave razširiti tudi na druge regije. Osebno priporočam, da se o 

mnenjih, kako so zadovoljni s športno vzgojo, kako se počutijo ob športni vzgoji, kaj jim 

predstavlja največje težave ipd., vpraša tudi učence z astmo. Prav tako bi za mnenje morali 

vprašati njihove starše, ki pogosto opazijo največ in imajo predloge, kako bi morebitne 

težave razrešili. Starši nam s svojim znanjem lahko pomagajo, da po njihovih napotkih 

dodatno izboljšamo izvajanje športne vzgoje pri učencih z astmo. 

Upam, da bo to diplomsko delo služilo kot pripomoček, iz katerega lahko pridobite 

informacije o astmi ter ideje in smernice za prilagajanje športne vzgoje z astmo. V 

praktičnem delu lahko dobite vpogled, kako to prilagajanje dejansko poteka v osnovnih šolah 

Podravske regije. Na dognanjih, ki izhajajo iz tega diplomskega dela, se lahko gradijo nove 

raziskave. 
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11. PRILOGE  
 

VPRAŠALNIK O PRILAGAJANJU ŠPORTNE VZGOJE UČENCEM Z ASTMO  

Spoštovani!  

Moje ime je Dajana Diklić. Sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer: specialna 

in rehabilitacijska pedagogika.  

Diplomsko delo pripravljam pri predmetu Prilagojene športne dejavnosti. V diplomskem delu 

bom raziskala področje astme in športne vzgoje.  

Ciljna skupina so profesorji športne vzgoje, ki delajo z učenci v drugem in tretjem triletju 

osnovne šole. Podatke bom zbirala s pomočjo vprašalnika. Raziskava bo potekala na območju 

Podravske regije.  

Tudi vaša šola je zajeta v raziskavo. Da bi rezultati bili kvalitetni in objektivni, potrebujem 

Vašo pomoč in Vas prosim za sodelovanje. V raziskavi sodelujete na način, da izpolnite 

priloženi vprašalnik.  

V primeru, da ste se pri svojem delu že srečali z učencem z astmo, rešite celoten vprašalnik. 

V nasprotnem primeru, rešite samo prva štiri vprašanja.  

Če Vas zanimajo rezultati raziskave, mi lahko posredujete svoj elektronski naslov na: 

ddiklic379@gmail.com ter Vam bodo posredovani ob zaključku raziskave. Vprašalnik je 

anonimen.  

 

Za sodelovanje se že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.  

 

S spoštovanjem! 

 

1.) Ali ste se v dosedanjem delu pri športni vzgoji srečali z učenci z astmo? 

 

o Da 

o Ne 

 

 

2.) Ali se počutite dovolj informirani o astmi ter dovolj osposobljeni za delo z učenci, ki 

imajo astmo? 

 

o Da 

o Ne 

 

 

http://www.mojaanketa.si/anketa/247253865/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                   Dajana Diklić – Diplomsko delo 

54 
 

3.) Kaj bi naredili, če bi učenec med poukom športne vzgoje dobil astmatičen napad oz. 

vkolikor bi se njegovo zdravstveno stanje opazno poslabšalo? 

 

 

 

 

 

4.) Dane so tri trditve povezane z astmo in športno vzgojo. Obkrožite črko pred tisto 

trditvijo, s katero se osebno najbolj strinjate.  

 

a.) Učenca z astmo naj bi čim manj vključevali v dejavnosti pri športni vzgoji, saj 

lahko že najmanjši napor izzove astmatični napad.  

b.) Učenca z astmo naj bi vključevali pri lažjih, nezahtevnih športnih aktivnostih, pri 

katerih se učenec ne napreza preveč in na tak način preprečili astmatični napad.  

c.) Učenca z astmo naj bi vključevali v vse športne aktivnosti, ki ga krepijo in 

utrjujejo, pri tem pa bi ga pozorno opazovali in spremljali. 

 

5.) Vaši učenci z astmo se pouka športne vzgoje udeležujejo: 

 

o Redno, le občasno se opravičijo zaradi bolezni 

o Večkrat  se opravičijo zaradi bolezni 

o Zelo pogosto se opravičijo zaradi bolezni 

o Izkoriščajo pravico do opravičenosti od športne vzgoje 

 

6.) Ali prilagajate pouk športne vzgoje učencem z astmo? 

 

o Da 

o Ne 

 

7.) Na kakšen način prilagajate pouk športne vzgoje učencem z astmo? 
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8.) Obkrožite prilagoditve, ki jih upoštevate, kadar v razredu imate učenca z astmo: 

 

o Ogrevanje pred naporom traja vsaj deset minut 

o Do večjih  fizičnih  obremenitev prihajamo postopoma 

o Med vadbo je več vmesnih počitkov in odmorov  

o Pri učencu z astmo spremljam gibanje PEF-a pred vadbo  

o Poskrbim za to, da učenec z astmo ima vedno v bližini bronhidilatator 

o V pouk športne vzgoje vključujem dihalne vaje 

o V pouk športne vzgoje vključujem gimnastične vaje za astmatike 

o V času cvetenja se izogibam izvajanju športne vzgoje na prostem 

o V času suhega in hladnega vremena ne izvajamo športno vzgojo na prostem 

o Občasno spomnim učenca z astmo, da čim več diha skozi nos 

o Če določena vaja pri učencu z astmo izzove nelagodje in poslabšanje bolezni, 

mu predlagam drugo obliko aktivnosti, ali počitek 

 

9.) V primerjavi z učenci, ki astme nimajo, so ocene učencev z astmo navadno: 

 

o Enake 

o Višje 

o Nižje 

 

10.)  Ali prilagajate preverjanje in ocenjevanje znanja učencem z astmo? 

 

o Da 

o Ne 

 

11.) Na kakšen način prilagajate preverjanje in ocenjevanje znanja učencem z 

astmo? 

 

 

 

 

12.)  Obkrožite prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju športne vzgoje, katere 

uporabljate, kadar v razredu imate učenca z astmo: 

o Učencu dam več časa pri izvajanju aktivnosti 
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o Pri ocenjevanju znižam kriterije 

o Aktivnost, ki jo ocenjujem priredim učenčevim zmožnostim 

o Učenca ne ocenjujem pri aktivnostih, katere so mu zaradi bolezni prenaporne 

o Pri ocenjevanju upoštevam trud in napredek učenca 

o Z učencem se zmeniva za datum ocenjevanja 

 

 

 HVALA ZA SODELOVANJE! 

 

 


