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POVZETEK 

Športna vzgoja je obvezen predmet v osnovnih šolah za vse učence. Diplomsko delo 

predstavlja področje ocenjevanja tega predmeta v prvem in drugem triletju osnovnošolskega 

izobraževanja. V prvem triletju se uporablja opisno ocenjevanje, v drugem triletju številčno 

ocenjevanje za vse predmete, tudi za športno vzgojo. V preteklosti je ta predmet že zastopalo 

besedno ocenjevanje, nekateri pa si v prihodnosti želijo športno vzgojo brez ocenjevanja.  

Stališča o ocenjevanju športne vzgoje so deljena, saj ima vsaka vrsta ocenjevanja prednosti in 

slabosti.  

V raziskovalnem delu diplomskega dela so zbrana in interpretirana mnenja goriških učiteljic 

in učiteljev razrednega pouka ter športnih pedagogov, ki poučujejo športno vzgojo v prvem in 

drugem triletju, o različnih vrstah ocenjevanja: številčnem, besednem, opisnem in 

neocenjevanju športne vzgoje. Rezultati so pokazali, da se anketirani učitelji strinjajo z 

obstoječim načinom ocenjevanja. Izpostavili so težave opisnega ocenjevanja športne vzgoje, 

ki jih zaznavajo v praksi ter podali predloge za izboljšavo. Največ težav jim povzroča 

oblikovanje ustreznega zapisa, predlagajo poenotenje kriterijev ocenjevanja. Športne vzgoje 

brez ocenjevanja niso podprli. Izkazalo se je, da ocenjevanje učiteljem predstavlja pomembno 

sredstvo motivacije.  

 

Ključne besede: ocenjevanje športne vzgoje, opisno ocenjevanje, številčno ocenjevanje, 

besedno ocenjevanje, neocenjevanje športne vzgoje  
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GRADING PSYSICAL EDUCATION IN THE REGION OF 

GORIŠKA 

 

SUMMARY 

Physical education is a compulsory subject for all pupils in elementary schools. This diploma 

thesis presents the field of physical education evaluation in the first and second triad of 

elementary school education. In the first triad, descriptive grading is used, in the second triad 

numerical grading for all subjects, including physical education, is used. In the past, this 

subject was represented by written evaluation, while in the future, some want to make 

physical education a non-graded subject. The opinions on physical education evaluation are 

divided, since each evaluation type has its advantages and disadvantages. 

In the research section of the diploma thesis, opinions of primary school teachers and physical 

educationists, who teach physical education in the first and second triad, in the region of 

Goriška are collected and interpreted, namely on various evaluation methods: numerical, 

written, descriptive, and non-grading physical education. The results showed that the teachers 

in the survey agree with the existing evaluation method. The teachers pointed out that 

problems of descriptive evaluation of physical education in practise, and suggested 

improvements. The most problematic is the formation of an adequate record, suggested is the 

unification of evaluation criteria. The non-grading of physical education was not supported. It 

turned out that teachers see evaluation as an important mean of motivation. 

 

Key words: grading physical education, descriptive grading, numerical grading, written 

grading, non-grading physical education 
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1 UVOD 

Športna vzgoja je predmet, ki poteka v vseh razredih osnovne šole in je obvezen za vse 

učence. Pomemben del šolskega procesa pa je tudi ocenjevanje. To je nekakšen zaključek 

učencu o njegovih dosežkih ter napredovanju in učitelju o njegovem delu. Pred ocenjevanjem 

poteka učni proces. Samo ocenjevanje je le pika na koncu stavka. Pri pouku športne vzgoje je 

ta pika mnogokrat predmet konfliktov v stroki in tudi izven nje; tudi med starši in učitelji, 

zato si zasluži posebno mesto. Stališča o načinu ocenjevanja športne vzgoje so različna. 

Nekateri so za ocenjevanje, spet drugi proti. Med tistimi, ki ocenjevanje zagovarjajo, pa 

poteka razpravljanje o tem, katero je najustreznejše: besedno, opisno ali številčno. Vse vrste 

imajo dobre in slabe lastnosti. Danes se v osnovni šoli uporablja opisno ocenjevanje v prvem 

triletju, v drugem in tretjem ocenjevalnem obdobju pa številčno. Ta sistem velja za vse učne 

predmete; tudi za športno vzgojo. Diplomsko delo se osredotoča na ocenjevanje športne 

vzgoje v prvem in drugem triletju. 

Ocenjevanje poteka med poukom športne vzgoje. Da bi predstavila ocenjevanje kot del 

vzgojno-izobraževalnega procesa, sem v teoretičnem delu diplomskega dela predstavila cilje 

učnega predmeta ter področje preverjanja in ocenjevanja na splošno. Ker iz Učnega načrta za 

športno vzgojo učitelj črpa vsebine za učno uro ter standarde znanja za ocenjevanje, sem tudi 

temu namenila nekaj besed. Predstavila sem vse načine ocenjevanja: številčno, besedno in 

opisno. Opisala pa sem tudi športno vzgojo brez ocene, saj sem našla zagovornike, ki to 

podpirajo. V nadaljevanju sem se osredotočila na ocenjevanje športne vzgoje in njene 

posebnosti ter predstavila nekatera stališča za in proti ocenjevanju tega vzgojnega predmeta. 

Namen raziskave je bil ugotoviti stališča goriških učiteljev (razrednih učiteljev ter športnih 

pedagogov, ki poučujejo športno vzgojo v prvem in drugem triletju osnovne šole) o 

ocenjevanju športne vzgoje. Raziskovala sem, kateri način ocenjevanja se jim zdi 

najustreznejši za ocenjevanje športne vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Zapisali 

so še, zakaj se z določenim načinom ocenjevanja strinjajo oziroma ne strinjajo ter kakšne 

izkušnje imajo z opisnim ocenjevanjem: težave, ki jih zaznavajo v praksi, ter predloge za 

njeno izboljšanje. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

Predmet diplomskega dela je ocenjevanje športne vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne 

šole. Skozi zgodovino se je način ocenjevanja tega vzgojnega predmeta spreminjal od 

številčnega ocenjevanja k besednemu ocenjevanju, pa zopet nazaj k številčnemu ocenjevanju. 

Trenutno aktualni način ocenjevanja, ki ga opredeljuje Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

(2008), je opisno ocenjevanje športne vzgoje v prvem triletju ter številčno ocenjevanje v 

drugem triletju.  

Vsaka vrsta ocenjevanja ima dobre in slabe lastnosti. Nekateri pa se zavzemajo za športno 

vzgojo brez ocenjevanja. Kot je menil že Sluga (1971) velja, da dokler je športno vzgojo 

potrebno ocenjevati, se je potrebno zavedati odgovornosti in vestnosti tega dela.  

Mnenja o načinu ocenjevanja športne vzgoje so različna; tako v stroki kot izven nje. V 

praktičnem delu diplomskega dela sem z raziskavo želela ugotoviti mnenja goriških učiteljic 

in učiteljev razrednega pouka ter športnih pedagogov, ki poučujejo športno vzgojo v prvem in 

drugem triletju, o najprimernejšem načinu ocenjevanja športne vzgoje.  

 

2.1  Šolska športna vzgoja 

Športna vzgoja je vzgojno-izobraževalna dejavnost, pri kateri učenci osvajajo gibalne in 

taktične sposobnosti, veščine in teoretično znanje. Vpliva na razvoj gibalnih, spoznavnih in 

čustveno-socialnih lastnosti učencev ter tudi na oblikovanje njihovih vrednot in medosebnih 

odnosov (Dežman, 2001). Njen glavni namen je učencem zagotoviti vsestranski duševni in 

telesni razvoj, eden od njenih ciljev pa je tudi prekiniti večurno sedenje učencev, jih razvedriti 

ter napolniti z novimi močmi za nadaljnji pouk (Sluga, 1971).  

Kakovostna in redna športna vadba pripomore k skladnemu, zdravemu biopsihosocialnemu 

razvoju in sprostitvi mladega človeka. Šolska športna vzgoja je pomembno sredstvo za 

oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Je nenehen proces razvijanja sposobnosti 

in lastnosti ter bogatenja znanja. Učence vzgaja in uči za zdrav način življenja obogatenega s 

športnimi vsebinami v prostem času (Učni načrt za športno vzgojo, 2011).  

Kot vsak predmet ima tudi šolska športna vzgoja tri naloge (Kristan, 2009 po Poljak, 1980): 

- materialno (pridobivanje znanja), 

- funkcionalno (razvijanje sposobnosti) in 
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- vzgojno (pridobivanje vrlin, oblikovanje odnosa, vrednot). 

 

Vzgojna usmeritev zahteva od učitelja tudi prilagajanje različno sposobnim učencem, 

individualno pomoč, ustvarjalnost ter vzgojo. Pomembna so stališča, odnosi in vrednote, ki se 

uresničujejo pri učencih tudi z različnimi športnimi vajami, tekmovanji in usklajevanjem 

socialnih vlog. Sem sodi kultura do svojega telesa, vrline dogovarjanja ter ostale socialne 

vrednote. Torej je športna vzgoja tudi vzgojno področje, na katerem učitelj predvsem s 

športnimi sredstvi; kot so vaje, metode, športni pripomočki, z učenjem, posebnimi procesi 

vadbe itn. pomaga pri oblikovanju osebnosti učenca (Pirc, 1991). 

 

2.2  Učni načrt kot izhodišče športno-vzgojnega procesa 

Pri uri športne vzgoje se izvaja športni pouk s športno vsebino. Učitelj mora na tem področju 

najprej spoznati (Pirc, 1991): 

- značilnosti razvojnih stopenj učencev in njihove potrebe (morfološke značilnosti, 

intelektualne in gibalne sposobnosti, splošno znanje, socialne vplive, motivacijo …); 

- športne zvrsti (tehniko, pravila, taktike plavanja, atletike, košarke …); 

- tehnologijo pouka (poznavanje pedagoških predmetov in didaktično-metodične 

osnove, načrtovanje, organizacija pouka, učna načela, vadbeni proces, oblike in 

metode dela …). 

 

Športne zvrsti učitelj prilagaja zmožnostim učencev. Notranjo diferenciacijo, prilagajanje 

pouka učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti, poudarja tudi Posodobljen učni načrt 

za športno vzgojo (2011). Notranjo diferenciacijo je potrebno upoštevati tako v fazah 

načrtovanja, organizacije, izvedbe kot pri preverjanju in ocenjevanju. Ker izkušnje kažejo, da 

so med učenci velike razlike v gibalni učinkovitosti in telesni zgradbi, je razumljivo, da se 

učenci učijo različno hitro. Zato je še toliko bolj pomembno, da učitelj v učnem procesu sproti 

prilagaja zahtevnost praktičnih vsebin ter obseg in intenzivnost obremenitev (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011). 

Vzgojno-izobraževalni vadbeni proces pri pouku športne vzgoje poteka v treh povezanih 

fazah. Znotraj teh faz želi učitelj doseči vzgojno-izobraževalne cilje ali standarde znanja 

zapisane v Učnem načrtu za športno vzgojo. Pomaga si s posameznimi vadbenimi urami, 

izbranimi vsebinami ter različnimi metodami in sredstvi. Prva faza zajema analizo in 

načrtovanje, druga izvajanje vadbenega procesa in sprotno preverjanje. Načrtovanje 
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vadbenega procesa zajema učiteljevo oceno vadbenih razmer in začetnega stanja učencev. Na 

podlagi teh ocen s pomočjo Učnega načrta za športno vzgojo sestavi svoj letni delovni načrt s 

cilji, izborom in časovno porazdelitvijo vsebin ter načini preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Pred vsako vadbeno uro pa se mora učitelj pripraviti vsebinsko, metodično, količinsko in 

organizacijsko. Priprave morajo biti zapisane tako, da so učitelju v pomoč pred, med in po 

vadbeni uri. Občasno preverjanje učinkov, oziroma ocenjevanje praktičnega ter teoretičnega 

znanja, pa je tretja faza (Dežman, 2001). 

Učitelj mora torej vedeti, kaj predpisuje aktualni učni načrt za predmet športne vzgoje. Na 

podlagi tega, ter poznavanja razvojnih stopenj in njenih zakonitosti (Pirc, 1991), načrtuje 

svoje delo ter aktivnosti učencev pri urah športne vzgoje.  

Pouk športne vzgoje poteka v vseh razredih osnovne šole. Kot je zapisano v Učnem načrtu za 

športno vzgojo (2011), šola izvaja obvezne dejavnosti za vse učence, ki zajemajo redni pouk, 

tečaj plavanja in športne dneve. Poleg rednega pouka mora šola ponuditi tudi programe, v 

katere se vključijo učenci prostovoljno (to so različne športne interesne dejavnosti, šola v 

naravi ter dopolnilni pouk). Šola pa lahko ponudi še dodatne programe, kjer je vključevanje 

učencev prav tako prostovoljno (razni nastopi, prireditve in šolska športna tekmovanja, tečaji, 

program Zlati sonček, Krpan, ipd., minuta za zdravje …).  

Za področje ocenjevanja, ki je predmet diplomskega dela, je pomemben redni pouk. Ta je 

obvezen za vse učence. Za obvezne dejavnosti so v Učnem načrtu za športno vzgojo (2011) 

opredeljeni operativni cilji predmeta ter praktične in teoretične vsebine za vsak razred 

posebej. Cilji so razdeljeni v štiri sklope s poudarkoma na: 

- ustrezni gibalni učinkovitosti (telesnem razvoju, razvoju gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti); 

- usvajanju  in nadgradnji različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj; 

- seznanjanju s teoretičnimi vsebinami (razumevanje pomena športa in gibanja); 

- oblikovanju in razvoju stališč, navad, načinov ravnanja ter prijetnemu doživljanju 

športa.   

 

Cilji in standardi znanja vsebujejo znanja in procese, za katere si prizadeva pouk športne 

vzgoje (Cankar idr., 2001). Cilje učitelji uresničujejo z različnimi praktičnimi in teoretičnimi 

vsebinami (naravne oblike gibanja in igre, atletska, gimnastična in plavalna abeceda, plesne 

igre in igre z žogo … in druge vsebine), ki se nadgrajujejo iz razreda v razred (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011). Na koncu vsakega triletja so zapisani standardi znanja, ki predstavljajo 
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raven znanja in sposobnosti učencev ob koncu triletja. Učitelj tako ob stalnem načrtnem 

spremljanju in vrednotenju učenčevih gibalnih sposobnosti, napredku, telesnih značilnosti, 

sodelovanja in športnih znanj strokovno načrtuje delo in sam določi standarde znanja za 

učence vsako leto posebej (Učni načrt za športno vzgojo, 2001).  

Posodobljen učni načrt za športno vzgojo (2011) poleg standardov znanja opredeljuje tudi 

minimalne standarde znanja in sposobnosti ob koncu triletja. Doseganje teh je pogoj za 

učenčevo napredovanje iz 3. v 4. razred in iz 6. v 7. razred in raven doseženega znanja ob 

koncu 9. razreda. Posebej teoretičnih vsebin med standardi znanja ne navaja, je pa bolj 

natančen pri opredeljevanju standardov. Na primer: »učenci so sposobni neprekinjeno preteči 

daljše razdalje v lahkotnem pogovornem tempu« (Učni načrt za športno vzgojo, 2001, str. 19). 

Posodobljen učni načrt za športno vzgojo pa navaja: »učenec neprekinjeno teče pet minut v 

pogovornem tempu« (Učni načrt za športno vzgojo, 2011, str. 31). 

Določanje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja je izhodišče za ugotavljanje 

učnih dosežkov. Operacionalizirani »cilji in standardi« dajejo osnovo za ugotavljanje 

uspešnosti poučevanja in učenja. Če bo vnaprej jasno in natančno določeno, kaj naj bi znali 

učenci ob zaključku učnega procesa, bo mogoče tudi jasno in natančno ugotavljati doseženo 

raven tega (Markun Puhan idr., 1999). 

Zavedati se je treba, da je ocenjevanje pri vseh predmetih avtonomija učitelja. Učni načrti 

podajo le usmeritve, ne pa natančnih navodil za ocenjevanje (Kovač, Jurak, Strel, 2004). 

 

2.3  Preverjanje in ocenjevanje 

Ocenjevanje in preverjanje se tesno povezujeta z učenjem ter poučevanjem in odločilno 

vplivata na pouk. Cilj teh dveh procesov naj bi bilo kakovostnejše poučevanje in načrtovanje, 

kar posledično pripelje do večjega znanja učencev  (Kovač, Jurak, Strel, 2004).   

 

2.3.1 Opredelitev pojmov 

Pojma preverjanje in ocenjevanje se pogosto pojavljata skupaj, vendar gre za dva različna 

izraza. Gre za dve etapi učnega procesa, ki sta največkrat povezani, po svojih ciljih pa 

bistveno drugačni. V povezavi s tema pojmoma se pogosto pojavlja tudi pojem vrednotenje. 
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To je ugotavljanje dosežkov učenca na podlagi kriterijev, ki izhajajo iz želenega stanja 

(Razdevšek - Pučko, 2008). 

Vrednoti se lahko tudi učni proces v celoti, ali le njegove dele; delo učencev in učiteljev; učni 

načrt, programe, pogoje dela in podobno. Tako se sistematično zbira pomembne podatke za 

ustreznejše in kvalitetnejše delo učencev in učiteljev. To je širši pojem, ki vključuje tudi 

preverjanje in ocenjevanje znanja, sposobnosti in spretnosti, saj se ne vrednoti le dosežkov 

učencev (Cenčič, 1995 po Marentič - Požarnik, 1978). Učni proces učitelj lahko opazuje, 

spremlja in vrednoti. Vse pa se med seboj prepleta. Če se proces vrednoti, se navede kvaliteto 

doseganja določenih ciljev. Če pa samo spremlja in opazuje, pa le kako učenec dela (Cenčič, 

1995). 

Preverjanje je proces zbiranja informacij, koliko se je učenec izbranim ciljem približal. 

Namenjeno je učitelju, učencem in staršem za odločanje o nadaljnjem delu. Ocenjevanje pa je 

dodeljevanje neke vrednosti, vrednotenje dosežkov, interpretacija informacij pridobljenih s 

preverjanjem in označitev dosežkov v obliki ocene; številčne ali opisne (Cenčič, 1995 in 

Razdevšek - Pučko, 2008). Torej se pri preverjanju ugotavlja doseganje ciljev, dosežene cilje 

pa se pri ocenjevanju meri. Ocenjevanje je samostojna sklepna stopnja učnega procesa. Pred 

njim mora biti opravljeno preverjanje in utrjevanje (Bevc, 2005 po Strmičnik, 2001). 

Tudi v 3. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli (2008) je zapisano, da se s preverjanjem znanja zbirajo informacije o tem, kako 

učenec dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnega načrta pred, med in ob koncu 

obravnave novih vsebin. Ni pa namenjeno ocenjevanju znanja. Ta proces poteka po obravnavi 

vsebin iz učnih načrtov in po preverjanju. Učitelj, ki predmet poučuje, ugotavlja in vrednoti, v 

kolikšni meri učenec dosega cilje oziroma standarde znanja.  

Načini preverjanja znanja so različni. Če načine preverjanja izbira učitelj, govorimo o 

notranjem preverjanju (opazovanje otrokovih dosežkov in pristopov v učni situaciji, 

portfolijo). Zunanje preverjanje pa poteka s testi, ki so jih pripravili strokovnjaki izven šole. 

Glede na način »zbiranja informacij« je lahko ustno, pisno, praktično, formalno in 

neformalno. Preverjanje je lahko sprotno ali končno (sumativno). 

Sprotno preverjanje znanja je lahko glede na cilje: 

- diagnostično (ugotavljanje razumevanja, predznanja, učnih težav, utrjevanje, 

ponavljanje) ali 
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- formativno (učencu se s ciljem poda povratno informacijo za pomoč pri nadaljnjem 

delu, lahko je del ponavljanja in utrjevanja učne snovi). 

Sumativno preverjanje je bolj formalno kot sprotno. Poteka z namenom ugotavljanja 

doseganja ciljev, standardov znanja s ciljem ocenjevanja (Razdevšek - Pučko, 2008). 

Formativna povratna informacija zahteva preverjanje in posledično tudi ocenjevanje v 

različnih kontekstih. Več in bolj kvalitetne informacije, poleg običajnih pisnih preverjanj, 

podata ustno in praktično preverjanje znanja. To pa seveda zahteva več časa. Sem sodijo ustni 

odgovori, pisni in praktični izdelki ter nastopi, kar navaja tudi Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja (2008). Praktično izvajanje lahko vrednotimo z vidika komunikacijskih 

spretnosti (izgovorjava, razprava v skupini), kot športne spretnosti (meti žoge v koš), 

psihomotorične spretnosti (merjenje, obdelava lesa) pa tudi vrednotenje socialnih vidikov 

(upoštevanje pravil, sodelovanje …). Ali pa iz vidika osvojenih pojmov in razumevanja 

zakonitosti (razvrščanje po različnih kriterijih, izpeljava zaključkov) (Razdevšek - Pučko, 

2008). 

Ocenjevanje je javno. Po zapisu v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju (2008, 4. člen) se 

javnost ocenjevanja zagotovi s seznanitvijo staršev in učencev o predpisih, ki urejajo to 

področje, s predstavitvijo ciljev in standardov znanja ter kriterijev znanja. Omogoči se jim 

vpogled v ocenjene izdelke in sproti obvešča o doseženih rezultatih pri ocenjevanju.  

Ocenjevanje naj poteka pred učenci oddelka ali učne skupine. Tudi roki in načini ocenjevanja 

morajo biti jasno določeni.  

S kriteriji učitelj na kakovostni lestvici razvršča oziroma vrednoti učenčeva znanja in 

ravnanja. Vsebujejo ocenjevalno lestvico z opisi izvedbe, ki ustrezajo posamezni oceni. 

Običajno je lestvica petstopenjska. Pomembno je, da učitelj s kriteriji seznani učence in 

starše, da se izogne nepotrebnim težavam na koncu šolskega leta ter ugovorom na oceno. 

Kriteriji naj bodo jasni in preprosti. Učenci lahko z njihovo pomočjo tudi sami vrednotijo 

svoje znanje (Kovač, Jurak, Strel, 2004). 

Razdevšek - Pučko (2008) meni, da je pomembno, da učitelj kriterije razloži z opisniki 

(analitični-opisni obliki) in ne le s točkami ali z odstotki, ki so potrebni za posamezno oceno. 

Ti so lahko učiteljem v pomoč pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Pri preverjanju s 

povratno informacijo o ravni znanja, pri ocenjevanju pa so v pomoč pri obrazložitvi številčne 

ocene. Zato je pomembno, da so predvidene vse stopnje; od odlične do nezadostne ocene. 

Opisni kriteriji so lahko tudi podlaga za samovrednotenje. 
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Možnih načinov za oblikovanje kriterijev je več. Rutar Ilc (2008) navaja naslednje: 

alternativa, ki stopnjuje taksonomsko od poznavanja, razumevanja, uporabe, analize, sinteze 

in evalvacije; alternativa s točkovanjem; ter alternativa, ki stopnjuje kvantitativno (odlično/5, 

ustrezno/4, delno ustrezno/3, pomanjkljivo/2). Zadnja alternativa je sicer analitična, ne pove 

pa ničesar o sami vrsti dosežka pod posamezno oceno. Prva alternativa ter iz nje izpeljana 

druga po mnenju avtorice s pomočjo taksonomskega strukturiranja dosežkov povesta največ, 

hkrati pa sta razlikovalni.  

Rešitev je več, vsaka ima dobre in slabe lastnosti. Od učitelja je odvisno, da v skladu s cilji, 

standardi, pričakovanimi rezultati in razvojno stopnjo svojih učencev ter lastno naklonjenostjo 

izbere model, ki bo najustreznejši zanj in za njegove učence (Rutar Ilc, 2008). 

V literaturi (Kristan, 2009) se največkrat zasledi tri namene ocenjevanja: informativni, 

pedagoško-motivacijski (didaktični) ter administrativno-normativni (družbeni).  

Informativni namen ocenjevanja je obveščanje učencev, staršev, vodstva šole in učiteljskega 

zbora o učni storilnosti učencev. Učitelj hkrati pridobiva informacije, na podlagi katerih se 

odloča o nadaljnjem delu ter o uspešnosti svojega dela, učenci pa spoznavajo svoje zmožnosti 

in nagnjenja. Ocena ima tudi pomembno informativno vlogo v poklicni in šolski orientaciji.  

Pedagoško-motivacijski namen pomeni, da je učencu ocena spodbuda za učenje. Je zunanje 

motivacijsko sredstvo. Je nekakšna nagrada za delo, kar utemeljuje, da ocenjevanje spodbuja 

učenca k večji učni storilnosti. Administrativno-normativna funkcija ocenjevanja ima 

klasifikacijski in selekcijski namen. Učencu omogoča vpis v višji razred ter vpliva na 

vpisovanje v srednje šole ter nadaljnje šolanje. Vplivajo lahko tudi na zaposlitev ter družbeno 

veljavo (Kristan, 2009). 

V procesu ocenjevanja se prepletajo vsi ti vidiki. Zato je pomembno, da učitelj pri 

ocenjevanju upošteva merske karakteristike, ki so med seboj tudi povezane. To so (Vogrinc 

idr., 2011):  

- veljavnost (ocenjuje se tisto, kar imamo namen meriti: znanje); 

- zanesljivost (ponovljivost testa: iste osebe pri ponovnem testiranju dosegajo enake 

rezultate kot pri prvem); 

- objektivnost (subjektivni vplivi učitelja naj bodo čim bolj izključeni); 

- občutljivost (čim manjše razlike v znanju posameznikov lahko ugotavljamo, tem bolj 

je test občutljiv; večja kot je razpršenost rezultatov, boljša je občutljivost); 

- ekonomičnost.  
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Osnovna pomanjkljivost ocenjevanja je ta, da je ta proces subjektiven; odvisen je od človeka, 

ki opredeljuje pojave ali stvari. Čeprav so kriteriji ocenjevanja dogovorjeni vnaprej, ocena 

pogosto ni enaka niti pri dveh osebah. Vsaka od njiju si je namreč predstavljala svojo enoto 

merjenja, pa še ta lahko variira ob danem kriteriju. Enota merjenja je pri učiteljih oblikovana 

po nekem občutku, na katerega pa seveda vplivajo osebnost in izkušnje učitelja. Objektivnost 

se lahko poveča z naslednjimi elementi, ki se jih opredeli pred samim ocenjevanjem: 

- kriteriji ocenjevanja naj bodo jasni, enoznačni in veljavni; 

- viri ocenjevanja naj predstavijo različne zorne kote; 

- metode ocenjevanja naj bodo preproste in prilagojene (Jurman, 1989). 

 

Metodi ocenjevanja sta dve: 

- celostna (holistična) in 

- razčlenjevalna (analitična) (Cencič, 1995). 

 

Za analitično-sintetični način je značilno, da učitelj najprej ugotavlja znanje oziroma neznanje 

učenca, nato pa mu v skladu s standardi znanja in ocenjevalno lestvico določi oceno. Se pravi, 

učitelj oceno na nek način razčlenjuje na dele. Pri globalnem ocenjevanju pa učitelj ne išče 

znanja oziroma neznanja, temveč oblikuje oceno direktno z intuicijo na podlagi standardov za 

ocenjevanje. Pri prvem načinu prevladuje logika, pri drugem intuicija (Jurman, 1989). 

Razdevšek - Pučko (2008) po tujih in domačih avtorjih povzema nekatere skupne značilnosti 

sodobnega pojmovanja preverjanja in ocenjevanja znanja. Ti poudarjajo predvsem procesno-

ciljno naravnanost (tako so zasnovani tudi učni načrti z opredelitvijo ciljev in standardi 

znanja) in razširitev oblik in načinov preverjanja, ocenjevanja znanja (avtentično, praktično, 

problemsko, življenjsko z namenom preverjanja čim večjega spektra znanja in spretnosti). 

Poudarjajo tudi formativno povratno informacijo, ki omogoča možnost učenja iz napak ter 

spodbuja metaučenje. Veliko pa je govora tudi o vključevanju samoocenjevanja, kar pomeni 

vključevanje učencev v proces preverjanja in ocenjevanja. Glavni cilj postaja učenje samo in 

ne merjenje rezultatov. Učenci naj bi bili v tem procesu udeleženi v vseh etapah; od 

načrtovanja, organizacije, izvedbe do evalvacije. Učiteljeva vloga je izrednega pomena, saj 

mora skrbno omogočiti in pripraviti učno okolje, kjer učenci razvijajo spretnosti za 

samoocenjevanje. Omogoča mu spoznavanje učenčevih spoznavnih procesov, učencem pa 

spoznavanje lastnega sprejemanja, razmišljanja in razumevanja. 

Zaradi mnogih dejavnikov, ki vplivajo na ocenjevanje, v praksi prihaja do različnih napak pri 

ocenjevanju. Kristan (1992) našteje naslednje: 
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- pri ocenjevanju niso opredeljeni splošnoveljavni kriteriji; učitelji imajo vsak svoja 

merila za ocenjevanje. Posledično lahko ocena izraža učiteljeva merila ne pa učenčeve 

storilnosti; 

- vsak učitelj ima lasten model poučevanja; nekateri so bolj strogi, drugi manj. 

Posledično je zahtevnost različna, potem tudi ocenjevanje; 

- različni učitelji dajejo različen pomen znanju, odnosu, logičnemu mišljenju, 

prizadevanju in ostalim dejavnikom. To pomeni tudi različno vrednotenje znanja; 

- ocenjevanje pod vplivom splošne sodbe o nekem učencu; 

- učitelj ocene prilagaja skupini; zgodi se lahko, da je enako znanje v različnih razredih 

ocenjeno različno; 

- pojavljajo se tudi primeri neenakih kriterijev za vse učence ali pa jih sploh ni; 

- disciplinsko ocenjevanje; 

- iskanje neznanja namesto znanja; 

- ocena je na podlagi vsega naštetega pogosto preveč subjektivna. 

 

Bevc (2005) zaznava v praksi tudi prevelik poudarek ocenjevanju znanja na račun kakovosti 

pouka; učenje samo za oceno ter ustvarjanje strahu pred ocenjevanjem. Premalo je tudi 

zavedanja o motivacijski vlogi ocenjevanja ter neizkoriščene prednosti ustnega ocenjevanja 

(individualna povratna informacija o razmišljanju učencev ter njihovo usmerjanje). Tu se 

pojavi težava časovne ekonomičnosti. Avtorica zaznava tudi problem ocenjevanja znanja 

učencev s posebnimi potrebami.  

Problemi in dileme v sodobni šoli v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem v sodobni šoli so. 

Postopoma, a vztrajno se številni med njimi odpravljajo. Zato pa je nujno potrebno stalno 

strokovno usposabljanje učiteljev in vseh tistih, ki delajo v šoli (Bevc, 2005). 

 

2.3.2 Vrste ocenjevanja  

Običajno so ocene za ocenjevanje znanja opredeljene atributivno (dobro, zadostno itd. ter 

manj uspešno, uspešno, zelo uspešno), numerično (1, 2, 3, 4, 5), znakovno (-, +) ali pa opisno. 

Vrsta ocen je predpisana z ustrezno šolsko zakonodajo (Jurman, 1989). V vzgoji in 

izobraževanju to področje opredeljuje Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli.  
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Pouk v devetletni osnovni šoli je vsebinsko, organizacijsko in metodično zaokrožen v tri 

triletja (vzgojno-izobraževalna obdobja): 

- od 1. do 3. razred (1. triletje), 

- od 4. do 6. razred (2. triletje) in 

- od 7. do 9. razred (3. triletje) (Dežman, 2001). 

 

Znanje učencev ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje. V prvem obdobju osnovne šole se 

znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, v drugem in tretjem pa s številčnimi. Ocenjujejo 

se ustni odgovori učencev ter njihovi pisni, tehnični, praktični, likovni in drugi izdelki, 

projektno delo, nastopi in druge dejavnosti (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju, 2008). 

V drugem šolskem obdobju postopnost prehoda iz opisnega na številčno ocenjevanje 

zagotavlja kombinacija obeh. Ko z opisom razložimo oceno, upoštevamo razvojno stopnjo in 

kompleksnost učenja, učencu pa pomagamo k razumevanju številčne ocene (Cankar, 2001, po 

Šebart, 2000). 

V nadaljevanju bom predstavila vrste ocenjevanja, ki so aktualne na področju 

osnovnošolskega izobraževanja; opisno in številčno oceno ter besedno oceno, ki je v 

preteklosti že zastopala ocenjevanje vzgojnih predmetov (športna, likovna in glasbena 

vzgoja). Nekaj besed bom namenila tudi načinu poučevanja brez ocenjevanja, za kar se 

zavzema del strokovnjakov na področju športne vzgoje. Vsaka od teh oblik ocenjevanja ima 

dobre in slabe lastnosti. 

 

Številčna ocena 

S številčno oceno se oceni učenčevo znanje na lestvici od 1 do 5. Te ocene so nezadostno (1), 

zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5) (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju, 

2008). Ocena nezadostno (1) je negativna, ostale so pozitivne. V drugem in tretjem triletju  

učitelj oblikuje zaključno številčno oceno, pri tem pa upošteva ocene, ki jih je učenec prejel 

med šolskim letom pri predmetu. Zaključna ocena predstavlja oceno, v kolikšni meri učenec 

dosega standarde znanja, ki so opredeljeni v učnih načrtih (Vogrinc idr., 2011).  

Gre za petstopenjsko številčno ocenjevalno lestvico, ki je trenutno aktualna pri vseh 

predmetih v osnovni šoli. 

Kot vsaka vrsta ocenjevanja ima tudi ta oblika nekatere slabosti. Kristan (1992) meni, da 

številčna ocena ne poda nobenih natančnih informacij o učencu, ni informativna. Znanja 
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učencev ni mogoče primerjati med seboj, saj se med seboj razlikujejo glede na obseg in 

kakovost. Ta oblika ocene je neveljavna, nezanesljiva ter neobjektivna. Učence navaja k 

učenju za oceno, ne pa k znanju. Spodbuja jih k nezdravi tekmovalnosti, kar slabo vpliva na 

medsebojne odnose ter razvoj osebnosti. Ocene različnih učiteljev so neskladne, niso enake 

druga drugi. Zato si nekateri prizadevajo in iščejo objektivna merila s standardiziranimi testi 

ter normami. Tako se izboljša zanesljivost in objektivnost ocene ter je ocenjevanje poenoteno. 

Pirc (1991) zatrjuje, da se pri klasični, številčni oceni upošteva samo »neko znanje« učenca, 

ne zajame pa njegovega dejanskega prizadevanja. Učitelja sili k interpretaciji podatkov in 

zbiranju ocen, ki so enostranske. Razdevšek - Pučko (1995) pa meni, da številčna ocena ni 

dobra povratna informacija, saj učencu ne poda napotka za nadaljnje delo. Je le razčlenitev 

njegovega dela glede na kriterije, učence klasificira po dosežkih, ki so navidezno primerljivi. 

Tako se okrepi primerjanje med učenci. Ti navidezno podobni rezultati (ocene) pa se pogosto 

bistveno razlikujejo po kvaliteti; učenje z razumevanjem ali učenje na pamet. 

 

Besedna ocena 

Gre za ocenjevanje s tristopenjsko ocenjevalno lestvico, ki ima ocene zelo uspešno (ZU), 

uspešno (U) ter manj uspešno (MU). Pri tej obliki ocene se vrednostne kategorije označi z 

besedo namesto s številko. Ocena učence še vedno klasificira, vendar manj kot petstopenjska 

številčna ocena. Besedna ocena manj diskriminira učence, slabše pa prikaže normalnost 

ponazoritve učne storilnosti. Ta vrsta ocenjevanja temelji na skupinskem ocenjevanju in tako 

lahko enostavno opredeli učence z zelo in manj uspešno oceno, ostali pa so običajno ocenjeni 

z uspešno oceno. Ni negativne ocene in ne vpliva na končni uspeh v letnem spričevalu 

(Kristan, 1992).  

Avtor naprej dodaja, da zaradi tega besedna ocena ni nič bolj kakovostna kot številčna. Zato 

ker je vse enako, le beseda namesto številke, ima tudi vse slabosti številčne ocene. Lorenci 

(2000) pa meni, da medtem ko se številčna ocena uporablja za znanje ali za kakovostno 

narejen izdelek, je besedna ocena moralna kategorija. Ta opredeljuje tudi pohvale ali graje za 

učenčevo obnašanje pri predmetu ter za njegov odnos. Ker je ocenjevanje z besedno oceno 

globalno, Jurman (1989) trdi, da ta ocena ni primerna za ocenjevanje znanja, ki od učenca 

zahteva storilnost in učinek, temveč je primerna za ocenjevanje napredka. S to oceno je 

mogoče ocenjevati le funkcionalne naloge pouka ne pa materialnih. Dodaja, da je manj 
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objektivna kot številčna ocena. Eden od razlogov je tudi, da učitelji ocene manj uspešno sploh 

niso uporabljali, ker so menili, da je to negativna ocena.  

Kristan (2009) pa pravi, da so v poznejših raziskavah izsledili, da so oceno manj uspešno 

učitelji uporabili le redko, na razredni stopnji je sploh niso izsledili. Dodaja še, da se je ta 

ocena začela pojavljati v višjih razredih osnovne šole, pa še to pogosto kot sredstvo 

discipliniranja (kar je pedagoško neprimerno) in ne zaradi neznanja. 

 

Opisna ocena 

Z opisno oceno se z besedami izrazi napredek učenca glede na opredeljene cilje oziroma 

standarde znanja v učnem načrtu (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju, 2008). 

Z opisnim ocenjevanjem se vrednoti otrokove dosežke glede na njihove zmožnosti, 

individualne posebnosti in objektivne možnosti. Tak način ocenjevanja omogoča »mehko« in 

uspešno vključitev vseh otrok v izobraževanje, spodbuja pozitivno motivacijo in samopodobo 

otrok. Tudi prehod na številčno ocenjevanje je lažji, saj naj bi bil ta postopen, prilagojen 

razvojni stopnji otrok. Opisno ocenjevanje je pomembna povratna informacija v procesu 

učenja, saj učenec spozna, kako lahko izboljša svoje učenje in znanje z ustreznimi napotki 

učitelja. Ta znanje vsakega učenca pri vsakem sklopu učnih vsebin opiše na osnovi opazovanj 

in različnih oblik preverjanja, ne sme pa ga primerjati z drugimi otroki. Torej opisno 

ocenjevanje primerja učenčeve dosežke v razmerju z njegovo prejšnjo doseženo stopnjo, z 

njegovimi zmožnostmi ter s cilji in kriteriji minimalnega znanja, ki morajo biti določeni (učni 

cilji) (Razdevšek - Pučko, 1995).  

Temeljne značilnosti opisov naj bodo konkretnost, pozitivna naravnanost, zmernost in 

optimizem. Pri opisovanju je potrebo upoštevati tudi načelo planiranja ciljev (konkretnih in 

operativnih), načelo spremljanja (otrokova aktivnost, izdelki), opazovanja (znotraj 

vsakodnevnih dejavnosti v razredu) in beleženja (anekdotski zapisi, izbor učenčevih izdelkov-

portfolio) (Razdevšek - Pučko, 1995). 

Učitelji pišejo tri vrste zapisov (Razdevšek - Pučko, 1995): 

- sprotno-analitično beleženje učenčevih dosežkov (tempo napredovanja, doseganje 

ciljev, morebitne težave, napotki …) na posameznih področjih; 

- sprotne, kratke komentarje k učenčevim izdelkom (kot formativna povratna 

informacija, ki ni nujno, da je pod vsakim izdelkom); 
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- sintetične zapise o učenčevih dosežkih ob koncu leta (ali ob posameznih ocenjevalnih 

obdobjih). 

 

Medletni zapisi so namenjeni učencem in staršem, končni pa tudi učitelju v naslednjem 

razredu. Prvi vključujejo zapise o področjih, ki jih mora učenec še izboljšati, ter tiste dosežke, 

ki že dosegajo raven njegovih sposobnosti in ciljev. Končni zapis opiše kvalitativne in 

kvantitativne dosežke v razmerju do splošnih ciljev določenega področja. Pomembno je, da 

zapis razumejo tako učenci kot starši; da je jasen in razumljiv (Razdevšek - Pučko, 1995). 

Splošno načelo je, da se zapis začne z neko svetlo točko in se tudi zaključi optimistično. 

Predvsem mora biti poleg opozorila na napako tudi navodilo, napotek, kako naj učenec to 

težavo premosti. Zapis mora biti čim bolj konkreten, lahko je ilustriran s primeri otrokovih 

dosežkov. Vključuje lahko opozorilo na okoliščine, ki bistveno vplivajo na otrokove dosežke 

(vrsta zahtev, delo v omejenem času …). Poudari naj razvoj in napredovanje ter izjemne 

dosežke na posameznih področjih. Izogibati se je potrebno splošnih sodb (npr. mirna deklica), 

šablonskih zapisov (npr. je lepo napredoval), domnev (npr. verjetno premalo vadi), 

ekstremnih sodb (npr. naslednje leto bo moral ponavljati), žaljivih mnenj (npr. je len, 

zanemarjen), čustveno obarvanih komentarjev (npr. imam jo zelo rada), primerjav z drugimi 

učenci (npr. je najboljši, najslabši), spolnih (npr. za dečka je pretirano miren) ali 

nacionalističnih pripomb (npr. slabo govori, ker starši niso Slovenci) (Razdevšek - Pučko, 

1995). 

Razdevšek - Pučko (1995) na podlagi raziskovanja področja ocenjevanja drugod po svetu in 

nekaterih strokovno-teoretičnih izhodišč povzema nekatere prednosti opisnega ocenjevanja. 

Pravi, da: 

- upošteva razvojne značilnosti učenca ob vstopu v šolo in vpliv ocenjevanja na njegovo 

samopodobo ter motivacijo za učenje; 

- v procesu učenja podaja povratno informacijo učencu o njegovem delu, učenju; 

- uresničuje zahteve, ki jih postavlja sodobno pojmovanje učenja ter preverjanja in 

ocenjevanja. 

 

Kristan (1992) meni, da je dobra lastnost opisne ocene njena velika informativna vrednost in 

upoštevanje subjektivnih dejavnikov. Učenci z njo niso obremenjeni, slabši učenci pa nimajo 

občutka manjvrednosti. Učenci ocene ne štejejo kot vrednostno kvalifikacijo ter tudi 

zmanjšuje njihovo odgovornost. Učenci niso vrednostno razvrščeni, kar je tudi pomembna 

razlika s številčno oceno.  
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Ena izmed pomanjkljivosti opisnega ocenjevanja je ta, da zaradi prehitre zadovoljivosti z 

učenčevimi dosežki s strani učitelja ter nizke ravni pričakovanj pri učencih in starših zaradi 

odsotnosti ocen lahko pride do poznih odkrivanj učnih težav. Te se pogosto pokažejo pri 

prehodu na številčno ocenjevanje. Tu je pomembna postopnost ter strokovna usposobljenost 

učiteljev, da znajo otroke usmeriti v motivirano šolsko delo. Pomembno je tudi vzdušje na 

šoli, skupinsko delo učiteljev ter kvalitetno pedagoško vodenje šole. Najpogostejši argument, 

da opisno ocenjevanje ni dobro, so neustrezni zapisi učiteljev, za kar je verjetno kriva slaba 

usposobljenost učiteljev ter njihovo nepoznavanje in neupoštevanje načel opisovanja. Opisno 

ocenjevanje predstavlja za učitelja večjo obremenitev, vsaj na začetku. Več časa morajo 

posvetiti opazovanju, spremljanju in sprotnemu beleženju med samim učnim procesom. Zato 

je toliko bolj pomembna dobra organizacija in priprava, pa tudi timsko delo na šoli in uporaba 

sodobne tehnologije, kjer je to smiselno (Razdevšek - Pučko, 1995). Slabost opisnega 

ocenjevanja je torej, da od učitelja zahteva veliko časa, v oddelkih pa je preveč učencev. 

Opisna ocena je tudi subjektivna. Ne glede na to, da se učitelj zavzema za to, da bi bila 

objektivna. Človek lahko le zagotovi čim bolj objektivne pogoje ocenjevanja, še vedno pa je 

prisoten človeški dejavnik (Štemberger, 1995). Določena stopnja subjektivnosti ni nujno 

slabost, saj omogoča individualen pristop (Razdevšek - Pučko, 1995). 

Čeprav se pri opisnem ocenjevanju najde tudi pomanjkljivosti, je tak način ocenjevanja pri 

učiteljih razredne stopnje in tudi pri učencih spremenil dojemanje vrednotenje znanja. Znanje 

ni več le »izmerjen« oziroma »oštevilčen« simbol, temveč je kvalitativno in analitično 

opisano (Rutar Ilc, 2008). 

 

Brez ocenjevanja 

Športna vzgoja je obvezna in poteka po predpisanem učnem programu, vendar se ne ocenjuje 

na noben način. V letnem spričevalu ni vpisana kot ocena, temveč z besedama »opravil« 

oziroma »neopravil«. Za učence, ki ur športne vzgoje ne bi obiskovali oziroma neopravičeno 

izostajali, bi veljal izraz »neopravil« (Kosmač, 2011). 

Večina zagovornikov, da se športna vzgoja ne ocenjuje, se zavzema za takšno vzgojno-

izobraževalno strategijo, ki vključuje interno vrednotenje znotraj športne vzgoje. Preverjanje 

in vrednotenje je namenjeno informiranju učencev in staršev ter načrtovanju vzgojno-

izobraževalnega procesa z namenom odpravljanja ugotovljenih slabosti in neželenih 
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ugotovitev. Vrednotenje pa ni namenjeno formalni uradni listini kot je izkaz, dosje in 

podobno. Menijo, da je taka športna vzgoja prijaznejša in humanejša (Kristan, 1998).  

Da bi športna vzgoja potekala brez ocenjevanja, ni nova ideja. Kar nekaj avtorjev načenja to 

tematiko. Temu bom namenila več besed v poglavju, kjer bom predstavila nekatera stališča 

proti ocenjevanju športne vzgoje.  

 

2.4  Ocenjevanje športne vzgoje 

Pri pouku športne vzgoje je veliko priložnosti za preverjanje znanja ter pogosto pri tem ni 

težav. Običajno pa se »zatakne« pri ocenjevanju. Učitelji so nenadoma postavljeni v vlogo 

objektivnega ocenjevalca znanja; začetnikom pa je najtežje. Dokler je športno vzgojo 

potrebno ocenjevati, pa je potrebna zavest, da je to vestno in odgovorno delo (Sluga, 1971).  

 

2.4.1 Spremljava in vrednotenje 

Podlagi za ocenjevanje športne vzgoje sta spremljava (osebnih športnih dosežkov ter 

učenčevega telesnega in gibalnega razvoja) in vrednotenje (stopnje usvojenosti športnih 

znanj). Načrtno spremljanje in vrednotenje zbranih podatkov o napredku učenca, opazovanje 

in analiziranje procesa dela učitelju omogočajo ustrezno načrtovanje športnovzgojnega 

procesa, prilagoditev pouka posameznikom, svetovanje pri izboljšanju učenčevih dosežkov, 

odpravljanju pomanjkljivosti ter vključevanju v zunajšolske dejavnosti (Učni načrt za športno 

vzgojo, 2011). Štemberger (2000) primerja spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje z obliko 

trikotnika. Spodnji, najširši, del pomeni spremljanje: pridobivanje čim več različnih 

informacij o učencu. To omogoča kolikor toliko objektivno oceno. Informacije, ki jih dobimo, 

v naslednjem koraku vrednotimo, v zadnjem koraku pa oblikujemo oceno. Avtorica se 

osredotoča na opisno oceno. 

Ocenjevanje je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Za učitelje je pogosto 

najzahtevnejši in najodgovornejši del poučevanja. On je namreč avtor ocene. Zavedati se 

mora, da je ocenjevanje zaključni del procesa, ki ga izvede za posredovanjem novih vsebin, 

po utrjevanju znanja in sprotnem preverjanju (Kovač, Jurak, Strel, 2004). 

Učitelj učencem pred začetkom posameznega ocenjevalnega obdobja predstavi cilje, učne 

vsebine, načine, kriterije in roke ocenjevanja. Pred vadbeno uro seznani učence z njeno 
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vsebino in jih ustrezno motivira. Med vadbo učence seznanja s posameznimi deli vsebin, 

organizacijo in pravili; nove naloge demonstrira, jih opiše s pravilnimi strokovnimi izrazi in 

razloži njihov pomen. Po tem si učenci ustvarijo pojmovno in vrednostno predstavo o nalogi, 

učitelj nalogo ponovno nazorno demonstrira, za tem sledi še urjenje. Pomembno je, da učitelj 

med vadbenim procesom stalno nadzoruje (opazuje učence, jih opozarja na pomanjkljivosti in 

napake, učence spodbuja in pohvali, če dobro opravijo nalogo, in po potrebi gibalno nalogo 

ponovno demonstrira) ter preverja učinke vadbenega procesa. Stalno preverjanje med vadbo 

je proces, ki je povezan s stalnim nadzorom. Učitelj sproti ugotavlja učenčevo približevanje 

aktualnim vzgojno-izobraževalnim ciljem. Ob pozornem izvajanju stalnega nadzora učence 

spoznavajo in sproti razvrščajo v tri kakovostne skupine (1, 3 in 5, kasneje pa tudi v vmesni 

skupini 2 in 4) glede na doseganje vseh aktualnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, ne le tistih, 

ki so povezani s praktičnimi in teoretičnimi znanji. Športna vzgoja je vzgojno-izobraževalni 

predmet in glede na to preverjamo tudi vpliv vadbe na razvoj gibalnih, psihičnih in 

funkcionalnih sposobnosti ter na razvoj in oblikovanje stališč, načinov ravnanja in navad 

(Dežman, 2001).  

Preverjanje se lahko uporablja za vrednotenje učinkov vadbenega procesa in njegovega 

usmerjanja. Učenci z njim lažje ovrednotijo aktualno stanje in lastni napredek. To pripomore 

k povečanju zunanje in notranje motivacije. Pomembno je, da je preverjanje usmerjeno le na 

posameznega učenca; njegovih izidov se ne primerja z izidi drugih učencev, lahko pa se s 

končnimi in etapnimi cilji. Preverja se: 

- temeljno teoretično in praktično znanje (na primer: poznavanje pravil igre ali 

obvladovanje tehničnih elementov) in 

- proceduralno znanje (uporabo pravil v igri ali uspešnost uporabe tehničnih elementov 

v igri) (Dežman, 2001). 

 

Učenčevo gibalno zmožnost je mogoče preverjati večkrat; na primer na začetku šolskega leta, 

zaključku več ur, tednov ali mesecev trajajočih in vsebinsko zaokroženih učnih enot. Učne 

dosežke učencev lahko učitelj preverja tudi v obliki tekmovanj oziroma na osnovi primerjav 

športnega znanja in taktičnih rešitev v igralnih situacijah. Pomembna pa je temeljna raven v 

različnih športnih zvrsteh, ki jo lahko dosežejo vsi učenci (Markun Puhan idr., 1999).  
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2.4.2 Izhodišča za ocenjevanje športne vzgoje 

Temeljno izhodišče ocenjevanja je celostni oziroma holistični pristop. Ta pristop se tesno 

povezuje z učenjem in poučevanjem. Zato naj ocenjevanje in preverjanje predvsem 

spodbudita učitelje h kakovostnejšemu poučevanju, učence pa motivirata; v tem primeru za 

športno vadbo. Naj kot povratna informacija vplivata na večje in trajnejše znanje učencev ter 

bolj osredotočene pristope učiteljev na posameznikovo doseganje postavljenih ciljev (Kovač, 

Jurak, Strel, 2004). Ocena naj bo torej spodbuda, da se učenec vključi v šport, športni 

pedagog pa z njo posredno oceni tudi uspešnost svojega dela (Učni načrt za športno vzgojo, 

2001). 

Pri ocenjevanju športne vzgoje je potrebno upoštevati naslednja osnovna izhodišča (Učni 

načrt za športno vzgojo, 2011): 

- ob upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju se vrednoti 

predvsem gibalno znanje učenca (ob tem je potrebno upoštevati različnost učencev 

zaradi različnih dispozicij, izkušenj ter družbenega okolja v katerem živijo. Učitelj 

mora zato postavljati individualne cilje in iskati vsebine, v katerih bodo učenci 

uspešni. Diferencirati mora metodične postopke ter poudarjati učenčev osebni 

napredek); 

- standarde znanja, ki so opredeljeni v učnem načrtu in so osnova za ocenjevanje; 

- ocenjuje se po obravnavani in utrjeni učni vsebini ter ko jo obvlada večina učencev; 

- učitelj naj ocenjuje nastope, pisne in ustne ter druge izdelke ter uporablja različne 

načine ocenjevanja; 

- vsem učencem morajo biti merila za ocenjevanje jasno predstavljena na začetku 

šolskega leta; 

- v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj učitelj ocenjuje predvsem 

izbrana temeljna znanja; 

- pri ocenjevanju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.   

 

Učni načrt za športno vzgojo je osnova za pripravo letnega delovnega načrta in učnega načrta 

učitelja (Učni načrt za športno vzgojo, 2001). Torej je Učni načrt za športno vzgojo vodilo za 

delo učitelja pri rednem pouku športne vzgoje. Izvajanje je neposredno odvisno od znanja, 

sposobnosti, ustvarjalnosti ter motiviranosti učitelja. Posredno pa je odvisno od razmer za 

vadbo ter interesa učencev, njihovih sposobnosti in znanja (Dežman, 2001). Ob vsem 

naštetem ima pomembno mesto tudi učiteljeva osebnost in kot že omenjeno - gmotne razmere 
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(primerna oprema in prostori, število učencev na učitelja). Učitelji naj bi bili mladini športni 

zgled, imeti morajo znanje in pozitivno stališče do poučevanja. Njihova vzgojno-

izobraževalna storilnost pa je pogosto odvisna tudi od vplivov okolja (Pirc, 1991). 

Proces ocenjevanja nastaja v učitelju. Raven obvladovanja teoretičnega znanja in praktičnih 

spretnosti, veščin ocenjuje občasno, skladno s standardi znanj in vadbenim programom. Pri 

športni vzgoji se standardov znanj ne more poistovetiti s cilji, saj se ocenjuje le praktična in 

teoretična znanja. Standardi znanj pokrivajo drugi in tretji sklop ciljev predmeta športne 

vzgoje (usvajanje in nadgradnja različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj ter 

seznanjanje s teoretičnimi vsebinami). Kar pomeni, da učitelj samo to tudi ocenjuje; ocenjuje 

praktična in teoretična znanja, ostalo spada le v spremljavo (Dežman, 2001). Tudi naslov 

Pravilnika o ocenjevanju in preverjanja znanja določa, da se ocenjuje le znanje učencev, ne pa 

doseganje drugih, nekognitivnih ciljev, kot so trud, sodelovanje, prizadevnost … (Kovač, 

Jurak, Strel, 2004). 

Vogrinc in drugi (2011) od različnih avtorjev povzemajo, da raziskave kažejo, da nekateri 

učitelji poleg znanja posameznika v oceno vključujejo še druge dejavnike; trud, prizadevanje, 

vedenje, sodelovanje … Učitelji prav tako pripisujejo različen pomen posameznim vsebinam 

in spretnostnim, ki naj bi jih učenci usvojili.  

 

2.4.3 Dejavniki, ki vplivajo na ocenjevanje  

Kristan (2009) dejavnike strne v dve kategoriji: sklop dejavnikov na katere učenec lahko 

vpliva ter sklop dejavnikov na katere učenec nima vpliva.  

Učenec ne more vplivati na dedne individualne razlike ter razvojne značilnosti. 

Osnovnošolski učenci enake kronološke starosti so si med seboj lahko različni v posameznih 

sposobnostih tudi od štiri do šest let. Med učenci so različne tudi morfološke, funkcionalne in 

motorične lastnosti, zato ne morejo dosegati v istem času enotno postavljenih standardov 

znanja (Kristan, 2009). Učenec nima vpliva tudi na družinsko in širše bivalno okolje (športno 

okolje, možnost organiziranega športnega delovanja v bližini bivališča ter interesi vrstnikov). 

Vpliv družine se kaže predvsem preko ekonomskega statusa, preskrbljenosti s pripomočki ter 

opremo, splošno kulturo ter odnosom družine do športa in njenim ukvarjanjem. Več avtorjev 

ugotavlja, da je neposredno bivalno okolje pogosto odločilnega pomena za otrokov celostni 
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osebnostni in psihofizični razvoj. Od družinskega in bivalnega okolja je namreč odvisno, 

koliko gibalnih spodbud je imel učenec pred vstopom v šolo (Kristan, 1992).  

Uspešnost ocenjevanja je odvisna tudi od učiteljeve zavzetosti. On mora namreč učencem dati 

nalogo, jo preveriti, komentirati in jim svetovati. S primernimi dejavnostmi mora učence 

motivirati in jih ozaveščati o njihovih psihomotoričnih potrebah. Pomembno je, da oceno, 

kakršno koli in kakor koli jo izrazimo, utemeljimo tako, da učence celostno predstavimo 

(Pirc, 1991). Učiteljev vpliv na učenčevo učno uspešnost se lahko izraža subjektivno in 

objektivno. Subjektiven vpliv predstavlja poklicna sposobnost, njegova prizadevnost, 

osebnost, pedagoški eros ter stalno strokovno izpopolnjevanje. Objektiven vpliv posredno 

predstavlja opremljenost šole, oprema in učni pripomočki in seveda število učencev v razredu 

ter njena klima. Sem sodi tudi organizacija pouka ter odnos šole do športa: šolskih in 

obšolskih dejavnosti (Kristan, 1992). 

Pri športni vzgoji na izkazano znanje učencev ne vpliva le kakovost pouka in poučevanja, 

temveč tudi njihova zunajšolska dejavnost. Ta je odvisna od športne aktivnosti družine, 

tradicije kraja (vrsta in kakovost športne ponudbe društev in zasebnikov) in materialnih 

možnosti širšega okolja (količina in velikost različnih vadbenih površin ter časovna in 

finančna dostopnost). Zato je pomembno preverjanje in ocenjevanje tistih vsebin, ki jih učitelj 

posreduje učencem, ne pa tistih, ki so jih učenci pridobili zunaj šole (Kovač, Jurak, Strel, 

2004). 

Ocenjevanje je vedno rezultat učiteljeve pedagoške presoje. Vsak športni dosežek je pri 

posamezniku odvisen od njegovih gibalnih, morfoloških in drugih danosti ter tudi od njegove 

pripravljenosti za dosežek. Ocenjevanje pri športni vzgoji je bolj presojanje uspešnosti dela in 

napredka posameznika, sodelovanja kot pravo ocenjevanje. Saj ko učitelj oceni znanje 

učenca, nehote oceni tudi razsežnosti ravnanja. V eni merski vrednosti je namreč povezanih 

več značilnosti (Cankar idr., 2001). 

 

2.4.4 Postopki zbiranja podatkov  

Za ocenjevanje se uporablja parametrične in neparametrične postopke zbiranja podatkov. 

Postopki, pri katerih se meri z natančnimi merilnimi napravami (ura, meter, merilci srčnega 

utripa …), so parametrični. To so validni testi, ki omogočajo natančno interpretacijo. 

Neparametrični postopki zbiranja podatkov pa so postopki, pri katerih se opazuje in vrednoti 
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športne vaje in njihove izvedbe subjektivno (primerja, točkuje, opisuje …). Natančnega 

merskega inštrumenta ni. Zato se ureja merske lestvice, s katerimi bi zagotovili podobna 

merila vrednotenja (Pirc, 1991). Pri urejanju teh »merskih lestvic« so učitelji avtonomni, zato 

se od učitelja do učitelja in od šole do šole razlikujejo.  

Vsak učenec mora imeti približno enake možnosti kot njegovi sovrstniki in ugoden 

ocenjevalni položaj. Vse moteče dejavnike je potrebno odstraniti ter ocenjevati individualno. 

Vsaka športna izpeljava je primerljiva le z lastnim začetnim stanjem in glede na to 

ovrednotena. Učitelj ima na voljo veliko informacij, zato naj po lastni presoji izbira tiste, ki 

jih bo uporabil. Izbira naj tiste športne teste, ki so že uveljavljeni, dostopni in izpeljivi. Če želi 

učitelj delati strokovno, mora informacije ves čas zbirati, jih dopolnjevati ali opuščati (Pirc, 

1991). 

Merjenje in opazovanje sta dva načina zbiranja podatkov, ki sta pri športni vzgoji uporabljena 

največkrat. Bolj objektivni in natančni so rezultati merjenja. Ti povedo stopnjo razvitosti 

sposobnosti, ki se izražajo skozi gibanje; raven moči, vzdržljivost, hitrosti … Raven osvojene 

tehnike in taktike gibanja pa posredno; boljšo tehniko in taktiko imajo najpogosteje hitrejši 

učenci. Izidi opazovanja podajo predvsem podatke o stopnji usvojenosti tehnike in taktike, 

lepote gibanja. Posredno opazimo tudi raven razvitosti sposobnosti, ki pri gibanju sodelujejo; 

največkrat imajo sposobnejši učenci (hitrejši, natančnejši, bolj koordinirani) boljšo tehniko 

gibanja (Dežman, 2001). Opazovanje ravnanja je v primerjavi z merjenjem športnih rezultatov 

manj zanesljivo tudi pri zelo natančni opredelitvi opazovalnih kriterijev. Subjektivni presoji 

se pri tem ni mogoče povsem izogniti. Najbolj pomembno pri opazovanju je, da ni naključno 

in povsem slučajno. Učitelj, športni pedagog mora postopke skrbno načrtovati (Markun Puhan 

idr., 1999). 

Izidi merjenja in opazovanja so primerljivi med seboj šele takrat, ko so poenoteni 

(standardizirani). Izide opazovanja učitelj oceni z ocenami od 1 do 5 po izbranih kriterijih, 

izide merjenja pa lahko ovrednoti z normami. Iz njih oblikuje ocene od 1 do 5. Norme so 

lahko notranje ali zunanje. Zunanje so povezane z reprezentativnim vzorcem učencev istih 

značilnosti, notranje pa z aktualnim vzorcem učencev. Pomembno je, da so tako norme kot 

kriteriji usklajeni s standardi znanja (Dežman, 2001). Učitelj torej oblikuje kriterije iz učnih 

ciljev, ki so v učnem načrtu zapisani za vsak razred posebej, in iz standardov znanja, ki so 

navedeni na koncu triletja (Cankar idr., 2001).  
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Kriterije ocenjevanja učitelj izdela za ocenjevanje posameznih nalog kot celostnega prikaza 

učenčevega gibalnega znanja. Ocenjevalne lestvice oziroma opisniki se razlikujejo glede na 

različne gibalne vsebine. Pri posameznih športnih zvrsteh se namreč pojavijo različne vrste 

napak. Te so lahko tehnične (plavanje, smučanje, atletika …), taktične (različne športne igre), 

ritmične (ples) in estetke (gimnastika) napake. Napake so lahko ovrednotene kot majhne 

(manjša izguba ritma, manjše odstopanje od idealne izvedbe ipd.) ali velike (izvedba brez 

ritma, večje odstopanje od idealne izvedbe ipd.) (Kovač, Jurak, Strel, 2004).  

Pri pouku športne vzgoje se uporablja za ocenjevanje znanja učencev opisna in številčna 

ocena. Kadar se ocenjuje raven usvojenosti gibalnih veščin in spretnosti z ocenami od ena do 

pet, se najprej izbere kriterije in opisnike. Lastnosti področja ocenjevanja oziroma posamezne 

strukturne dele (tekoča, lahkotna, pravilna izvedba, s težavo kontrolira žogo, jo vodi …) pa se 

opredeli s kriteriji ocenjevanja. Kriterije dopolnijo opisniki. Z njimi učitelj konkretno opiše 

razvoj kakovosti oziroma na kakšen način mora biti vsakemu kriteriju zadoščeno za vsako 

oceno posebej (Dežman, 2001 po Rutar-Ilc, 2001; Cankar idr., 2001).  

Kriteriji znanja morajo biti vnaprej vsem poznani in smiselni, stopnje opisnikov pa opisane 

tako, da razločno kažejo razlike v dosežku. Na primer pri malem nogometu: učenec kontrolira 

žogo v hitrejšem gibanju, počasnem gibanju, v hoji, na mestu … Učitelji tako pri preverjanju 

spoznajo različne razsežnosti dosežkov učenca, učenci pa svoje dosežke spoznajo in jih tako 

lažje izboljšajo. Samo preverjanje in ocenjevanje ni osredotočeno le na mersko funkcijo 

(Cankar idr., 2001). Običajno se namreč v kriterijih znanja najpogosteje zajame področja, ki 

so najlažje merljiva in najbolj očitna (Cankar idr., 2001 po Wiggins, 1989). 

Vrednotenje s kriteriji ocenjevanja, ki se navezuje na cilje poučevanja, vodi k večji stopnji 

objektivnosti in primerljivosti učiteljevih ocen. »Kriteriji« pa niso merski inštrument, ki bi jih 

bilo mogoče spreminjati v številčne ocene. Na športno-vzgojnem področju takih merljivih 

kriterijev ni. Subjektivnost je vsaj malo omejena s tem, da se športni pedagogi določene šole 

lahko odločajo na osnovi celovitih kriterijskih razsežnosti; jih bolje spoznajo, priredijo in 

uskladijo, da so bolj pregledni. Pri tem morajo sodelovati učenci, s kriteriji ocenjevanja pa je 

potrebno seznaniti tudi starše (Markun Puhan idr., 1999). 

Pirc (1991) predlaga, kako naj učitelji oceno čim bolj oceno objektivizirajo:  

- z ustreznimi merskimi lestvicami s podrobnimi opisi, razdelano motorično izpeljavo, z 

opisi nekaterih napak (velja za tri- ali petstopenjsko ocenjevalno letvico); 
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- z avdiovizualnimi sredstvi (skice, slike, kinogram …) zabeležijo dejavnosti učencev in 

tako ugotavljajo napake in pojasnjujejo merila za oceno; 

- s skupinskim opazovanjem in vrednotenjem (tim strokovnjakov: športni pedagog, 

psiholog, zdravnik …); 

- z odzivanjem na generacijsko izbiro športnih zvrsti, ki motivira mladino za njeno 

izvajanje. 

 

Vrednotenje učenčevih dosežkov naj bo interpretirano z vso pedagoško odgovornostjo. 

Izogibati se je potrebno prenagljenih interpretacij in ocen. Vrednotenje naj ne poteka z vidika 

razvrščanja učencev, temveč naj temelji na razlikah v učnih dosežkih z osredotočenostjo na 

napredek posameznikov. Pri dajanju ocen naj učitelji pazijo, da s svojimi postopki in načini 

ne zmanjšujejo učenčeve motivacije. Splošne vtise naj usklajujejo z delnimi opazovanji in 

rezultati meritev ter so pozorni na preglednost kriterijev in da so le-ti dogovorjeni z učenci 

(Markun Puhan idr., 1999). 

 

2.4.5 Ekonomičnost ocenjevanja 

Ena temeljnih značilnosti dobrega preverjanja in ocenjevanja znanja je tudi ekonomičnost. 

Prav zato je pomembno, da učitelj dobro načrtuje, kdaj in kako bo preverjal, ocenjeval ter da 

temu ne nameni preveč časa (Kovač, Jurak, Strel, 2004). Avtorji  menijo, naj učitelj preverja 

sproti, ocenjuje pa na koncu tematskega sklopa. Ocenjevanju naj nameni okrog pet odstotkov 

celotnega časa. Za ta proces predlagajo naslednje korake: 

- opredelitev ciljev in standardov znanja (kaj naj bi se učenec naučil); 

- opredelitev dejavnosti in postopkov s katerimi dosežemo zastavljene cilje in standarde 

znanja 

- opredelitev meril za končno preverjanje in ocenjevanje znanja ter seznanitev učencev 

z merili; 

- preverjanje predznanja učencev; 

- poučevanje z upoštevanjem logičnega zaporedja vseh stopenj učnega procesa; 

- sprotno preverjanje znanja učencev s popravki postopkov poučevanja; 

- oblikovanje končne ocene skladno z ocenjevalnimi merili.  

 

Kakovostno ocenjevanje znanja je pri športni vzgoji oteženo, saj mora učitelj učence oceniti 

med vodenjem vadbene ure. Ena izmed učnih oblik, ki omogoča aktivnost vseh učencev 

hkrati, je vadba po postajah. Učitelj vnaprej pripravi vadbene postaje z gibalnimi nalogami ali 
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dejavnostmi glede na vadbene razmere. Te naloge so narisane in opisane na kartončkih, tudi 

količinska izvedba. Skupina po opravljeni nalogi zapiše dosežke posameznikov. Na izbrani 

vadbeni postaji se lahko učitelj osredotoči predvsem na preverjanje ali ocenjevanje znanja. Na 

ostalih pa učenci lahko vadijo samostojno. Pomembno je, da so vse gibalne naloge učencem 

poznane; utrjene in urjene med vadbenim procesom (Dežman, 2001). Avtor predlaga tudi 

združitev dveh razredov za boljši učinek; tako eden od učiteljev vadbo organizira in 

nadzoruje, drugi pa ocenjuje učence. Za preverjanje in ocenjevanje teoretičnega znanja pa 

predlaga kviz. Pirc (1991) pravi, da je ocenjevanje potrebno opraviti v miru. Podatke o 

posamezniku zbiramo vsak dan; enkrat o eni skupini učencev, enkrat o drugi, ne pa od vseh 

hkrati.  

Pomembno je sprotno spremljanje in beleženje. Učitelji se pogosto zanašajo na spomin, 

vendar je za dokaj zanesljivo opisovanje rezultatov nujno in sistematično spremljanje in 

beleženje (Razdevšek - Pučko, 1995). Dosežke učencev zapisujemo ves čas. Še posebej, kadar 

gre za oddaljene cilje, ki jih ni moč doseči v kratkem času (pomenu ferpleja, telesne higiene, 

pridobivanju vrednot o pozitivnem pomenu športa in gibanja, prizadevnost …) je pomembno 

sprotno zapisovanje, kakor in kadar opažamo (Štemberger, 2000). Tudi Pirc (1991) meni, da 

je urejanje in preglednost podatkov pomembno pripomoreta k dobri povratni informaciji in k 

vzgojnim spodbudam. 

Kovač, Jurak, Strel (2004) predlagajo pripravo »okvirnih opisov«, saj je izdelava opisa 

zamudno delo. Ob ustreznih zapisih, shranjenih na računalniku, se lahko skrajša čas priprave, 

hkrati pa navaja učitelja na pravilno izrazoslovje. S pomočjo nabora možnosti lahko hitreje 

izbere in oblikuje opis za posameznega učenca. Učitelj si lahko pomaga tudi z izdelanimi 

nabori stavkov, ki jih vsako leto dopolnjuje. To je lahko zelo uporaben način, vendar naj bo 

učitelj pozoren, da zapisi ne postanejo preveč šablonski.     

Ena od oblik zbiranja informacij je tudi vodenje dnevnika spremljave. Vanj učitelj zapiše 

kdaj, kje in kaj opazuje. Z usmerjenim opazovanjem se namreč izogne le slučajnim 

opažanjem. Izbor opazovanega in zapisanega naj temelji na vsakodnevnem spremljanju 

učencev, učitelj pa naj se izogiba vnašanju lastnih stališč in pričakovanj, občutkov ter 

predsodkov. Tako načrtno in sistematično spremlja učenčeve dosežke ter presoja in 

interpretira njihovo delo in tudi socialno ravnanje pri športni vzgoji (Markun Puhan idr., 

1999). 
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Pri dejavnostih, ki zahtevajo opis, so lahko v pomoč tudi »ček liste«. Na njih so točno 

opredeljene naloge, ki naj bi jih učenci opravili (na primer preval naprej). Ker pa je pogosto 

potrebno zapis oblikovati po končani uri (saj če učitelj sam vodi učno uro, drugače ne gre), je 

pomembno, da se to naredi čim prej. Tako bo zapis bolj verodostojen, informacije pa se ne 

bodo izgubile (Štemberger, 2000).  

 

2.4.6 Opisno ocenjevanje 

V prvem ocenjevalnem obdobju se ocenjuje z opisno oceno. Ta ima pri športni vzgoji več 

namenov (Štemberger, 1995): 

- ugotavljanje obvladovanja predpisanih učnih vsebin učenca glede na svoje 

sposobnosti; 

- odkrivanje učenčevih uspešnejših področij z namenom dodatnega usmerjanja, hkrati 

pa manj uspešnih področij z namenom razvijanja teh področij; 

- motiviranje učencev za sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu.  

 

Vsak učitelj ima lasten način spremljanja in beleženja opazovanega in izmerjenega: v obliki 

tabele, dnevnika, mape, zvezka za vpisovanje dosežkov … Vsi opisi naj imajo opredeljen cilj 

pred opazovanjem. Za dokaj objektiven končni opis je potrebna velika količina sprotnih 

informacij, ki jih zbira učitelj skozi vse leto. Končni zapis je vrednotenje učenčevega lastnega 

napredka. Objektivnost zapisa se kaže v poudarku na elementih, kjer otrok nima težav ter 

opozarjanju na šibke točke z napotki za nadaljnje delo. Zato je potrebno prilagajanje ciljev 

posameznikom, seveda v skladu s splošno postavljenimi cilji (Štemberger, 2000).  

Opisna ocena naj povzema bistvene elemente, najpomembnejše ugotovitve celega leta; naj bo 

kratka in jedrnata. Zato so še toliko bolj pomembni korektni in števili sprotni zapisi. 

(Štemberger, 2000). Kot so različni učenci, so med seboj različni tudi njihovi opisi. Enake 

opise za vse učence lahko naredi le učitelj, ki svojih učencev ne pozna (Štemberger, 1996). 

Ena izmed prednosti opisne ocene pri športni vzgoji je gotovo velika informativna vrednost za 

učence, učitelje in starše. Hkrati pa je lahko tudi izhodišče za nadaljnje delo z učenci. 

Prednost je tudi to, da pri taki obliki ocene opišemo učenčev dosežek z upoštevanjem 

subjektivnih dejavnikov (začetno, zdravstveno stanje in podobno). Slabši učenci niso 

izpostavljeni. Tako ni spodbujanja tekmovalnosti zaradi ocene med učenci, temveč vsak 

tekmuje sam s seboj. Učitelj učenca usmerja k lastnemu napredku. Učenci z oceno niso 
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obremenjeni, se je ne bojijo. Vzpostavi se pozitivni odnos med učitelji in vsemi učenci (tako z 

»slabšimi kot boljšimi«), kajti vsi dobijo povratno informacijo o tem, kje naj bodo pri vadbi 

še posebej pozorni in kako naj napredujejo, vsak z lastnimi napredkom. Ko učenec spozna, da 

je pomemben njegov lastni napredek, dobi opisna ocena tudi vzgojno vlogo (Štemberger, 

1995). Pri tem predmetu povratno informacijo predstavljajo tudi sprotni komentarji za učenca, 

ki jih poda učitelj ustno, saj pri športni vzgoji ne more komentarjev zapisati pod izdelke 

(Štemberger, 2000).  

 

2.4.7 Samoocenjevanje 

Pred samoocenjevanjem učitelj učencem razloži njegov smisel, nato jim predstavi kriterije 

ocenjevanja in ocenjevalno stopnjo, deskriptorjem za oceno 5. Tako učenci aktivno spremljajo 

in vrednotijo lastno gibalno znanje. Skupaj z učiteljem lahko dosežejo poenotenje kriterijev, 

lahko pa učitelj njihove ocene primerja s svojimi. Pomembno je, da je učitelj dober 

demonstrator, ki pri razlagi uporablja ustrezno športno terminologijo. Tako bo imel učenec 

izoblikovane ustrezne pojmovne in čutne predstave o pravilnem in nepravilnem gibanju 

(Dežman, 2001). 

 

2.5  Zgodovina ocenjevanja športne vzgoje 

Na začetku je imelo ocenjevanje informativno vlogo z namenom obveščanja staršev. Začetek 

»današnjega« ocenjevanja se pripisuje nemškemu organizatorju pouka Johannesu Sturmu. 

Prvi avstrijski osnovnošolski zakon iz leta 1774 vsebuje prva določila o ocenjevanju v 

osnovni šoli na Slovenskem. Od takrat je v veljavi petstopenjska ocenjevalna lestvica, ki jo 

poznamo danes, vendar le za splošni uspeh. Učencem z negativno oceno so že lahko 

podaljšali učno obveznost, kar že nakazuje normativno vlogo šolske ocene. Ocenjevanje 

posameznih učnih predmetov je natančno opredelil Drugi avstrijski osnovnošolski zakon leta 

1805. Takrat je bila ocena za vedenje in učno storilnost ločena. V uporabo je prišla 

redovalnica ter pogoj obvladovanja učne snovi za napredovanje v višji razred, s čimer je 

ocena dobila še administrativno in družbeno vlogo ter pedagoški, didaktični in motivacijski 

pomen (Kristan, 1992).  

Leta 1903 je mariborska gimnazija prva na Slovenskem uvedla telovadbo kot obvezen 

predmet, po letu 1909 pa so jo postopoma uvajale tudi ostale šole. Kristan (1992, 2009) naprej 
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razlaga, da je leta 1905 postala obvezna enotna petštevilčna ocenjevalna lestvica za vse šole 

na ozemlju takratne Avstrije, ki se je brez bistvenih sprememb ohranila do šestdesetih let. Pri 

nas se je preobrat ocenjevanja zgodil leta 1960, ko se je v Sloveniji eksperimentalno uvedla 

opisna ocena. Na koncu je bila sicer zavrnjena, najbrž pa je tudi pripomogla h kasnejšemu 

razpletu ocenjevanja. Tako je bila leta 1975 ukinjena petstopenjska ocenjevalna lestvica za 

vzgojna področja: likovno, glasbeno, takrat telesno vzgojo, tehnični pouk in gospodinjstvo. 

Vpeljana je bila tristopenjska besedna ocena manj uspešno, uspešno in zelo uspešno z 

utemeljitvijo kot del humanizacije šolske športne vzgoje. Z uvedbo te ocene je bila 

odpravljena negativna ocena, hkrati pa te vrste ocen niso več vplivale na končni uspeh.  

Leta 1996 je bila ponovno uvedena petstopenjska številčna ocena za vse predmete (Kristan, 

2009). Z uvedbo devetletke (prve šole so jo začele izvajati v šolskem letu 1999/2000) je bilo v 

prvo triletje uvedeno opisno ocenjevanje, v drugem pa kombinacija opisnega in številčnega 

ocenjevanja. Konec leta 2007 je bila kombinacija odpravljena, v drugem ocenjevalnem 

obdobju pa uvedeno le številčno ocenjevanje (Krek idr., 2008). 

Razdevšek - Pučko (1995) utemeljuje uvedbo opisnega ocenjevanja namesto številčnega v 

prvo vzgojno-izobraževalno obdobje zaradi prilagajanja otrokovim razvojnim značilnostim 

tega obdobja. Z vrednotenjem dosežkov glede na individualne učenčeve zmožnosti in 

posebnosti pa učenci niso izpostavljeni rangiranju znotraj razreda. 

Splošni učni uspeh je ukinjen leta 2006. Vsi predmeti so torej z vidika ocenjevanja 

enakovredni; predmeti, ki so se včasih ocenjevali z besedno oceno, se sedaj ocenjujejo s 

številčno. Posledično se je spremenil tudi koncept ocenjevanja (Vogrinc, 2011).  

 

2.6  Nekatera stališča o ocenjevanju športne vzgoje 

Pri prebiranju literature sem zasledila različna stališča o ocenjevanju športne vzgoje. Kogar ta 

tematika zanima, se opredeljuje za ali proti oceni. Krešejo se tudi mnenja, katere vrste 

ocenjevanja bi bilo najprimernejše za to področje. Opisno in številčno ocenjevanje sta v rabi 

danes. Besedno ocenjevanje športne vzgoje se je v preteklosti tudi že uporabljalo. V različnih 

virih sem zasledila tudi ideje, da športne vzgoje v prihodnosti sploh ne bi ocenjevali. V 

nadaljevanju bom predstavila nekatera izmed stališč. 
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2.6.1 Za ocenjevanje  

»Brez ocenjevanja in preverjanja znanja ni šol.« (Ažman, 1995, str. 6). 

Ažman (1995) meni, da je ocenjevanje temeljna dejavnost pouka, v katerem se kaže njen 

rezultat; delo učiteljev in uspešnost učencev. Trdi, da bi brez ocen vadba postala manj 

cenjena, vodili pa bi jo neusposobljeni pedagogi priložnostno. Povečalo bi se tudi število 

nezaposlenih pedagogov. Naprej meni, da bo potrebno, ne glede na zasnovo vadbe, zmeraj 

preverjati izurjenost vadečih in jih uradno oceniti. Ocena je kot informacija, sestavina 

šolskega uspeha, z njo podobno kot športnike razvrščamo učence na določeno mesto v 

razredu. Številčno ocenjevanje je boljše od opisnega, čeprav je tudi številčnemu mogoče 

oporekati. Ažman meni, da opis ni ocena. To je manj jasen pojem, ki ne pove, za kaj gre, 

dodaja. Ocenjevanje kot izraz je pojmovno, logično in pomensko utemeljeno. Poznamo bolj 

ali manj občutljive in natančne ocenjevalne lestvice, merila in mere, ki kažejo določena stanja 

in lastnosti, športne dosežke. Manj natančna so merila vadbene uspešnosti učencev. Avtor 

meni, da je po mnenju mnogih praktikov in tudi teoretikov opisno ocenjevanje odvečno. 

Šolski uspeh izkazujejo ocene in z njim priznano stopnjo izobrazbe (Ažman, 1995).  

Pirc (1991) meni, da športna vzgoja izgubi vzgojnost, če je športno ocenjevanje usmerjeno k 

dodeljevanju posebnih pravic, položaja, klasifikacije. Pravi, da je športno ocenjevanje 

informativne narave in je namenjeno usmerjanju učenca k zadoščanju svojih športnih potreb. 

Jurman (1989) meni, da je učenec za svojo uspešnost pri učenju stimuliran z ocenami za 

kvalitetno osvojeno znanje. Ocene namreč pomenijo spodbudo pri osvajanju znanja in 

vrednot. 

Glede na to, da je ocena uzakonjena, Lorenci (2000) meni, da je lahko edina dilema o 

ocenjevanju športne vzgoje ta, kakšne vrste naj bo (številna, besedna, opisna). Ne pa 

ocenjevanje ne ali da. Zaveda se, da je ocenjevanje tega predmeta zelo zahtevno, saj je to 

področje zelo vzgojno. Učenci pridobivajo »športne navade« (razvijajo načine ravnanja in 

stališča, funkcionalne ter gibalne sposobnosti za vse življenje), ne le lekcije in vaje. Meni, da 

je tako preverjanje kot ocenjevanje koristno le, če je pravično in motivacijsko. Pomembna je 

učno-ciljna naravnanost ter osredotočenost na področja, kjer se učenec lahko izkaže, pokaže 

kar zmore, ima interes za to ter prepričanje v lasten uspeh. Ne pa iskanje neznanja. Zato 

številčna ocena zahteva od učitelja strokovno, kvalitetno načrtovanje ter vodenje pedagoškega 

procesa. Ob tem poudarja, da je zelo pomembna določitev ciljev in temeljnih vsebin 
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predmeta, ki vodijo do končnih ciljev, načel vzgojnega režima pri predmetu, meril ter 

posebnosti pri ocenjevanju z obsegom in vsebino znanja za posamezno oceno (Lorenci, 

2000). 

Glavni razlogi, ki jih navajajo nekateri športni pedagogi v zagovor številčni oceni so 

naslednji. Menijo, da bi predmet športna vzgoja izgubil veljavo in ugled, če se ne bi 

ocenjeval. Ocenjevanje predmetu zagotavlja enakovreden položaj z drugimi predmeti. Prav 

tako menijo, da učitelj, ki ne ocenjuje, nima avtoritete in ga nihče ne jemlje resno (Kristan, 

2009). 

 

2.6.2 Proti ocenjevanju 

Misel o neocenjevanju športne vzgoje ni nova. Že Sluga (1971) je zapisal, da ne bi bilo nič 

narobe, če včasih telesne, danes športne vzgoje ne bi bilo potrebno ocenjevati. Predmet s tem 

ne bi izgubil na vrednosti; ravno nasprotno, pridobil bi!  

 »Najvišja pedagoška raven je ukinitev ocenjevanja športne vzgoje.« (Kristan, 2009, str. 493)  

Med največjimi zagovorniki o ukinitvi ocene pri športni vzgoji je zagotovo Silvo Kristan. 

Zapisal je veliko argumentov za to. 

Njegovi dvomi o ocenjevanju športne vzgoje s klasično petštevilčno oceno: 

- vpliv dejavnikov na oceno, ki niso odvisni od učenca (prirojene sposobnosti, 

morfološka zgradba telesa, vpliv bivalnega okolja …); 

- različnost učencev enake kronološke starosti že po naravi (morfološke, motorične in 

funkcionalne lastnosti); 

- neresno je pri polno številčnih razredih in v dveh ali treh urah športne vzgoje na teden 

pričakovati opazne premike v nekaterih motoričnih in funkcionalnih kazalcih; 

- cilja »trajna gibalna navada« ni mogoče oceniti. Pomemben je slogan »šport za vse« 

ne pa doseganje posebne ali izjemne gibalne storilnosti; 

- športne vzgoje ne moremo enačiti z drugimi predmeti; 

- ocenjevanje je sredstvo zunanje motivacije, ne pa notranje, kateri daje prednost 

sodobna pedagogika; 

- slaba ocena lahko krepi občutek manjvrednosti, kar povzroči pri učencih negativno 

športno samopodobo; 

- ocenjevanja si želijo le učenci z dobrimi ocenami; 
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- veljavo predmeta, športni stroki ter pedagogom si učitelj pridobiva s strokovnim 

delom in ustreznimi osebnostnimi lastnostmi, ne s šolsko oceno; 

- ocenjevanje »napredka« je dvomljivo, saj ne vemo kolikšen »napredek« pripisati 

naravnemu razvoju in kolikšnega vadbi na urah športne vzgoje (Kristan, 2009). 
 

Te dvome avtor argumentira. Po antropološko-humanističnem modelu je pri športni vzgoji 

pomemben proces in športno druženje (ne storilnostni dosežki), vsak učenec tekmuje sam s 

seboj. Ura šolske športne vzgoje naj bi bila vabljiva, vsebine pa prijetne; drugače je potrebna 

teoretična in razumska utemeljitev vsebin. Tudi oblikovanje razumskega pomena učencev do 

gibanja v vseh obdobjih življenja je značilnost tega modela. Učenci naj bi ozavestili 

pomembnost »športnega« preživljanja prostega časa, hkrati pa iskali njegova nagnjenja za eno 

ali več športnih vsebin. Tak model šolske športne vzgoje ne potrebuje ocenjevanja. Avtor 

dodaja, da doživljanja, osveščenosti, razumskosti pač ni mogoče meriti s petstopenjsko pa tudi 

z besedno ocenjevalno lestvico (Kristan, 2009). 

Ocenjevanje športne vzgoje ni potrebno in ni nujno, saj želi pridobiti vsakega posameznika za 

zdrav način življenja po filozofiji »šport za vse«. Največji uspeh učiteljev je, da imajo učenci 

športno vzgoji radi in razumejo pomen telesnega gibanja v načinu življenja. Ocena pogosto 

poda nasprotni učinek: odpor do športne vzgoje in športa. Tudi ni nujno, da se bo učenec, ki 

ima odlično oceno iz športne vzgoje, kasneje v življenju ukvarjal s športom (Kristan, 2009). 

Avtor meni tudi, da je za humano športno vzgojo pomemben proces, ne pa dosežek. Pa tudi 

izogibanje pretiranega poudarjanja individualnih dosežkov, ki so storilnostno naravnani ter v 

veliki meri dedno pogojeni. Dodaja še, da učitelj, športni pedagog dobiva povratne 

informacije o uspešnosti oziroma neuspešnosti ves čas učnega procesa, ne šele s preverjanjem 

in ocenjevanjem. Pa tudi staršem številčna ocena ne pove veliko (npr. ali je otrok hiter, 

vzdržljiv). Tako razloži, da prvega namena (informiranje) ocenjevanje pri športni vzgoji ne 

opravi. Tudi motivacijske in administrativne vloge ne opravi dobro. Večja motivacija učencev 

so že vzgojno-izobraževalne vsebine in metode dela, če je le prisoten ustrezen pedagoški 

prijem. Gotovo je boljši motiv za učence »biti danes boljši kot včeraj«. To je motiv presežka 

začetnega stanja. Učenci v zaključnem spričevalu potrebujejo pozitivno oceno za 

napredovanje v višji razred, kar pa za športno vzgojo ni smiselno. Ocena iz športne vzgoje 

nima nobene ugodnosti pri npr. vpisu v srednjo šolo, za pridobitev štipendije, sprejem na delo 

ipd. (Kristan, 2009). Avtor ugotavlja tudi, da je nehumano, krivično in nepedagoško 

objektivno ocenjevati učence, ki so že po naravi različni, njihove psihofizične lastnosti pa 

prirojene. Učenci na to v nekaj urah športne vzgoje na teden ne morejo vplivati.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kočevar, Jana; diplomsko delo 

31 
 

Kristan (2009) ponuja repliko tudi na vprašanje veljave, ugleda ter enakovrednosti predmeta 

in učiteljev v primeru neocenjevanja športne vzgoje. Meni namreč, da je veljava vzgojno-

izobraževalnega področja odvisna od kakovosti pedagoškega procesa, od dobre strategije, 

ustrezne didaktične tehnologije, materialnih pogojev ter seveda od učitelja (njegove osebnosti, 

pedagoškega erosa). Dodaja, da predmet z oceno pridobiva le lažno veljavo, ugled. Tudi 

veljava športnega pedagoga je odvisna od njegovega dela in odnosa. Le z znanjem, osebnim 

zgledom, šarmom bo pritegnil učence in učitelje ter tako pridobil veljavo in ugled. 

Enakovreden položaj športne vzgoje z drugimi predmeti si lahko izbori le neoporečno 

pedagoško in strokovno delo, ne pa ocene. Pomembno je, da tudi učitelj zna utemeljiti 

pomembnost tega predmeta. Veljave predmeta in učitelja si zagotovo ne bodo pridobili tam, 

kjer oceno uporabljajo kot orodje avtoritete in discipliniranja. To je lažje kot ustvarjalno 

navduševati učence za ukvarjanje s športom, pa vendar nehumano in nepedagoško. 

»Z oceno je nemogoče nekoga prisiliti, da bi šport vzljubil in ga sprejel v svoj vrednostni 

sistem ter si tako izoblikoval interes oziroma pozitiven odnos do športa. Pozitiven odnos do 

športa je mogoče oblikovati z ustreznim pedagoškim procesom.« (Kristan, 1992, str. 39) 

Učenci prav tako živijo v različnih družinah in bivalnih okoljih, nimajo enakih športnih 

izkušenj in znanja. Zato je ocenjevanje športne vzgoje tudi iz tega vidika pogosto krivično. 

Krivično je tudi objektivno ocenjevanje bolj ali manj prirojenih sposobnosti učencev. Osnova 

za ocenjevanje pa je pravičnost. Pri športni vzgoji tudi ni standardiziranih testov in norm, 

nemogoče je oceniti vzgojne učinke, ki so pri športni vzgoji močno prisotni. Objektivno 

ocenjevanje ni najboljša rešitev, saj na primer ocenjevanje motoričnih sposobnosti na podlagi 

normativov, ki izhajajo iz splošne populacijske krivulje, ni dopustno. Avtor izpostavi tudi 

individualizirano ocenjevanje. Pri tem modelu so lahko zelo dobro ocenjeni tudi slabši učenci, 

če pri njih pride do zelo velikega napredka. Enako pa bi lahko bili slabo ocenjeni zelo dobri 

učenci, če pri njih ne bi bilo večjega napredka. Tak model je krivičen do učencev, ki lahko 

dosegajo visoke absolutne rezultate ter ni življenjski (Kristan, 1992). 

Tudi Razdevšek - Pučko (1995), ki sicer zagovarja opisno ocenjevanje, meni, da različne učne 

situacije pripeljejo do različnih dosežkov in rezultatov učencev (opazovanje, beleženje, 

praktično delo, skupinsko delo, nastopi plakati in podobno), ki jih ni vedno mogoče 

ugotavljati s klasičnimi ustnimi vprašanji ali pisno. Številčne ocene postanejo v tem primeru 

neustrezne, saj različnost dosežkov ne omogoča enotnih in za vse enakih kriterijev za 

ocenjevanje.  
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Strokovnjaki za športno vzgojo so kot dodatne razloge za ukinitev petstopenjske številčne 

ocene navedli tudi, da ocena ni stimulativna ter daje prednost sposobnejšim, telesno manj 

sposobne pa odvrača, čeprav športno vzgojo še bolj potrebujejo. Ocena ne pokaže učenčevega 

truda in odnosa, temveč le znanje. Ocena ne vpliva tudi na priljubljenost predmeta. Brez 

ocenjevanja bi bilo več časa za samo vadbo, interesi učencev pa bi bili usmerjeni k vsebini in 

vrednotam športa in ne k oceni (Štemberger, 1995).  

»Menim, da bi oceno lahko postopoma ukinili, začenši tam, kjer je najmanj potrebna – od 1. 

razreda navzgor.« (Praček, 1993, str. 9)  

Praček (1993) meni, da je bila že uvedba besedne ocene za takratne čase pri športni vzgoji 

napreden ukrep, saj je bila odpravljena nezadostna ocena. Groba opredelitev učencev na tri 

skupine je lahko dejansko le okvirna usmeritev, ki pa že zdavnaj ne sledi več niti  pedagoško-

didaktični niti strokovni pobudi. Številčna ocena je povsem nepotrebna, saj uvajanje športa 

več ter športa drugače izključuje nujnost ocene. Po njegovem je šport življenjska vrednota. Je 

del kakovostnega življenja in kot takšna težko merljiva. Je dejavnost, ki je osebnostno 

pogojena ter izjemno subjektivna. Dodaja, da je težko objektivno meriti tisto otrokovo gibalno 

dejavnost, ki pripelje do trajnih otrokovih navad. Sprašuje se, zakaj ne bi mogel učenec 

uspešno »telovaditi« brez ocene prva šolska leta, saj »otrok spočet z gibanjem, z gibom 

opozarja na svojo navzočnost, po rojstvu z gibanjem dokazuje, da živi, ob gibanju spoznava 

okolje in svet, v katerem živi, se gibalno igra, si z gibom ustvarja lastno podobo.« (Praček, 

1993, str. 11-12).   

Kristan (1992) se sprašuje, kakšen je sploh poglavitni razlog ocenjevanja športne vzgoje, ali je 

pravično ocenjevanje sploh možno, kaj in kako sploh ocenjevati ter kako vse vzgojno-

izobraževalne vsebine združiti v eno samo oceno. Poraja se mu vprašanje, kako pravično 

oceniti vzgojni učinek ter tisto, na kar učenec nima vpliva. Ne glede na to, o kakšni vrsti 

ocenjevanja se govori, vedno nas spremljajo nedorečenost in neenaka stališča. Avtor meni, da 

bi se z ukinitvijo ocenjevanja športne vzgoje izognili vsem zadregam okrog tega.  
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3 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje: 

- ugotoviti mnenja učiteljev o najprimernejšem načinu ocenjevanja športne vzgoje v 

prvi ter drugi triadi osnovne šole; 

- ugotoviti, kakšna so mnenja učiteljev glede neocenjevanja športne vzgoje; 

- ugotoviti, kakšne težave se po mnenju učiteljev pojavljajo pri opisnem ocenjevanju 

športne vzgoje; 

- pridobiti predloge izboljšave opisne ocene pri športni vzgoji. 

 

4 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje sem oblikovala naslednje hipoteze: 

H1: Najprimernejši način ocenjevanja športne vzgoje v prvi triadi je opisno ocenjevanje. 

H2: Najprimernejši način ocenjevanja športne vzgoje v drugi triadi je številčno ocenjevanje.  

H3: Športna vzgoja brez ocene bi bila za učence in učitelje po mnenju učiteljev manj stresna, 

hkrati pa za učitelje bolj zahtevna, saj ocena ne bi bila več sredstvo motivacije. 

H4: Največ težav pri opisnem ocenjevanju predstavlja oblikovanje ustreznega zapisa. 

H5: Predlogi izboljšave opisne ocene pri športni vzgoji se bodo nanašali na poenotenje 

kriterijev ocenjevanja.  

 

5 METODE DELA 

 

5.1  Vzorec merjencev 

V statistično množico so bili vključeni učitelji in učiteljice razrednega pouka ter športni 

pedagogi, ki poučujejo športno vzgojo v prvem in drugem triletju osnovne šole v šolskem letu 

2011/2012 v goriških osnovnih šolah. Vzorec so predstavljali 103 učitelji iz 23 goriških 

osnovnih šol (tabela 1), ki so rešili vprašalnik (priloga). 
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TABELA 1: Sodelujoče šole s številom vrnjenih vprašalnikov 

 

 

ŠOLA 

ŠTEVILO VRNJENIH 

VPRAŠALNIKOV 

Osnovna šola Idrija 12 

Osnovna šola Miren 11 

Osnovna šola Dobravlje 10 

Osnovna šola Dobrovo 8 

Osnovna šola Črni Vrh 6 

Osnovna šola Spodnja Idrija 6 

Osnovna šola Bovec 5 

Osnovna šola Šempas 5 

Osnovna šola Šturje Ajdovščina 5 

Osnovna šola Branik 4 

Osnovna šola Deskle 4 

Osnovna šola Kanal 4 

Osnovna šola Cerkno 3 

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 3 

Osnovna šola Draga Bajca Vipava 3 

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin 3 

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče 3 

Osnovna šola Čepovan 2 

Osnovna šola Otlica 2 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči 1 

Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici 1 

Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo 1 

Osnovna šola Solkan 1 

SKUPAJ 103 

 

Učitelji so bili stari od 27 do 59 let (v povprečju 43,58 let); 5 jih tega podatka ni dalo. 

Anketiranci so imeli od 1 do 39 let delovne dobe (v povprečju 19,97 let); 2 na to vprašanje 

nista odgovorila. Skoraj polovica (49,5 %) anketiranih učiteljev je imela dosežen naziv 

svetovalec. Sledijo učitelji z nazivom mentorji (29,7 %), učitelji brez naziva (12,9 %) ter 

učitelji svetniki (7,9 %). Prav tako 2 učitelja nista podala tega podatka. Izmed vseh učiteljev, 

ki so sodelovali v raziskavi, je večina v tem šolskem letu sama poučevala športno vzgojo. Teh 

je 79,2 %, ostalih 20,8 % učiteljev pa športne vzgoje ni poučevalo samostojno. 2 učitelja se 

glede tega vprašanja nista opredelila. Katere razrede so anketiranci poučevali, sem predstavila 

v tabeli 2. 
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TABELA 2: Poučevani razred 

 

 

RAZRED 

ŠTEVILO 

UČITELJEV 

% 

UČITELJEV 

1. 19 18,6 

2. 14 13,6 

3. 18 17,5 

4. 11 10,7 

5. 9 8,7 

več razredov 31 30,9 

SKUPAJ 102 100,0 

 

Največ anketiranih učiteljev (30,9 %) je v času raziskave poučevalo več razredov. Sem sodijo 

tudi športni pedagogi, ki poučujejo športno vzgojo v prvem in drugem triletju. Sledijo učitelji, 

ki so poučevali 1. razred (18,6 %) in 3. razred (17,5 %). Manj anketiranih učiteljev je 

poučevalo 2. razred (13,6 %) in 4. razred (10,7 %). Najmanj pa jih je poučevalo v 5. razredu 

(8,7 %). Podatka o poučevanem razredu ni podal 1 anketiranec.  

 

5.2  Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala s pomočjo vprašalnika (priloga), povzetem po diplomski nalogi avtorice 

Zlatke Harter (1995), z nekaterimi dodanimi vprašanji (Kosmač, 2011). Vprašalnik je 

anonimen. Vsebuje vprašanja odprtega in zaprtega tipa, s katerimi sem ugotavljala podatke o 

anketiranih učiteljih, njihova mnenja o ustreznem načinu ocenjevanja športne vzgoje v prvi in 

drugi triadi ter strinjanje oziroma nestrinjanje z določeno vrsto ocenjevanja. Povprašala sem 

jih tudi, koliko časa potrebujejo za ocenjevanje ter s kakšnimi težavami se srečujejo pri 

opisnem ocenjevanju športne vzgoje. 

Vprašalnike sem glede na telefonski dogovor z ravnatelji in ravnateljicami poslala po navadni 

ter elektronski pošti na 28 goriških osnovnih šol. Odzvalo se je 23 šol, in sicer s 103 

vrnjenimi vprašalniki, od tega so bili 3 vprašalniki vrnjeni po elektronski pošti, ostali po 

navadni. Raziskava je potekala v mesecu maju in aprilu 2012. Vprašalnike so po predhodnem 

dogovoru z ravnatelji in ravnateljicami reševali učitelji in učiteljice razrednega pouka ter 

športni pedagogi, ki poučujejo športno vzgojo v prvi in drugi triadi osnovne šole.  
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5.3  Metode obdelave podatkov 

Uporabila sem statistično metodo anketiranja in metodo obdelave podatkov ter njihove 

interpretacije.  

Za obdelavo vprašanj zaprtega tipa sem uporabila kvantitativno analizo podatkov. 

Kvantitativne podatke sem zbrala v programu Microsoft Excel ter jih statistično obdelala s 

programom SPSS-za Windows. Uporabila sem metode osnovne statistike (frekvenčno in 

odstotkovno porazdelitev odgovorov). Za obdelavo vprašanj odprtega tipa pa sem uporabila 

kvalitativno analizo podatkov. Odgovore sem natančno besedno analizirala ter jih uredila v 

razpredelnice v programu Microsoft Word tako, da si kategorije sledijo od najbolj do najmanj 

pogostih odgovorov.  

 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Najprej bom predstavila rezultate za najprimernejši način ocenjevanja športne vzgoje po 

mnenju vprašanih učiteljev v prvi in drugi triadi. Sledile bodo njihove utemeljitve; zakaj se 

strinjajo oziroma ne strinjajo z določeno vrsto ocenjevanja. Nato bom predstavila težave, ki se 

po mnenju učiteljev pojavljajo pri opisnem ocenjevanju športne vzgoje ter njihove predloge 

za izboljšavo opisne ocene pri tem predmetu.  

 

6.1  Najustreznejši način ocenjevanja v prvi in drugi triadi 

V tabeli 3 so prikazani rezultati za najustreznejši način ocenjevanja športne vzgoje po mnenju 

učiteljev v prvi triadi, v tabeli 4 pa v drugi triadi.  

 

TABELA 3: Najustreznejši način ocenjevanja v prvi triadi 

 

 

NAČIN OCENJEVANJA 

ŠTEVILO 

UČITELJEV 

% 

UČITELJEV 

Številčna ocena 12 12,5 

Besedna ocena 8 8,3 

Opisna ocena 58 60,4 

Brez ocenjevanja 18 18,8 

SKUPAJ 96 100,0 
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Rezultati so pokazali, da je po mnenju učiteljev najustreznejši način ocenjevanja v prvi triadi 

opisno ocenjevanje. Zanj se je opredelila več kot polovica vprašanih učiteljev (60,4 %). 

Športno vzgojo brez ocene v prvem triletju zagovarja le 18,8 % anketirancev, številčno 

ocenjevanje pa 12,5 % učiteljev. Najmanj (8,3 %) anketirancev, meni, da je najustreznejša 

oblika ocenjevanja v prvi triadi besedna ocena. 7 učiteljev se glede tega vprašanja ni 

opredelilo.  

Tako lahko svojo hipotezo (H1), da je najprimernejši način ocenjevanja športne vzgoje v 

prvi triadi opisno ocenjevanje, potrdim. Učitelji se torej strinjajo s predpisanim načinom 

ocenjevanja in ga v veliki večini podpirajo. Kot bom predstavila v nadaljevanju, so tudi v 

zagovor opisni oceni namenili več argumentov kot pa proti njej (tabela 9 in 10). Vsak način 

ocenjevanja ima namreč slabe in dobre lastnosti. Glede na rezultate raziskave so prevladale 

pozitivne lastnosti opisne ocene, predvsem njena informativna vrednost, ki pri ostalih vrstah 

ocenjevanja ni poudarjena. V prvem triletju se zdi učiteljem ocenjevanje kot pomemben 

dejavnik podajanja informacij o znanjih ter dosežkih učencev ne pa ocenjevanje kot 

motivacijsko sredstvo, kar so navedli v prid številčnemu ocenjevanju.  

Presenetil me je nizek odstotek (le 18,8 % anketirancev) zagovornikov športne vzgoje brez 

ocene v prvem triletju. Pričakovala sem, da se bo po številu odgovorov bolj približal 

opisnemu ocenjevanju. Opisna ocena zahteva od učitelja vodenje različne dokumentacije in 

oblikovanje končnih zapisov glede na dosežene cilje in napredke učencev. Pri neocenjevanju 

bi se končnih »sodb« izognili; še vedno bi spremljali in preverjali učenčeva znanja, vendar 

brez končnih zapisov. Učence bi informirali med učnim procesom, starše pa na pogovornih 

urah. Prav tako bi tak način upošteval tudi razvojne značilnosti učencev ob vstopu v šolo ter 

njihovo različnost; od prirojenih sposobnosti, zgradbe telesa do različnih vplivov okolja in 

podobno. Razdevšek - Pučko (1995) namreč pravi, da je upoštevanje razvojnih značilnosti 

učencev ob vstopu v šolo tudi eden izmed razlogov za uvedbo opisnega ocenjevanja namesto 

številčnega v prvi triadi. 
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TABELA 4: Najustreznejši način ocenjevanja v drugi triadi 

 

 

NAČIN OCENJEVANJA 

ŠTEVILO 

UČITELJEV 

% 

UČITELJEV 

Številčna ocena 58 58,6 

Besedna ocena 20 20,2 

Opisna ocena 15 15,2 

Brez ocenjevanja 6 6,1 

SKUPAJ 99 100,0 

 

Po mnenju učiteljev je najustreznejši način ocenjevanja športne vzgoje v drugi triadi številčno 

ocenjevanje. Za ta način ocenjevanja se je opredelilo 58,6 % vprašanih. Manj ustrezna se jim 

zdi besedna ocena, ki jo je izbralo 20,2 % učiteljev in opisna ocena, ki jo zagovarja 15,2 % 

vprašanih. Najmanj učiteljev je mnenja, da bi športna vzgoja v drugem triletju potekala brez 

ocenjevanja; le 6,1 % vprašanih. 4 učitelji se glede tega vprašanja niso opredelili.  

Glede na zbrane rezultate lahko tako svojo hipotezo (H2), da je najprimernejši način 

ocenjevanja športne vzgoje v drugi triadi številčno ocenjevanje, potrdim. Za tak način 

ocenjevanja se je namreč opredelila več kot polovica vprašanih učiteljev. Raziskava je 

potrdila, da se učitelji tudi v tem primeru strinjajo z obstoječim sistemom ocenjevanja; 

številčnim ocenjevanjem v drugem triletju. Kot bom predstavila v nadaljevanju, anketirani 

učitelji utemeljujejo, da je številčno ocenjevanje primernejše od ostalih oblik ocenjevanja. Je 

najbolj motivacijsko, v drugi triadi so učenci že bolj »zreli« in jim taka oblika ocenjevanja 

pomeni več kot druge oblike ocenjevanja.  

 

6.2  Stališča učiteljev o številčni oceni 

V tabeli 5 so zbrani odgovori učiteljev o tem, zakaj se strinjajo s številčnim ocenjevanjem. V 

tabeli 6 pa njihove utemeljitve o tem, zakaj je po njihovem mnenju številčna ocena 

neprimerna za ocenjevanje športne vzgoje. 
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TABELA 5: Strinjanje s številčno oceno od 1 do 5 

 

 

STRINJANJE s številčno oceno od 1 do 5 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Za dobro oceno se učenci bolj trudijo, so bolj 

motivirani. 

25 28,4 

Starši jo bolje razumejo in upoštevajo kot ostale vrste 

ocen. 

12 13,6 

Najbolj natančno ocenjuje znanje, ima večji razpon 

ocen in učenca ustrezno klasificira.  
12 13,6 

Predmet postavlja v enakovreden položaj z ostalimi 

predmeti. 

7 8,0 

Učencem je jasna, razumljiva, tega sistem so vajeni. 6 6,8 

Učenci predmet vzamejo resno. 5 5,7 

V drugi triadi je lažje ocenjevanje s petimi stopnjami. 

Učenci so takrat zrelejši in se zavedajo svojih 

zmožnosti; številčne ocene jim pomenijo več kot 

opisne. 

5 5,7 

Primerna v višjih razredih, saj učenci vedo, kaj učitelj 

zahteva. 

4 4,5 

Omogoča dokaj objektivno oceno. 3 3,4 

Je odraz dela, rezultatov in dosežkov učenca. 2 2,3 

Učencem so »višale« uspeh. 2 2,3 

Učenci v drugi in tretji triadi so že dovolj gibalno 

razviti, da lažje ocenimo njihovo gibalno aktivnost. 

1 1,1 

Manj administracije za učitelja. 1 1,1 

Učenci se lažje primerjajo med seboj. 1 1,1 

Učence postavi na realna tla. 1 1,1 

Spodbuja k odgovornemu odnosu do športa in gibanja. 1 1,1 

 

Največ (28,4 %) odgovorov o tem, zakaj je po mnenju anketiranih učiteljev številčna ocena 

primerna za ocenjevanje športne vzgoje, se nanaša na trditev, da se za dobro oceno učenci bolj 

trudijo, so bolj motivirani. Ocena učencem predstavlja spodbudo za vključitev v šport, kot je 

zapisano tudi v Učnem načrtu za športno vzgojo (2011). Ta vrsta ocene torej doseže 

pedagoško-motivacijski namen, saj učencem predstavlja zunanje motivacijsko sredstvo; je 

nekakšna nagrada za delo (Kristan, 2009). Večji učinek in približanje enemu izmed glavnih 

ciljev športne vzgoje, ki je vzgoja in učenje za zdrav način življenja obogatenega s športnimi 

vsebinami v prostem času, pa gotovo doseže notranja motivacija. Za dosego tega cilja učenci 

potrebujejo lastno željo po gibanju in športu. Ocena pa predstavlja zunanjo motivacijo. V tem 

primeru se učenci učijo za oceno. Prav bi bilo, da gibanje in šport postaneta trajna navada, 

navada za življenje, ne le trenutna; za oceno. 
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13,6 % odgovorov se nanaša na trditev, da številčna ocena najbolj natančno ocenjuje znanje, 

saj ima večji razpon ocen in tako učenca ustrezno klasificira. Z gotovostjo lahko rečem, da je 

petštevilčna lestvica natančnejša kot trištevilčna. Menim, da učitelji z ocenjevanjem 

prevzemajo veliko odgovornost. Številčna ocena učence na nek način klasificira, zato je toliko 

bolj pomembna učiteljeva strokovnost ter jasno razdelani kriteriji in opisniki.   

Glede na rezultate raziskave sem opazila, da je učiteljem pomembnejše, kako ocene razumejo 

starši kot pa učenci. Večji odstotek  odgovorov (13,6 %) je namreč prejela trditev, da 

številčno oceno starši bolje razumejo in upoštevajo kot ostale vrste ocen. Manj (6,8 %) 

odstotkov pa trditev, da je številčna ocena učencem jasna, razumljiva ter so tega sistema 

vajeni. Trditev, da številčna ocena postavlja športno vzgojo v enakovreden položaj z ostalimi 

predmeti, je prejela 8,0 % odgovorov. Glede načina ocenjevanja to drži, saj se vsi predmeti 

ocenjujejo s številčno oceno in so glede tega enakovredni. 

5,7 % odgovorov se nanaša na trditev, da učenci predmet, ki se ocenjuje s številčno oceno,  

vzamejo resno. Učitelji torej ocenjevanju poudarjajo pomembno vlogo v učnem procesu. So  

mnenja, da učenci k predmetu pristopijo resneje, če na koncu pričakujejo številčno oceno, ne 

pa na primer opisne. Verjetno se ta trditev nanaša na ocenjevanje športne vzgoje v drugem 

triletju, kjer se ocenjuje s številčno oceno in tudi učenci ocenjevanju dajejo večjo veljavo kot 

mlajši učenci. Na začetku šolanja, v prvem triletju, namreč po mojem mnenju učencem ni 

pomemben način ocenjevanja. Moje izkušnje pri delu s predšolskimi otroki so, da gibalne 

dejavnosti vzamejo »resno« in z veseljem sodelujejo brez nagrad ali česa podobnega kot je 

ocena v šoli. Torej najmlajšim učencem ni pomembno v kakšno obliko učitelj oceno 

»zapakira«, le da je športno in gibalno dejaven po svojih zmožnostih in interesih.  

Enak odstotek odgovorov je prejela tudi utemeljitev, da je v drugi triadi ocenjevanje lažje s 

petimi stopnjami ter da učencem številčne ocene pomenijo več kot opisne. Po mnenju 

vprašanih so učenci takrat zrelejši in se zavedajo svojih zmožnosti. 4,5 % odgovorov pa 

utemeljuje številčno oceno v višjih razredih s trditvijo, da učenci takrat vedo, kaj učitelj 

zahteva. Glede na to, da je ocenjevanje javno, kar pa se zagotovi tudi s seznanitvijo kriterijev 

ter standardov znanja (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju, 2008), morajo učitelji v vseh 

razredih predstaviti, kaj od učencev »zahtevajo« na tak način, da je njim čim bolj razumljiv.  

Številčna ocena omogoča dokaj objektivno oceno, je trditev, ki je prejela 3,4 % odgovorov. 

Ena izmed merskih karakteristik ocenjevanja je tudi objektivnost (Vogrinc idr., 2011), kar 

pomeni, da naj bodo subjektivni vplivi učitelja čim bolj izključeni. Po mnenju teh nekaj 
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anketiranih učiteljev številčna ocena to dokaj dobro omogoča. Pa vendar je učitelj tisti, ki 

določi kriterije ocenjevanja. Torej je prisoten človeški faktor, ki se subjektivnosti ne more  

čisto izogniti, pa če se še tako trudi. Jurman (1989) meni, da tudi če so kriteriji ocenjevanja 

dogovorjeni vnaprej, ocena pogosto ni enaka niti pri dveh osebah. Vsaka oseba si namreč 

predstavlja svojo enoto merjenja, ki je oblikovana po nekem občutku, na katerega vplivajo 

osebnost in izkušnje učitelja. 

2,3 % odgovorov je prejela trditev, da je številčna ocena odraz dela, rezultatov in dosežkov 

učenca. Menim, da naj bi vsaka ocena, ne glede na to kakšna vrsta je, odražala znanje 

učencev; pri športni vzgoji so to praktična in teoretična znanja. Enak odstotek je prejela 

trditev, da je številčna ocena učencem »višala« uspeh. Sklepam, da splošni učni uspeh, ki pa 

je bil leta 2006 ukinjen (Vogrinc idr., 2011). 

 

TABELA 6: Nestrinjanje s številčno oceno od 1 do 5 

 

 

NESTRINJANJE s številčno oceno od 1 do 5 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Ne pojasni, kaj se za oceno »skriva«, zakaj je učenec 

prejel določeno oceno (kaj obvlada, česa ne, dosežki 

in napredki). 

7 10,4 

Učenci imajo različne gibalne zmožnosti zaradi 

različnih predznanj, spodbud, sposobnosti, telesnih in 

genskih značilnosti, zato rangiranje na ocenjevalni 

lestvici ni primerno. 

6 9,0 

Poudarja znanje, pozablja pa na pozitivni odnos, veselje 

do športne vzgoje in zdrav način življenja. 

5 7,5 

Strahovi in stres pred ocenjevanjem. 4 5,9 

Zelo težko je pravično, objektivno oceniti posameznika. 4 5,9 

Ne upošteva otroka kot posameznika, ni 

individualizacije. 

4 5,9 

Na začetku šolanja se učenci spoznavajo z načinom 

dela in športa, zato ocena ne pokaže realnih sposobnosti 

in znanja. 

4 5,9 

Ne ocenjuje napredka, le sposobnosti in spretnosti 

učenca. 

3 4,5 

Ne odraža dejanskega stanja učenca, enake ocene ne 

pomenijo enako kvalitetnega znanja. 

3 4,5 

Manj ali sploh ne upošteva truda in prizadevnosti. 3 4,5 

Preveč »popredalčkana«. 3 4,5 

Primerjanje otrok in staršev med seboj. 3 4,5 

Spodbuja tekmovalnost. 3 4,5 

Otroku s slabšimi sposobnostmi vzamemo veselje do 

športa. 

2 3,0 
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Športna vzgoja naj bi bila namenjena predvsem 

sprostitvi. 

2 3,0 

Primernejša za tretjo triado. 2 3,0 

Neprimerne za noben predmet v prvi triadi. 2 3,0 

Te ocene imajo prevelik vpliv na končni uspeh. 1 1,5 

Slaba ocena ne motivira in slabo vpliva na 

samopodobo. 

1 1,5 

Preveč omejuje učence in učitelje. 1 1,5 

Športna vzgoja ne potrebuje številčnega ocenjevanja. 1 1,5 

Nekateri učitelji ocenjujejo le dosežke, ne upoštevajo 

pa fizičnih lastnosti učencev. 

1 1,5 

Predmet ima specifične vsebine in cilje, ki niso 

primerni za številčno ocenjevanje. 

1 1,5 

Težko je natančno določiti in ovrednotiti določene 

rezultate. 

1 1,5 

 

Največ (10,7 %) odgovorov o tem, zakaj je po mnenju učiteljev številčna ocena neprimerna za 

ocenjevanje športne vzgoje, je prejela utemeljitev, da taka ocena ne pojasni, kaj se za njo 

»skriva«. Ocena ne pove, zakaj je učenec prejel določeno oceno (kaj obvlada, česa ne, kakšni 

so njegovi dosežki in napredki). Ob tej trditvi bom ponovila, da je pomembna učiteljeva 

razlaga kriterijev v analitični-opisni obliki (Razdevšek – Pučko, 2008). To je lahko tudi 

pomoč pri obrazložitvi ocene, kot pri preverjanju s povratno informacijo o doseženem znanju. 

Verjetno so to trditev učitelji podali zato, ker so številčno oceno primerjali z opisno, pri kateri 

pa so učenčevi napredki in doseženo znanje zapisani z besedo za vsakega posameznika 

posebej. 

Malo manj (9,0 %) odgovorov je prejela trditev, da imajo učenci različne gibalne zmožnosti  

zaradi različnih predznanj, spodbud, sposobnosti, telesnih in genskih značilnosti, zato 

rangiranje na ocenjevalni letvici ni primerno. Ta utemeljitev sovpada z enim izmed dvomov o 

ocenjevanju športne vzgoje s petštevilčno oceno (Kristan, 2009). Na oceno namreč vplivajo 

dejavniki, ki niso odvisni od učenca. Tu se postavlja vprašanje pravičnosti ocenjevanja. Te 

dejavnike in njihove argumente sem natančneje že predstavila v teoretičnem delu 

diplomskega dela.  

Trditev, ki je dosegla 7,5 % odgovorov, se glasi: številčna ocena poudarja znanje, pozablja pa 

na pozitivni odnos, veselje do športne vzgoje in zdrav način življenja. Kot je bilo že napisano, 

je pri športni vzgoji pomembno učenje za življenje, ne le za oceno. Vemo pa, da se ocenjuje le 

znanje. Veliko je torej odvisno od učitelja; kako se trudi navdušiti učence, kakšni so njegovi 

pogledi na šport; kako svoj odnos prenese na otroke in jih spodbuja, da so pozorni tudi na 
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druge dejavnike, ki potekajo med učno uro in poukom (sodelovanje, vzdušje …). Po mnenju 

nekaj učiteljev (3 % odgovorov) naj bi bila športna vzgoja namenjena predvsem sprostitvi. To 

pa je težko doseči, če so učenci obremenjeni z ocenjevanjem.  

Učitelji (5,9 % odgovorov) so zapisali tudi, da ob številčni oceni pri športni vzgoji pomislijo 

na strahove ter stres. To je zagotovo ena izmed slabih strani ocenjevanja. Učenci si želijo 

dobre ocene, pogosto to od njih pričakuje tudi okolje. Slaba ocena lahko pomeni razočaranje, 

lahko se zgodi tudi, da učence demotivira za nadaljnje delo ter slabo vpliva na samopodobo. 

Ena izmed utemeljitev učiteljev (1,5 %) je tudi omenjena trditev. Da lahko »otroku s slabšimi 

sposobnostmi vzamemo veselje do športa«, pa so mnenja tudi nekaterih anketiranih učiteljev 

(3,0 % odgovorov). Posledično imajo slabo oceno, sploh če med procesom ocenjevanja ni 

upoštevan lastni napredek. Učenčev osebni napredek je potrebno poudarjati, je zapisano v 

Učnem načrtu za športno vzgojo (2011). Številčna ocena pa tega ne pokaže; ne ocenjuje 

napredka, le sposobnosti in spretnosti učenca, je trditev, ki je prejela 5,9 % odgovorov 

anketiranih učiteljev. Številčna ocena ne upošteva otroka kot posameznika, ni 

individualizacije, je še ena izmed utemeljitev učiteljev, ki je prejela enak odstotek odgovorov. 

Vrednotenje naj temelji na razlikah v učnih dosežkih, ne pa z vidika razvrščanja učencev 

(Markun Puhan idr., 1999). Oceno učenci pogosto pridobijo glede na kriterije, ki so splošno 

veljavni ali pa prilagojeni skupini. V tem primeru individualizacije ni, še posebej za 

podpovprečno in nadpovprečno sposobne učence. Praktično delo (ki močno zastopa področje 

športne vzgoje) ter različnost učencev ne omogoča enotnih kriterijev za ocenjevanje, meni 

Razdevšek - Pučko (1995). Učni načrt za športno vzgojo (2011) v enem izmed izhodišč 

navaja, da mora učitelj postavljati individualne cilje in iskati vsebine, v katerih bodo učenci 

uspešni. Pedagog ima torej težko nalogo, da upošteva različnost učencev in pedagoški proces 

temu tudi prilagodi. To pa zagotovo zahteva veliko časa, energije in znanja. 

5,9 % odgovorov so učitelji namenili trditvi, da je zelo težko pravično in objektivno oceniti 

posameznika. Ponovno je govora o dejavnikih, na katere učenci in učitelji ne morejo vplivati. 

Pri ocenjevanju, kjer je prisoten človeški faktor, se je tudi subjektivnosti nemogoče izogniti. 

Učitelj namreč sam določi kriterije znanja. Kriteriji za določeno oceno pa pogosto niso enaki 

pri dveh učiteljih. O tem razmišlja tudi Kristan (1992) in dodaja, da je slaba stran te oblike 

ocenjevanja njena neveljavnost, nezanesljivost ter neobjektivnost. Po mnenju anketiranih 

učiteljev (5,9 % odgovorov) številčna ocena ne odraža dejanskega stanja učenca, saj enake 

ocene ne pomenijo enako kvalitetnega znanja, kar potrjuje tudi zgornjo trditev. To je tudi ena 

izmed napak, ki se pojavljajo pri ocenjevanju (Kristan, 1992). 
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Da ocena ne pokaže realnih sposobnosti in znanja, ker se na začetku šolanja učenci 

spoznavajo z načinom dela in športa, je trditev s 5,9 % odgovorov. Sklepam, da so tega 

mnenja učitelji, ki so proti ocenjevanju športne vzgoje v nižjih  razredih osnovne šole.  

4,5 % odgovorov je prejela trditev, da številčna ocena manj ali sploh ne upošteva truda in 

prizadevnosti. Kar je tudi prav, saj se ocenjuje le znanje posameznika (teoretično in 

praktično), ne pa tudi drugih dejavnikov. Enak odstotek sta dobili trditvi, da ob številčni oceni 

pomislijo na primerjanje otrok in staršev med seboj ter spodbujanje tekmovalnosti. Seveda ni 

pomembno primerjanje med učenci, čeprav to sami tako radi počnejo, temveč primerjanje s 

samim seboj ter lastnim napredkom. Tudi Kristan (1992) meni, da učence številčna ocena 

spodbuja k nezdravi tekmovalnosti ter da to slabo vpliva na razvoj osebnosti ter medsebojne 

odnose.  

 

6.3  Stališča učiteljev o besedni oceni  

V tabeli 7 so zbrane trditve učiteljev o tem, zakaj se strinjajo z besednim ocenjevanjem. V 

tabeli 8 pa njihova mnenja o tem, zakaj ta način ocenjevanja ni primeren za ocenjevanje 

športne vzgoje. 

 

TABELA 7: Strinjanje z besedno oceno ZU, U, MU 

 

 

STRINJANJE z besedno oceno ZU, U, MU 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Primernejše za drugo in tretjo triado. Učence 

razvrščajo v dve skupini: tiste, ki se trudijo in tiste, 

ki se ne dovolj; ter na učence, ki dosegajo dobre 

rezultate in tiste s slabšimi rezultati; neprimerno za 

otroke do 10. leta, saj v tem času ne razumejo 

abstraktnih pojmov. 

5 16,1 

Ker je dovolj tristopenjsko ocenjevanje. 4 12,9 

Spodbuja učenčevo motivacijo, predvsem notranjo. 4 12,9 

Oceni bolj splošen odnos, prizadevanje, uspešnost. 3 9,7 

Je manj stresna za »slabše« učence, pozitivna ocena je 

lažje dosegljiva. 

2 6,5 

Ja, vendar brez ocene MU, saj se vsak nekoliko potrudi. 2 6,5 

Učenci usvajajo temeljna znanja in se še ne spuščajo v 

podrobnosti. 

1 3,2 

Poudari rezultate na gibalnem razvoju. 1 3,2 

Predstavi otroka kot celoto in ne samo doseganje ciljev. 1 3,2 
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Spodbuja in motivira učence k skrbi za lastno zdravje. 1 3,2 

Je zelo enostavno. 1 3,2 

Lažje razumljivo za starše. 1 3,2 

V nižjih razredih je bolj pomembna igra, ocene so 

preveč natančne. 

1 3,2 

Opazilo bi se učence, ki res izstopajo. 1 3,2 

Neko ocenjevanje mora biti. 1 3,2 

Smo že uspešno izvajali. 1 3,2 

Bila bi dobra predstopnja na prehodu z opisne na 

številčno oceno; npr. 3. ali 4. razred.  

1 3,2 

 

Največ (16,1 %) odgovorov se nanaša na utemeljitev, zakaj je besedna ocena primernejša za 

drugo in tretjo triado. Po mnenju učiteljev to ocenjevanje razvršča učence v dve skupini: tiste, 

ki se trudijo, in tiste, ki se ne trudijo dovolj; ter na učence, ki dosegajo dobre rezultate in tiste 

s slabšimi rezultati. Učitelji omenjajo le dve kategoriji. Menim, da ocene manj uspešno niso 

omenjali, ker se je v praksi redko uporabila, kar omenja tudi Kristan (2009). Razvrščanje 

učencev v dve skupini potrdi tudi njegove besede, da besedna ocena temelji na skupinskem 

ocenjevanju. Učitelji so dodali še, da je besedna ocena neprimerna za otroke do 10. leta, saj v 

tem času ne razumejo abstraktnih pojmov. Torej je neprimerna tudi številčna ocena.  

Da je dovolj tristopenjsko ocenjevanje (12,9 % odgovorov), zakaj besedna ocena ni primerna 

za ocenjevanje športne vzgoje, ni utemeljitev. Sklepam, da so bili učitelji, ki so navedli to 

trditev mnenja, da je boljša kot številčna. Konkretno zakaj niso zapisali. Enak odstotek 

odgovorov je prejela trditev, da besedna ocena spodbuja učenčevo motivacijo, predvsem 

notranjo. Ker ta ocena nima vpliva na končni uspeh, je gotovo manj obremenilna za učence 

ter lahko vpliva tudi na to, da se ne učijo le za oceno. Da jih spodbuja in motivira k skrbi za 

lastno zdravje, je trditev, ki je prejela 3,2 % odgovorov. Torej tudi po mnenju teh učiteljev 

spodbuja notranjo motivacijo. 

9,7 % odgovorov se nanaša na trditev, da ta vrsta ocene oceni bolj splošen odnos, 

prizadevanje in uspešnost. Pri športni vzgoji pa se tega ne ocenjuje. Ocenjuje se le praktična 

in teoretična znanja, vse ostalo spada le v spremljavo (Dežman, 2001).  

Besedna ocena je manj stresna za »slabše« učence, ker je pozitivna ocena lažje dosegljiva 

(trditev, ki je prejela 6,5 % odgovorov). Pri besedni oceni ni negativne ocene (Kristan, 1992). 

Trditev učiteljev kaže, da nekateri učitelji menijo, da ocena »manj uspešno« ni pozitivna 

ocena. Ta potrjuje razlog za neuporabo te ocene: učitelji je niso uporabljali, ker so menili, da 

je to negativna (Jurman, 1989). Tudi naslednja trditev govori o tem. Nekaj učiteljev (6,5 % 
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odgovorov) se namreč strinja s to vrsto ocenjevanja, vendar brez ocene MU, saj se vsak 

učenec nekoliko potrudi. Torej so tudi ti učitelji mnenja, da je ta ocena negativna.  

    

TABELA 8: Nestrinjanje z besedno oceno ZU, U, MU 

 

 

NESTRINJANJE z besedno oceno ZU, U, MU 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Ni dovolj natančna, preveč splošna; ne pove dovolj. 25 30,5 

Tri stopnje so premalo. 11 13,4 

Ne pove, koliko je učenec zares uspešen; ne opiše 

dosežkov. 

7 8,5 

Učenca ne motivira.  6 7,3 

Ni primerna in potrebna. 6 7,3 

Predmet postavlja v neenakovreden položaj z ostalimi 

predmeti. 

4 4,9 

Starši ne vedo, kaj je njihov otrok dosegel. 4 4,9 

Učenci so razdeljeni na zelo dobre in manj dobre. 3 3,7 

Ni pošteno večino učencev oceniti z uspešno, saj so 

med njimi velike razlike. 

3 3,7 

Učenci športne vzgoje in teh ocen ne jemljejo resno. 2 2,4 

Klasificira, rangira učence. 2 2,4 

Koliko učencev oceniti z oceno MU? 1 1,2 

Izraz MU hitro pripelje do besedne zveze manj uspešen 

učenec. 

1 1,2 

Bile so preveč prisotne le ocene ZU. 1 1,2 

Oceno MU navadno dobijo učenci, ki »zabušavajo« ter 

ne prinašajo športne opreme; kar ne pomeni, da niso 

uspešni v športu. 

1 1,2 

Potrebovala bi dodatno opisno oceno v obliki povedi. 1 1,2 

Zelo težko je pravično oceniti posameznika. 1 1,2 

Podobna opisni oceni, ko opredelimo dosega, delno 

dosega, ne dosega. 

1 1,2 

Premalo definira znanje učenca. 1 1,2 

Se ne strinjam. 1 1,2 

 

Največ odgovorov (30,5 %) je prejela trditev, da besedna ocena ni dovolj natančna, je preveč 

splošna. Učitelji menijo, da ne pove dovolj. Pri tej obliki ocenjevanja se vrednostne kategorije 

označi z besedo namesto s številko (Kristan, 1992). Sama beseda pove torej toliko kot 

številka. Le manj jih je. »Skupinsko« ocenjevanje je tako še močneje prisotno, 

individualizacije pri ocenjevanju pa ni. Nekaj (13,4 %) učiteljev je zapisalo tudi, da so tri 

stopnje premalo. Glede na to, da učitelji v preteklosti skoraj niso uporabljali ocene manj 

uspešno, ostaneta le dve stopnji in tako dve skupini učencev: uspešni ter zelo uspešni. S tem 
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se strinja tudi nekaj anketiranih učiteljev (3,7 % odgovorov), ki menijo, da so učenci 

razdeljeni na zelo dobre in manj dobre. Ker ta vrsta ocenjevanja temelji na skupinskem 

ocenjevanju, se lahko enostavno opredeli učence z manj in zelo uspešno oceno, ostali pa so 

običajno ocenjeni z uspešno oceno (Kristan, 1992). 3,7 % odgovorov je prejela trditev, da ni 

pošteno večino učencev oceniti z uspešno, saj so med njimi velike razlike. Včasih se je 

namreč zgodilo, da so oceno zelo uspešno dobili učenci, ki so na kakšnem športnem področju 

izstopali ali so se uspešno športno udejstvovali v obšolskih dejavnostih, ostali učenci pa so 

dobili oceno uspešno. Ocena potem ni odraz le njihovega dela pri športni vzgoji, temveč 

drugih dejavnikov (morfološke in prirojene značilnosti učenca, vpliv okolja ipd.).  

Tudi besedna ocena (podobno trditev so podali učitelji pri številčni oceni) ne pove, koliko je 

učenec zares uspešen in ne opiše dosežkov je trditev, ki je prejela 8,5 % odgovorov. Starši, ki 

so informirani z besedno oceno, ne vedo, kaj je njihov otrok dosegel, je tudi eno izmed stališč, 

ki so ga zapisali nekateri učitelji (4,9 % odgovorov). Več od besedne in od številčne oblike 

ocenjevanja pa gotovo pove opisna ocena, ki z opisom izrazi napredek učenca. 

Ni primerna in potrebna (7,3% odgovorov). To so zapisali učitelji, ki se z besednim 

ocenjevanjem ne strinjajo. Žal pa niso podali konkretnega razloga. Enak odstotek odgovorov 

(7,3 %) je prejela utemeljitev, da učencev besedna ocena ne motivira. To pa je ravno 

nasprotni argument, ki je prejel največ odgovorov za strinjanje s številčno oceno. Besedna 

ocena torej v primerjavi s številčno oceno ni motivacijska. Posledično se lahko zgodi, da 

učenci športne vzgoje in teh ocen ne jemljejo resno (trditev z 2,4 % odgovorov). Zanimivo je, 

da nekaj učiteljev meni ravno nasprotno, torej da besedna ocena spodbuja notranjo motivacijo 

(tabela 7). Sklepam, da imajo učitelji različne izkušnje z besednim ocenjevanjem. Nekateri so 

v preteklosti že tako ocenjevali, spet drugi pa so bili v času šolanja na tak način sami ocenjeni.    

4,9 % odgovorov je dobila trditev, da ta vrsta ocene predmet postavlja v neenakovreden 

položaj z ostalimi predmeti. Ta trditev potrjuje enega izmed glavnih razlogov, ki jih navajajo 

tudi športni pedagogi v zagovor trenutno aktualni oceni: ocenjevanje s številčno oceno pri 

športni vzgoji zagotavlja enakovreden položaj z drugimi predmeti (Kristan, 2009). Kristan 

(2009) temu nasprotuje. Meni, da si enakovreden položaj izbori le neoporečno pedagoško in 

strokovno delo, ne pa ocene.  

Besedna ocena klasificira, rangira učence. Ta utemeljitev je prejela 2,4 % odgovorov. 

Podobno trditev je prejela tudi številčna ocena (tabela 6), vendar v večjem odstotku. Glede na 

rezultate raziskave lahko zaključim, da besedna ocena učence manj klasificira.  
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6.4  Stališča učiteljev o opisni oceni  

V tabeli 9 so zbrane trditve učiteljev o tem, zakaj se strinjajo z opisnim ocenjevanjem. V 

tabeli 10 pa njihovi razlogi, zakaj se z opisnim ocenjevanjem ne strinjajo.  

 

TABELA 9: Strinjanje z opisno oceno 

 

 

STRINJANJE z opisno oceno 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Dobra opisna ocena je najbolj natančna povratna 

informacija učencem in staršem o učenčevem delu, 

napredku na različnih področjih: znanje, dosežki, 

trud, odnos, spretnosti, sodelovanje. 

36 40,9 

Upošteva otroka kot posameznika, njegov individualni 

napredek, saj učenca primerja s samim seboj. 

10 11,4 

Učenci v prvi triadi šele razvijajo osnove gibanja in 

odnos do športne vzgoje. 

7 8,0 

Opiše napredek učenca v doseženem cilju. 6 6,8 

Učencu omogoča napredovanje, izboljšanje dosežka. 4 4,5 

Učenci prihajajo v šolo z različnimi predznanji in 

spodbudami, sposobnosti učencev so zelo različne. 

3 3,4 

Primerna zgolj za 1. razred. 3 3,4 

Učenci in starši jo lažje razumejo. 3 3,4 

Da, vendar ustna – na pogovorni uri. 2 2,3 

Učitelju omogoča boljše nadaljnje delo z otrokom. 2 2,3 

Je za učence manj obremenjujoča. 2 2,3 

Ne spodbuja primerjanja med učenci. 2 2,3 

Opredeli učenčeva šibka in močna področja. 2 2,3 

V nižjih razredih je pohvala zelo dobrodošla in 

spodbudna. 

1 1,1 

Pove več kot številčna ocena. 1 1,1 

Ker predmet v prvi triadi vsebuje še veliko socialnih in 

družabnih iger z elementi športne vzgoje. 

1 1,1 

Pokaže uspešnost pri vzgoji otroka za aktivno življenje 

– ne pa tekmovanje. 

1 1,1 

Učenci niso izpostavljeni. 1 1,1 

Učitelj učenca v prvi triadi spoznava in odkriva njegova 

uspešna področja. 

1 1,1 

 

Dobra opisna ocena je najbolj natančna povratna informacija učencem in staršem o 

učenčevem delu, napredku na različnih področjih: znanje, dosežki, trud, odnos, spretnosti, 

sodelovanje. To je trditev, ki je prejela največ odgovorov (40,9 %). Ker ta vrsta ocene preko 

več besed, z opisom izrazi napredek učenca (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju, 2008), je 

zagotovo najbolj informativna v primerjavi z ostalimi načini ocenjevanja. Dobra opisna ocena 
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naj povzema najpomembnejše ugotovitve celega leta; naj bo kratka in jedrnata (Štemberger,  

2000). Naj ne vsebuje splošnih sodb, domnev, šablonskih zapisov, žaljivih mnenj, primerjav z 

drugimi učenci, čustvenih komentarjev, spolnih in nacionalističnih pripomb (Razdevšek - 

Pučko, 1995). Opisna ocena naj tudi ne vsebuje informacij s »področja« odnosov, higienskih 

navadah, truda in podobno, le informacije o znanju. Pri športni vzgoji se ocenjuje le znanje 

učencev, ne pa doseganje drugih, nekognitivnih ciljev, kot so sodelovanje, trud, prizadevanje 

itd., kar določa tudi naslov Pravilnika o ocenjevanju in preverjanju znanja (Kovač, Jurak, 

Strel, 2004). Tudi Dežman (2001) pravi, da se pri športni vzgoji ocenjuje le praktična in 

teoretična znanja, vse ostalo spada le v spremljavo, saj standardi znanj pokrivajo drugi in tretji 

sklop ciljev predmeta športne vzgoje (usvajanje ter nadgradnja različnih naravnih oblik 

gibanja, iger in športnih znanj ter seznanjanje s teoretičnimi vsebinami). Torej le to sodi tudi v 

opisno oceno.   

Trditev, da opisna ocena opiše napredek učenca v doseženem cilju, so učitelji podprli s 6,8 % 

odgovori. Da učencu omogoča napredovanje, izboljšanje dosežka pa s 4,5 % odgovorov. 

Učenca učitelj spremlja od njegovega začetnega stanja, ga spodbuja k napredovanju in do 

dosežnega cilja. Pri tem ima pomembno vlogo povratna informacija, s katero učenci spoznajo, 

kako pri vadbi napredujejo. Učitelj jim poda tudi napotke, kako naj določena področja še 

izboljšajo. To je zapisano v medletnih zapisih, v končnih zapisih pa dosežki v razmerju do 

splošnih ciljev (Razdevšek - Pučko, 1995). Pomembni so tudi vsi ustni komentarji, ki jih poda 

učitelj učencem, saj sprotnih komentarjev pri športni vzgoji ne more zapisati pod izdelke 

(Štemberger, 2000). 

11,4 % odgovorov se nanaša na trditev, da opisna ocena upošteva otroka kot posameznika, 

njegov individualni napredek, saj učenca primerja s samim seboj. Glede na načela in namene 

opisnega ocenjevanja naj bi to zagotovo držalo. Eden izmed namenov opisne ocene pri športni 

vzgoji je tudi ugotavljanje obvladovanja predpisanih učnih vsebin učenca glede na njegove 

sposobnosti (Štemberger, 1995). Zato je potrebno prilagajanje ciljev posameznikom, seveda 

morajo biti ti v skladu s splošno postavljenimi cilji (Štemberger, 2000). Se pravi, da opisna 

ocena učencev ne rangira in ne primerja z drugimi, temveč le z njim samim. To se nanaša tudi 

na trditev, da ta vrsta ocene ne spodbuja primerjanja med učenci (2,3 % odgovorov). To je 

res, saj spodbuja primerjanje s samim seboj. 

Da je opisna ocena primerna za ocenjevanje športne vzgoje zgolj v prvem triletju, 

utemeljujejo učitelji s trditvijo (8,0 % odgovorov), da učenci v prvi triadi šele razvijajo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kočevar, Jana; diplomsko delo 

50 
 

osnove gibanja in odnos do športne vzgoje. Zapisali so tudi (3,4 % odgovorov), da učenci 

prihajajo v šolo z različnimi predznanji in spodbudami, sposobnosti učencev pa so zelo 

različne. Trditvi se skladata z eno izmed prednosti opisnega ocenjevanja, ki jo navaja 

Razdevšek - Pučko (1995). Meni, da opisna ocena upošteva razvojne značilnosti učenca ob 

vstopu v šolo ter vplive ocenjevanja na njegovo samopodobo in motivacijo za učenje. Glede 

na zapisano, je torej opisna ocena primernejša kot ostale vrste ocen. Nekateri učitelji se 

strinjajo, da je za učence tudi manj obremenjujoča (2,3 % odgovorov). Po mnenju nekaterih 

(3,4 % odgovorov), pa je primerna zgolj za 1. razred.  

3,4 % odgovorov so učitelji namenili trditvi, da opisno oceno učenci in starši lažje razumejo. 

To je ravno nasprotno od ene izmed utemeljitev, zakaj opisna ocena ni primerna za 

ocenjevanje športne vzgoje (tabela 10). Po njihovem mnenju opisne ocene ravno starši pa tudi 

učenci in celo učitelji ne razumejo. Verjetno imajo anketirani učitelji (tudi s povratnimi 

informacijami od staršev in učencev) z opisno oceno različne izkušnje; srečali so se z dobrimi 

in tudi s slabimi zapisi.  

Opisna ocena opredeli učenčeva šibka in močna področja (trditev z 2,3 % odgovorov). Torej 

doseže (kar so sicer učitelji zapisali z majhnim številom odgovorov) tudi drugi izmed 

namenov opisne ocene, ki je odkrivanje uspešnejših in manj uspešnih področjih učencev z 

namenom dodatnega usmerjanja močnejših ter razvijanja »šibkejših« področij (Štemberger, 

1995). Enak odstotek odgovorov se nanaša na trditev, da opisno ocenjevanje učitelju omogoča 

boljše nadaljnje delo z otrokom. Končni zapisi so lahko namenjeni tudi učitelju v naslednjem 

razredu (Razdevšek - Pučko, 1995). Tako lahko učitelj preko ustreznih zapisov že vnaprej 

»spozna« učence in svoje delo prilagodi njihovim zmožnostim. 

Da je opisna ocena primerna za ocenjevanje športne vzgoje, vendar le v ustni obliki – na 

pogovorni uri, je trditev z 2,3 % odgovorov. Glede na to, da se učencem že med samim 

vadbenim procesom poda komentarje o njihovem delu in napredku pri pouku športne vzgoje, 

bi bilo mogoče res smiselno, da se informacije staršem poda na pogovornih urah. Učitelj bi 

lahko staršem morebitna nerazumevanja tudi razložil. Ob tem pa bi imeli starši odgovornost, 

da pogovorne ure redno obiskujejo. 
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TABELA 10: Nestrinjanje z opisno oceno 

 

 

NESTRINJANJE z opisno oceno 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Starši jo večkrat ne razumejo ali pa jo razumejo po 

svoje. 

8 20,5 

Učenca ne motivira. 4 10,2 

Ocena je zelo dolga, ciljev je preveč; preobsežna. 3 7,7 

Od učitelja zahteva veliko truda in dela. 3 7,7 

Časovno preveč zamudna za učitelja. 3 7,7 

Preveč pisanja. 3 7,7 

Ni jasna, je zavajajoča, nerazumljiva za učence, učitelje 

in starše. 

3 7,7 

Staršem ne pomeni nič, še manj pa otrokom. 2 5,1 

Starši bi radi opisno oceno pretvorili v številčno. 1 2,6 

Starši ne vedo, kakšno je realno znanje njihovega 

otroka. 

1 2,6 

Zanjo porabi učitelj več časa kot za številčno oceno. 1 2,6 

Učenci 1. triletja niso sposobni kritičnega ocenjevanja. 1 2,6 

Velika količina porabljenega papirja, tiskanje. 1 2,6 

Iskanje besed za obrazložitev. 1 2,6 

Zahteva sprotno spremljanje učenčevega napredka. 1 2,6 

Se ne strinjam. 1 2,6 

Neustrezna in nepotrebna, saj koristi le učitelju. 1 2,6 

Nesmiselna še v pisni obliki, saj učencu vedno podamo 

ustno povratno informacijo o dosežkih in navodila za 

izboljšanje. 

1 2,6 

 

Največ (20,5 %) odgovorov je prejela trditev, da starši opisne ocene večkrat ne razumejo ali 

pa jo razumejo po svoje. 7,7 % odgovorov pa predstavlja trditev, da ta vrste ocene ni jasna, je 

zavajajoča, nerazumljiva za učence, učitelje in starše. Menim, da imajo učitelji z opisnim 

ocenjevanjem različne izkušnje. V času poučevanja so se srečevali z različno kvalitetnimi 

zapisi prav tako kot starši. Verjetno zato prihaja do pomanjkljivosti opisnega ocenjevanja. 

Učitelji in starši se zaradi odsotnosti ocen prehitro zadovoljijo z otrokovimi dosežki, zaradi 

česar lahko pride do poznih odkrivanj učnih težav (Razdevšek – Pučko, 1995). V praksi se to 

pogosto pokaže pri prehodu na številčno ocenjevanje. Številčne ocene tako lahko odstopajo 

od pričakovanj staršev, učencev, tudi učiteljev zaradi različnih interpretacij predhodnih 

opisnih ocen. Dobro opisno oceno je tudi težko zapisati tako, da je razumljiva vsem, ki jim je 

namenjena (staršem, učencem, učiteljem). Zato od učitelja zahteva veliko truda in dela (to 

menijo tudi anketiranci s 7,7 % odgovorov) ter je časovno zamudna (tudi to trditev so navedli 

učitelji s 7,7 % odgovori). To je slaba stran opisnega ocenjevanja.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kočevar, Jana; diplomsko delo 

52 
 

10,2 % odgovorov je prejela trditev, da opisna ocena pri športni vzgoji učenca ne motivira. 

Eden izmed namenov opisne ocene pri športni vzgoji je motiviranje učencev za sodelovanje 

pri vzgojno-izobraževalnem delu (Štemberger, 1995). Torej glede na rezultate raziskave 

opisna ocena tega namena ne dosega. Ena izmed trditev (5,1 % odgovorov) pa gre še dlje; 

opisna ocena staršem ne pomeni nič, še manj pa otrokom. Po mnenju učiteljev, tudi v 

primerjavi z ostalimi vrstami ocen, opisna ocena ne doseže pedagoško-motivacijskega 

namena.  

Trditev, ki je prejela 7,7 % odgovorov je, da je ocena zelo dolga, preobsežna; ciljev je preveč. 

Opisna ocena naj bi povzemala bistvene elemente, najpomembnejše ugotovitve celega leta 

(Štemberger, 2000). Avtorica dodaja, naj bo kratka in jedrnata. Glede na rezultate raziskave 

sklepam, da imajo nekateri učitelji z oblikovanjem opisne ocene težave. Navedli so tudi, da je 

pri opisnem ocenjevanju preveč pisanja (7,7 % odgovorov). Ta vrsta ocenjevanja namreč od 

učitelja zahteva veliko količino sprotnih informacij, ki jih zbira skozi vse leto (Štemberger, 

2000). Zato je pomembno, da učitelj najde način zapisovanja, ki mu najbolj ustreza (okvirni 

opisi, dnevnik, »ček liste«, mape, tabele …). 

 

6.5  Stališča učiteljev o neocenjevanju športne vzgoje 

V tabeli 11 so zbrani odgovori učiteljev o tem, zakaj športne vzgoje ne bi bilo potrebno 

ocenjevati. V tabeli 12 pa njihove utemeljitve, zakaj športna vzgoja brez ocene ni primerna.  

 

TABELA 11: Strinjanje z neocenjevanjem 

 

 

STRINJANJE z neocenjevanjem 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Učenci gibanje že od malih nog sprejemajo za svoj 

zdrav življenjski slog. 

4 11,1 

Učenci so v nižjih razredih željni gibanja; ocena jim ni 

motivacija, se radi gibljejo. 

4 11,1 

Učenci bi bili bolj sproščeni. 4 11,1 

Najmanj obremenilno za učence in učitelja. 4 11,1 

Bistvo je privzgojiti pozitivni odnos do gibanja, igre, 

tekmovanja; tako je lahko vsak dober vsaj v eni športni 

panogi. 

2 5,6 

Učenci so še v razvoju (telesnem, psihičnem), zato ni 

potrebe po ocenjevanju. 

2 5,6 

Vse učence je potrebno navdušiti za šport in jih ne 2 5,6 
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glede na njihove psihofizične zmožnosti motivirati pri 

lastni skrbi za zdravje. Učitelji, ki se tega zavedajo in 

zmorejo s svojo karizmo navdušiti vse učence, ne 

potrebujejo nobene oblike ocenjevanja. 

Ocenjevanje gibalnega znanja je krivično, saj učenci ne 

morejo vplivati na prirojene sposobnosti, zgradbo 

telesa.  

2 5,6 

V nižjih razredih učenci še spoznavajo način dela in 

svoje spretnosti. 

2 5,6 

Učenci pridejo v šolo z različnimi predznanji in 

gibalnimi sposobnostmi. 

2 5,6 

Učenci bi se veselili lastnega napredka in ne bi bili 

obremenjeni z ocenjevanjem. 

2 5,6 

Manj uspešni učenci ne bi bili izpostavljeni. 1 2,8 

Ko bomo otrokom privzgojili več discipline, 

odgovornosti in navade, potem ocenjevanje ne bo 

potrebno. 

1 2,8 

Možno, če ne bi bilo postavljenih ciljev. 1 2,8 

Moralo bi biti v vseh razredih. 1 2,8 

Najboljša rešitev za prvo triado, saj mora učitelj tako ali 

tako zapisovati sprotne napredke učenca. 

1 2,8 

Zelo pozitivno; zanimivo bi bilo videti reakcijo staršev 

in učencev. 

1 2,8 

 

V primerjavi z drugimi vprašanji je dobilo to vprašanje skupno le malo odgovorov (le 36).  

Brez ocenjevanja bi bili učenci bolj sproščeni. Ta trditev je prejela 11,1 % odgovorov. Enak 

odstotek zajema trditev, da je v primerjavi z drugimi načini ocenjevanja tak način najmanj 

obremenilen za učence in učitelja. To gotovo drži, saj učenci ne bi bili v skrbeh za dobro 

oceno, učitelji pa bi se izognili dvomom o pravičnosti ter objektivnosti ocenjevanja. Učenci bi 

se veselili lastnega napredka in ne bi bili obremenjeni z ocenjevanjem (trditev z 5,6 % 

odgovorov).   

11,1 % odgovorov je prejela trditev, da so učenci so v nižjih razredih željni gibanja; ocena jim 

ni motivacija, otroci se radi gibljejo. Tudi moje mnenje je, da športna vzgoja (vsaj na začetku 

šolanja) ocene ne potrebuje. Že v predšolskem obdobju, v vrtcu, se otroci vključujejo v 

različne gibalne dejavnosti. Ocene ne dobijo nikjer. Nihče je tudi ne potrebuje. Običajno so 

otroci nad »telovadnico« in gibalnimi dejavnostmi navdušeni in že po naravi željni gibanja. 

Le včasih kakšen otrok potrebuje dodatno spodbudo. Zakaj torej učencem, vsaj v prvih letih 

šolanja, to veselje do gibanja zakomplicirati z ocenjevanjem?  
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Ena izmed utemeljitev, da športna vzgoja ne potrebuje ocenjevanja je tudi, da učenci gibanje 

že od malih nog sprejemajo za svoj zdrav življenjski slog. Prejela je 11,1 % odgovorov. Kot je 

bilo že večkrat zapisano, je eden izmed glavnih ciljev športne vzgoje vzgoja in učenje za 

zdrav način življenja. Za dosego tega cilja učenci potrebujejo lastno željo po gibanju. Ocena 

tega ne more »izmeriti«. Lahko povzroči nelagodje in odpor pri učencih, ki ne dosegajo 

najboljših rezultatov pri športnih aktivnostih. Kristan (2009) meni, da slaba ocena celo lahko 

krepi občutek manjvrednosti, posledično lahko povzroči pri učencih negativno športno 

podobo. Trdi tudi, da športna vzgoja želi pridobiti vsakega posameznika za zdrav način 

življenja po filozofiji »šport za vse«. Pomembno je torej, da imajo učenci športno vzgojo radi 

in razumejo pomen telesnega gibanja v načinu življenja. S tem se strinjajo tudi učitelji, ki so 

podprli trditev (5,6 % odgovorov), da je vse učence potrebno navdušiti za šport in jih ne glede 

na njihove psihofizične zmožnosti motivirati pri lastni skrbi za zdravje. Učitelji, ki se tega 

zavedajo in zmorejo s svojo karizmo navdušiti vse učence, ne potrebujejo nobene oblike 

ocenjevanja. Anketirani učitelji so zapisali tudi (5,6 % odgovorov), da je bistvo privzgojiti 

pozitivni odnos do gibanja, igre, tekmovanja. Po njihovem mnenju je tako lahko vsak dober 

vsaj v eni športni panogi. Trditev se sklada z že zgoraj zapisanim. Za vzgojo in učenje za 

zdrav način življenja niso pomembni vrhunski rezultati in ocene, temveč razumevanje 

pomena gibanja za življenje.  

Naslednje trditve se nanašajo na pravičnost ocenjevanja. Po mnenju učiteljev (5,6 % 

odgovorov) ni potrebe po ocenjevanju športne vzgoje, saj so učenci še v razvoju (telesnem, 

psihičnem). To trditev bi povezala z argumentom, da je ocenjevanje napredka dvomljivo. Ne 

ve se namreč, kolikšen »napredek« pripisati naravnemu razvoju ter kolikšnega uram športne 

vzgoje (Kristan, 2009).  

Dvome v pravičnost ocenjevanja so navedli tudi anketirani učitelji. Trditvi, ki se nanašata na 

pravičnost (5,6 % odgovorov) ocenjevanja sta, da je ocenjevanje gibalnega znanja krivično, 

saj učenci ne morejo vplivati na prirojene sposobnosti, zgradbo telesa ter da učenci pridejo v 

šolo z različnimi predznanji in gibalnimi sposobnostmi (5,6 % odgovorov). Vse to so 

dejavniki, na katere učenci nimajo vpliva. Učenci ne morejo vplivati na prirojene spodobnosti, 

morfološko zgradbo telesa, bivalno okolje … Med seboj so že po naravi različni tudi učenci 

enake kronološke starosti (morfološke, motorične in funkcionalne lastnosti) (Kristan, 2009). 

Težko je oceniti tudi močno prisotne vzgojne učinke (Kristan, 1992). Objektivno ocenjevanje 

pa po mnenju avtorja ni najboljša rešitev, saj ocenjevanje na podlagi splošne populacijske 

krivulje ni dopustno. Pravičnost ocenjevanja pri pouku športne vzgoje je torej aktualna tema, 
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na katero so opozorili tudi anketirani učitelji. Veliko je namreč dejavnikov, na katere učenci 

in učitelji nimajo vpliva.  

Ena izmed utemeljitev, da športna vzgoja ne potrebuje ocene (5,6 % odgovorov), je tudi, da 

učenci v nižjih razredih še spoznavajo način dela in svoje sposobnosti. Ta trditev se verjetno 

nanaša na zgoraj zapisane dvome o pravičnosti ocenjevanja in na to, da se ocenjevanje uvaja 

postopno. Temu se verjetno približa tudi opisno ocenjevanje, ki je trenutno aktualno v prvem 

triletju. 

 

TABELA 12: Nestrinjanje z neocenjevanjem 

 

 

NESTRINJANJE z neocenjevanjem 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Ni zunanje motivacije (ocene), ki učence žene k 

trudu, prizadevanju, za dosego dobrih rezultatov. 

15 19,2 

Nepripravljenost učencev za aktivno sodelovanje pri 

uri; ne bi nič delali, vse po liniji najmanjšega odpora. 

8 10,3 

Absolutno ne, nesmisel, neprimerno. 7 9,0 

Vsi predmeti morajo biti ocenjeni, tako so enakovredni. 6 7,7 

Starši ne dobijo povratne informacije. 5 6,4 

Učenci ne dobijo povratne informacije o doseženih 

ciljih in lastnemu napredku.  

5 6,4 

Učenci predmeta ne bodo jemali resno. 5 6,4 

Učitelj mora beležiti, spremljati dosežke in napredke 

učenca. 

4 5,1 

Ni motivacije za učence, ki ne marajo usmerjenega in 

vodenega dela. 

3 3,8 

Tako se predmet razvrednoti, izgubi na kakovosti. 3 3,8 

Neupoštevanje pravil in navodil; nered, disciplinski 

problemi. 

3 3,8 

Nezainteresiranost učencev za športne vsebine, ki jih ne 

zanimajo ali v njih niso uspešni. 

3 3,8 

Družba v Sloveniji tega ne dopušča. 2 2,6 

Še več izgovorov, zakaj ne bi »telovadili«. 1 1,3 

Učenci niso tako zavzeti za podrobnosti pri izvajanju. 1 1,3 

Ni pregleda. 1 1,3 

V višjih razredih bi si učenci lahko preveč privoščili 

(razpad sistema). 

1 1,3 

Učitelji delo vzamejo bolj resno, ker se predmet 

ocenjuje. 

1 1,3 

Ne predstavljam si učitelja, kjer se ne ocenjuje. 1 1,3 

Naš sistem je naravnan na številke in ocene. 1 1,3 

O tem nisem nikoli razmišljala. 1 1,3 

Zakaj? 1 1,3 
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Največ odgovorov o tem, zakaj se učitelji ne strinjajo z neocenjevanjem športne vzgoje se 

nanaša na motivacijo. Po mnenju anketiranih učiteljev (19,2 % odgovorov) brez ocene ni 

zunanje motivacije, ki učence žene k trudu, prizadevanju, za dosego dobrih rezultatov. Ocena 

po njihovem mnenju torej spodbuja učence k večji učni storilnosti. Kar je tudi eden izmed 

namenov ocenjevanja. Kristan (2009) pa meni ravno nasprotno. Trdi, da je večja motivacija 

že vzgojno-izobraževalna vsebina ter metode dela. Prisoten mora biti le ustrezen pedagoški 

prijem. Se pravi, da je pomembna vloga učitelja, da športne vsebine predstavi na načine, ki 

bodo pritegnili čim več učencev.   

Trditev, ki je prejela 10,3 % odgovorov je, da bi neocenjevanje povzročilo nepripravljenost 

učencev za aktivno sodelovanje pri uri; učenci ne bi nič delali, vse po liniji najmanjšega 

odpora. Ocena tudi v tem primeru predstavlja sredstvo motivacije. Tudi tukaj sem mnenja, da 

sama ocena ni pogoj, da se otroci vključujejo v različne gibalne aktivnosti. Vsaj na začetku 

šolanja. Moje izkušnje pri delu s predšolskimi otroki so namreč, da se običajno že sami radi 

gibljejo. Komaj čakajo, da se v telovadnici ali na igrišču kaj zgodi. Radi se vključujejo v 

organizirane dejavnosti, le redko je potrebna še kakšna dodatna spodbuda. Pa še ta ne v obliki 

ocene, temveč kakšna dodatna beseda, usmeritev, mogoče pohvala, didaktično sredstvo.  

Učitelje skrbi tudi (6,4 % odgovorov), da učenci predmeta ne bi jemali resno, če ne bi bilo 

ocenjevanja. Eden izmed ciljev športne vzgoje je prekiniti večurno sedenje učencev, jih 

razvedriti ter napolniti z novimi močmi za nadaljnji pouk (Sluga, 1971). Ura šolske športne 

vzgoje naj bi bila vabljiva, vsebine pa prijetne (Kristan, 2009). V tem primeru bi verjetno 

učenci sami aktivno sodelovali, med tem pa pridobivali gibalna znanja. Predmet bi »jemali 

resno«, ker bi se pri urah športne vzgoje dobro počutili, ne pa zaradi ocene. Malo (3,8 %) 

odgovorov pa je prejela trditev, da brez ocenjevanja ni motivacije za učence, ki ne marajo 

usmerjenega in vodenega dela. Ravno zato naj bodo vsebine vabljive in prijetne. To je 

zagotovo izziv in uspeh za učitelja; k sodelovanju privabiti čim več učencev. Enak odstotek 

(3,8 %) odgovorov so namenili učitelji trditvi, da bi neocenjevanje športne vzgoje privedlo do 

nezainteresiranosti učencev za športne vsebine, ki jih ne zanimajo ali v njih niso uspešni. 

Vedno se najdejo učenci, ki jim kaj ne ustreza. Ravno zato so učitelji pred tako težko nalogo: 

kako tem učencem predstaviti in približati različne športne vsebine tako, da jih te pritegnejo 

oziroma spodbudijo, da začutijo lasten napredek, pa če je ta še tako majhen. Kristan (2009) 

pravi, da storilnostni dosežki niso pomembni, pomemben je proces in športno druženje. Ob 

tem pa učenci iščejo tudi svoja nagnjenja za eno ali več športnih vsebin. 
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Pouk športne vzgoje brez ocenjevanja, je za nekatere učitelje nesmiseln in neprimeren. S tem 

se absolutno ne strinjajo. Takih odgovorov je podalo 9,0 % anketiranih. Zakaj so takšnega 

mnenja, pa niso zapisali. 7,7 % odgovorov pa so namenili učitelji utemeljitvi, da morajo biti 

vsi predmeti ocenjeni, tako so enakovredni. Temu argumentu Kristan (2009) nameni kar nekaj 

besed. Bistvo je, da si enakovrednega položaja ne morejo izboriti ocene, temveč le 

neoporečno strokovno in pedagoško delo. Tudi pri nadaljevanju šolanja ocena iz športne 

vzgoje nima nobene ugodnosti. Po mnenju anketiranih učiteljev (3,8 % odgovorov) se brez 

ocenjevanja predmet razvrednoti, izgubi na kakovosti. Tudi Ažman (1995) trdi, da bi vadba 

brez ocen postala manj cenjena. Skrbi ga celo, da bi jo v tem primeru vodili neusposobljeni 

pedagogi priložnostno. Glede na ta mnenja sklepam, da ocenjevanje predstavlja merilo 

uspešnosti predmeta. Potrdi pa tudi, da je ocenjevanje temeljna dejavnost pouka, v katerem se 

kaže delo učiteljev in uspešnost učencev (Ažman, 1995). Kristan (2009) pa pravi, da si 

veljave predmet zagotovo ne bo pridobil tam, kjer ocene uporabljajo kot orodje avtoritete in 

discipliniranja. Veljava je odvisna od kakovosti pedagoškega procesa, od dobre strategije, 

primerne didaktične tehnologije, materialnih pogojev ter zagotovo od učitelja. 

Učitelji so zapisali tudi, da v primeru neocenjevanja športne vzgoje ne bi bilo ustreznega 

informiranja o delu in napredku otrok. In sicer sta obe trditvi, da starši ne dobijo povratne 

informacije ter učenci ne dobijo povratne informacije o doseženih ciljih in lastnemu napredku, 

prejeli 6,4 % odgovorov. To sta torej tudi razloga, zakaj po mnenju učiteljev ocenjevanje 

športne vzgoje mora biti. Zapisali so še, da učitelj mora beležiti, spremljati dosežke in 

napredke učenca (5,1 % odgovorov). Glede na prebrano literaturo sklepam, da bi v primeru 

neocenjevanja športne vzgoje, ta potekala po predpisanem učnem programu, vendar se ne bi 

ocenjevala na noben način. V letnem spričevalu bi bilo vpisano »opravil« oziroma 

»neopravil« (za učence, ki bi neopravičeno izostajali). Kristan (1998) pravi, da se večina 

zagovornikov neocenjevanja športne vzgoje zavzema za interno vrednotenje znotraj športne 

vzgoje. Z namenom informiranja učencev in staršev ter načrtovanja vzgojno-izobraževalnega 

procesa ter z namenom odpravljanja ugotovljenih slabosti in neželenih ugotovitev. Učitelj 

mora torej beležiti in spremljati napredke učencev, vendar na koncu ne poda nobene ocene. 

Pouk športne vzgoje (tudi v primeru neocenjevanja) mora še vedno potekati kvalitetno in 

skrbno načrtovano. Informiranje staršev in učencev ostaja del vzgojno-izobraževalnega dela, 

vendar ne v obliki ocene.  

3,8 % odgovorov se na nanaša na trditev, da bi odsotnost ocene privedla do neupoštevanja 

pravil in navodil; do nereda in disciplinskih problemov. Iz trditve sklepam, da se ocena še 
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vedno uporablja za »umirjanje« učencev in tudi za kaznovanje. To ni namen ocenjevanja in je 

zagotovo pedagoško nekorektno. Tudi Bevc (2005) v praksi med drugim zaznava prevelik 

poudarek na ustvarjanju strahu pred ocenjevanjem ter učenju za oceno. Disciplinsko 

ocenjevanje je tudi ena izmed napak, ki se pojavljajo pri ocenjevanju (Kristan, 1992).  

Glede na rezultate raziskave lahko svojo hipotezo (H3), da bi bila športna vzgoja brez 

ocene za učence in učitelje po mnenju učiteljev manj stresna, hkrati pa za učitelje bolj 

zahtevna, saj ocena ne bi bila več sredstvo motivacije, potrdim. 

 

6.6  Potreben čas za oblikovanje ocene pri športni vzgoji 

V tabeli 13 so zbrani odgovori učiteljev na vprašanje o tem, koliko časa potrebujejo za 

oblikovanje ocene pri športni vzgoji. 

 

TABELA 13: Potreben čas za oblikovanje ocene pri športni vzgoji 

 

POTREBEN ČAS ZA OBLIKOVANJE OCENE 

PRI ŠPORTNI VZGOJI 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Zelo veliko, veliko. 10 10,0 

Ne veliko, malo. 9 9,0 

Veliko časa; dosežene cilje in napredke učencev 

zapisujem sproti, oceno oblikujem na koncu 

ocenjevalnega obdobja. 

8 8,0 

Do pol ure. 8 8,0 

Odvisno od gibalnih sposobnosti otroka (od učenca do 

učenca različno). 

7 7,0 

Eno uro. 6 6,0 

Oceno oblikujem skozi celo šolsko leto. 5 5,0 

Odvisno je glede na izkušnje učitelja. Začetnik porabi 

več časa. 

5 5,0 

Več kot eno uro. 5 5,0 

Preveč. 4 4,0 

Težko časovno opredelim. 4 4,0 

Kot pri drugih predmetih. Najprej naredim kriterije. 3 3,0 

Mnogo; priprava ček liste z zapisi dodatnih pripomb in 

nato še zapis v stavkih v redovalnico. 

3 3,0 

Najprej naredim kriterije, jih predstavim učencem nato 

ocenjujem. Učencem dam možnost popravljanja in 

ponovnega ocenjevanja. 

3 3,0 

Odvisno od števila otrok. 3 3,0 

Odvisno, kako imam dodelane kriterije standardov 

znanj. 

3 3,0 
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Kar veliko časa, saj je potrebno natančno oblikovati 

povedi (tudi iskanje primernih izrazov). 

3 3,0 

Največ časa mi vzame oblikovanje kriterijev. 2 2,0 

Različno. 2 2,0 

Za opisno oceno precej več kot številčno. 2 2,0 

Težko ocenim, ker športne vzgoje ne poučujem. 2 2,0 

Odvisno od zahtevnosti vaje. 1 1,0 

Ne morem objektivno oceniti; ne delam na normo. 1 1,0 

Zelo veliko, ker učitelji razrednega pouka nimamo 

toliko znanja kot športni pedagogi, zato se je potrebno 

poglobiti v cilje, kriterije … poleg tega pa še upoštevati 

specifike otroka. 

1 1,0 

 

Učitelji so na to vprašanje podali različne odgovore. Večina se nanaša na tri skupine: veliko 

časa, malo časa in različno količino porabljenega časa glede na razne dejavnike. Za bolj 

razumljivo interpretacijo bom odgovore, ki sodijo v te skupine, združila.  

Glede na rezultate lahko rečem, da za oblikovanje ocene pri športni vzgoji večina anketiranih 

učiteljev porabi veliko časa. Da porabijo zelo veliko časa, so odgovorili z 10,0 % odgovorov. 

Drugih 8,0 % odgovorov, da porabijo veliko časa, pa je imelo poleg še utemeljitev. In sicer, 

da dosežene cilje in napredke učencev zapisujejo sproti, oceno pa oblikujejo na koncu 

ocenjevalnega obdobja. 5,0 % odgovorov so učitelji namenili odgovoru, da oceno oblikujejo 

skozi celo šolsko leto, kar je tudi prav glede na smernice, ki veljajo pri ocenjevanju. 

Izpostavili so še, da za oblikovanje ocene porabijo kar veliko časa, saj je potrebno natančno 

oblikovati povedi (tudi iskanje primernih izrazov). Ta odgovor so podprli s 3,0 %. Enak 

odstotek (3,0 %) je prejel odgovor, da jim oblikovanje ocene pri športni vzgoji vzame mnogo 

časa. V to porabo časa so učitelji šteli tudi pripravo ček liste z zapisi dodatnih pripomb in nato 

še zapis v stavkih v redovalnico. Znano je, da si učitelji za evidenco ocenjevanja pomagajo z 

različnimi načini (ček liste, tabele, ipd.). Vsak najde način, ki mu najbolj ustreza. V to 

skupino (za oblikovanje ocene pri športni vzgoji potrebujejo učitelji veliko časa) sem uvrstila 

tudi odgovore, da za oblikovanje ocene učitelji potrebujejo eno uro (6,0 % odgovorov) ter več 

kot eno uro (5,0 % odgovorov). Nekaterim anketirancem se zdi, da za oblikovanje ocene 

porabijo preveč časa (4,0 % odgovorov). Če skupaj seštejem vse odgovore, ki sem jih uvrstila 

v to skupino (44,0 %  odgovorov), ki se nanašajo na to, da učitelji za oblikovanje ocene pri 

športni vzgoji potrebujejo veliko časa, lahko zaključim, da večina anketiranih učiteljev za 

oblikovanje ocene potrebuje veliko časa. 
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Da za oblikovanje ocene pri športni vzgoji učitelji ne potrebujejo veliko časa oziroma malo, 

se nanaša 9,0 % odgovorov. Da potrebujejo do pol ure 8,0 % odgovorov, kar sem uvrstila v 

isto skupino; torej da učitelji za oblikovanje ocene potrebujejo malo časa. Seštevek odgovorov 

v tej skupini znaša 17 % vseh odgovorov. V primerjavi z učitelji, ki potrebujejo veliko časa 

(44,0 % odgovorov), je to kar opazna razlika.  

V naslednjo skupino sem združila odgovore učiteljev, ki za oblikovanje ocene pri športni 

vzgoji porabijo različno količino časa glede na razne dejavnike. Našteli so naslednje 

odgovore. 2,0 % je prejel odgovor »različno« brez nadaljnje razlage. 7,0 % odgovorov so 

namenili učitelji trditvi, da je poraba časa za oblikovanje ocene odvisna od gibalnih 

sposobnosti otroka (od učenca do učenca različno). Sklepam, da učitelji v tem primeru 

namenijo veliko pozornosti individualizaciji. Če se osredotočim na opisno oceno, v teh 

primerih ocene verjetno niso »šablonske«. Po mnenju učiteljev je poraba časa odvisna tudi 

glede na izkušnje učitelja. Zapisali so, da učitelj začetnik porabi več časa (5,0 % odgovorov). 

Odvisno pa je tudi, kako ima učitelj dodelane kriterije standardov znanj (3,0 % odgovorov). 

Ta trditev se verjetno nanaša tudi na prejšnjo trditev. Na začetku poučevanja se mora učitelj 

zelo poglobljeno lotiti poučevanja, ob tem pa seveda tudi ocenjevanja. Vsebina učnih načrtov 

je učitelju z izkušnjami čedalje bolj znana, posledično tudi za oblikovanje kriterijev in ocene 

potrebuje manj časa. Eden izmed odgovorov učiteljev je bil tudi, da jim največ časa vzame 

oblikovanje kriterijev (2,0 % odgovorov). Po mnenju nekaj anketiranih učiteljev je poraba 

časa za oblikovanje ocen odvisna tudi od števila otrok (3,0 % odgovorov). Bolj številčen je 

razred, več časa učitelji porabijo za ocenjevanje.  

Nekaj učiteljev je zapisalo, da se glede porabe časa za oblikovanje ocene pri športni vzgoji 

težko časovno opredelijo (4,0 % odgovorov). Verjetno tudi zato, ker ocena nastaja skozi celo 

šolsko leto. 4,0 % je prejel odgovor, da učitelji pri športni vzgoji porabijo za oblikovanje 

ocene toliko časa kot pri drugih predmetih. Poleg so dopisali še, da najprej naredijo kriterije. 

Nekateri učitelji pa učencem dajo možnost popravljanja in ponovnega ocenjevanja (3,0 % 

odgovorov). Še prej naredijo kriterije, jih predstavijo učencem in nato ocenjujejo.  

Trditev, da učitelji porabijo za opisno oceno precej več časa kot za številčno oceno, je prejela 

2,0 % odgovorov. Na koncu šolskega leta mora učitelj pri opisnem ocenjevanju oblikovati 

ustrezen zapis iz vseh podatkov, ki jih je zbiral celo šolsko leto. Pri številčni oceni in drugih 

oblikah ocenjevanja končna ocena ne zahteva opisa z besedami. Torej je razumljivo, da 

opisna ocena zahteva od učitelja več časa kot ostale vrste ocenjevanja. 
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6.7  Težave opisnega ocenjevanja športne vzgoje 

V tabeli 14 so zbrane težave opisnega ocenjevanja pri športni vzgoji, ki so jih zapisali 

anketirani učitelji.  

TABELA 14: Težave opisnega ocenjevanja športne vzgoje 

 

TEŽAVE OPISNEGA OCENJEVANJA ŠPORTNE 

VZGOJE 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Težko je oblikovati jasen, berljiv zapis, predvsem 

staršem; ocene namreč ne razumejo pravilno oz. jo 

razumejo pomanjkljivo in jo po svoje interpretirajo. 

16 12,5 

 

Neenotni in nenatančno določeni opisniki, kriteriji 

ocenjevanja; vsak učitelj ocenjuje po lastni presoji; od 

šole do šole različno. 

14 10,9 

 

Ni težav. 11 8,6 

Učitelju vzame veliko časa. 10 7,8 

Neenotnost in težave pri uporabi strokovne 

terminologije (iskanje pravih izrazov). 

9 7,0 

Ciljev je preveč; so preobsežni, presplošni. 8 6,3 

Ocena je predolga, preveč pisanja, birokracije. 7 5,5 

Nikjer ni zapisano, česa učenec ne zna, ne opravi 

(poudarja se samo pozitivnost). 

6 4,7 

Potrebna je dobra organizacija časa in sprotnega 

beleženja. 

5 3,9 

Kako oceniti otroka, ki motorično ali razvojno zaostaja 

ali ima kakršnekoli težave. 

5 3,9 

Preštevilčen razred; težko je vse videti, beležiti, 

spremljati. 

4 3,1 

Nenatančno poznavanje posameznih elementov in 

športa. 

3 2,3 

Ni dovolj konkretno. 2 1,6 

Ali je dovolj strokovna (predmet je specifično 

področje)? 

2 1,6 

Nejasna povratna informacija. 2 1,6 

Učenec med letom ne opravi določene naloge, ko 

ocenjuješ, nato napreduje. Vendar je za to že bil 

ocenjen. 

2 1,6 

Težave pri prehodu na številčno ocenjevanje: visoka 

nerealna pričakovanja staršev in otrok. 

2 1,6 

Nimam izkušenj s tem načinom ocenjevanja.  2 1,6 

Premalo natančne usmeritve za ustrezno oblikovanje 

opisne ocene. 

1 0,8 

Težave pri določanju standardov. 1 0,8 

Starši in učenci je ne jemljejo resno. 1 0,8 

Na koncu vsi dosežejo cilj, ni pa viden učenčev 

napredek, ki je pri vsakem drugačen. 

1 0,8 

Opisne ocene zahtevajo neprimerljivo več časa kot 1 0,8 
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številčne. 

Včasih je težko opredeliti, kateri cilj učenec dosega. 1 0,8 

Zamudno pri individualnem delu. 1 0,8 

Razstavljanje elementov na enote. 1 0,8 

Kaj dejansko napisati? 1 0,8 

Ocenjevanje vključuje praktična in teoretična športna 

znanja, ne pa tudi nekognitivne cilje; interes, 

prizadevnost, odnos … 

1 0,8 

Lahko je subjektivna. 1 0,8 

Zelo podroben opis. 1 0,8 

Težave so na začetku, dokler ne pridobiš nekaj prakse. 1 0,8 

Ker iz opisne ocene tako ali tako oblikujemo številčne, 

so te nepotrebne. 

1 0,8 

Preveč razdrobljeni cilji za nižje razrede. 1 0,8 

Vse ocene so enake oz. skoraj enake (varianta 

copy/paste). 

1 0,8 

Različnost otrok pripelje do zelo različnih ocen - izven 

okvirjev. 

1 0,8 

Je premalo učinkovita. 1 0,8 

 

Največ odgovorov (12,5 %) je prejela trditev, da je težko oblikovati jasen, berljiv zapis, 

predvsem staršem; ocene namreč ne razumejo pravilno oz. jo razumejo pomanjkljivo in jo po 

svoje interpretirajo. Tako lahko svojo hipotezo (H4), da učiteljem največ težav pri 

opisnem ocenjevanju predstavlja oblikovanje ustreznega zapisa, potrdim. 

Malo manj, 10,9 % odgovorov, se nanaša na trditev, da težavo predstavljajo opisniki oziroma 

kriteriji ocenjevanja, ki so neenotni in nenatančno določeni. Vsak učitelj namreč ocenjuje po 

lastni presoji; od šole do šole različno. Učitelji so pri oblikovanju ocenjevalnih lestvic 

avtonomni. Kjer je prisoten človeški dejavnik, se pojavi subjektivnost. Ravno zato se kriteriji 

ocenjevanja razlikujejo od učitelja do učitelja; vsak jih oblikuje po svoji vesti. Pa tudi 

strokovna znanja posameznih učiteljev so različna glede na izobrazbo, izkušnje ter 

različnostjo nadgrajevanja obstoječega znanja v obliki seminarjev, prebiranja različne 

strokovne literature in podobno. Kljub temu da je strokovno utemeljeno zakaj enotni opisniki 

niso primerni, si učitelji tega še vedno želijo. Možno je, da učitelji teh razlogov tudi ne 

poznajo ali pa bi si le radi olajšali svoje delo. Dejstvo je, da kriterije ocenjevanja izpeljejo iz 

ciljev oziroma standardov znanj, ki so določeni v aktualnem Učnem načrtu za športno vzgojo. 

Ti predstavljajo enako izhodišče za vse učitelje. Pri oblikovanju kriterijev pa je učitelj 

avtonomen, saj naj bi najbolje poznal učence, ki jih poučuje, njihov tempo učenja ter pogoje 

dela, ki so mu na voljo. Učni načrt za športno vzgojo (2011) poudarja, da je v vseh fazah 

poučevanja, tudi pri ocenjevanju, potrebno upoštevati notranjo diferenciacijo, saj so med 
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učenci velike razlike, torej je razumljivo, da se učenci učijo različno hitro. Enotni opisniki za 

vse učence tega ne bi omogočali.  

Da pri opisnem ocenjevanju športne vzgoje nimajo težav, so se opredelili učitelji z 8,6 % 

odgovorov. 7,8 % odgovorov pa so namenili trditvi, da težavo vidijo v veliki porabi časa. Če 

pogledamo na opisno oceno kot celoto (od opredelitve cilja pred opazovanjem,  sprotnega 

beleženja, opazovanja in spremljanja učenčevih aktivnosti do oblikovanja sintetičnih zapisov 

o posameznikovih dosežkih) ta vrsta ocene od učitelja zahteva veliko časa. Tudi zato je 

potrebna dobra organizacija časa in sprotnega beleženja, kar so izpostavili tudi učitelji kot 

težavo s 3,9 % odgovorov. Razdevšek - Pučko (1995) meni, da je opisno ocenjevanje za 

učitelja večja obremenitev, sploh na začetku. Ker morajo več časa posvetiti opazovanju, 

beleženju in spremljanju med učnim procesom, je toliko bolj pomembna dobra organiziranost 

in priprava.  

Težave učiteljem povzroča tudi uporaba strokovne terminologije (7,0 % odgovorov), in sicer 

iskanje pravih izrazov ter neenotnost. Do neenotnosti pri uporabi strokovne terminologije 

verjetno pripelje nepoznavanje pravilnih strokovnih izrazov, ki so značilni izključno za 

športno področje. »Iskanje pravih izrazov« po mojem mnenju prestavlja obremenjenost 

učitelja s tem, da skuša poiskati ravnotežje med strokovno zapisano opisno oceno, ki je hkrati 

razumljiva tudi staršem ter učencem. Ena izmed težav (2,3 % odgovorov), ki se nanaša na 

strokovno terminologijo in so jo zapisali učitelji, je še nenatančno poznavanje posameznih 

elementov in športa. Šport vsebuje izraze, ki so značilni le za to področje. Učitelj, ki teh 

izrazov ne pozna ali jih pozna slabo, ima pri oblikovanju ocene lahko težave. Verjetno se zato 

nekaj učiteljev (1,6 % odgovorov) sprašuje, ali je opisna ocena pri športni vzgoji sploh dovolj 

strokovna, saj je ta predmet specifično področje. 

Po mnenju učiteljev je težava opisnega ocenjevanja športne vzgoje tudi to, da je preveč ciljev. 

Ti so preobsežni in presplošni. To težavo so učitelji podprli s 6,3 % odgovorov. Verjetno je to 

tudi razlog za drugo težavo, ki so jo zapisali: da je ocena predolga, zahteva preveč pisanja in 

birokracije (5,5 % odgovorov). Učitelj se mora med predpisanimi standardi znanja ter cilji 

dobro znajti. Pomeni, da mora natančno poznati Učni načrt za športno vzgojo. Cilji so 

namerno »odprti«, zato da omogočajo učitelju precejšnjo avtonomijo, je zapisano v Učnem 

načrtu za športno vzgojo (2011). Naprej je razloženo, da tako lahko načrtuje delo strokovno in 

sam določi standarde znanja za učence vsako leto posebej (v okviru standardov, ki jih navaja 

učni načrt za vzgojno-izobraževalno obdobje). Opisna ocena na koncu šolskega leta naj bo 
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kratka in jedrnata; povzema naj bistvene ugotovitve celega leta (Štemberger, 2000). Od 

učitelja je odvisno, kako bo organiziral svoje delo in beležil učenčevo obvladovanje 

predpisanih učnih vsebin ter na koncu pa oblikoval primeren zapis, ki ustreza vsem načelom 

opisnega ocenjevanja. 

4,7 % odgovorov se nanaša na trditev, da v opisni oceni ni nikjer zapisano, česa učenec ne zna 

oziroma ne opravi. Po mnenju teh učiteljev ta oblika ocene poudarja samo pozitivnost. 

Verjetno je tudi ta trditev povezana s težavami ob prehodu na številčno ocenjevanje, saj imajo 

učenci (pa tudi starši) včasih previsoka pričakovanja. Nižje številčne ocene od pričakovanih  

oziroma želenih lahko prinesejo razočaranje. Splošno načelo opisnega ocenjevanja je, naj se 

zapis začne in konča z neko svetlo točko. Vsebuje naj opozorila na napako; učitelj mora 

podati še napotke za premostitev težave (Razdevšek - Pučko, 1995). Opisna ocena mora torej 

vsebovati tudi elemente, kjer ima učenec težave. Z napotki, kako naj to popravi, ga lahko 

usmerjamo, da težave odpravi. Menim, da se težava, ki so jo izpostavili učitelji, nanaša na 

neustrezne zapise, kar je posledica nepoznavanja in neupoštevanja načel opisnega opisovanja.  

Naslednjo težavo, ki so jo zapisali učitelji (s 3,9 % odgovorov), predstavlja ocenjevanje otrok, 

ki motorično ali razvojno zaostajajo ali imajo kakršnekoli težave. V teh primerih učitelj 

pripravi individualne standarde. To je: za učence s težavami v gibalnem razvoju, za učence po  

težjih poškodbah, za učence z manj ustrezno morfološko strukturo ali kronično bolne učence 

(Učni načrt za športno vzgojo, 2011). V Učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je zapisano, 

da se učencem, ki imajo težave pri doseganju minimalnega standarda znanja in sposobnosti, 

posveča individualno. Omogoči se jim lahko vključitev v dopolnilni pouk, gibalne naloge pa 

lahko izvajajo s pomočjo ali v prilagojenih pogojih. Učiteljem se priporoča, da po potrebi 

prilagodijo doseganje minimalnih standardov za učence s posebnimi potrebami in za učence, 

ki zaostajajo v biološkem razvoju (njihove gibalne sposobnosti in telesne značilnosti močno 

odstopajo od povprečij, ki veljajo za določeno starost). 

Učitelji so zapisali, da preštevilčen razred predstavlja težavo pri opisnem ocenjevanju (3,1 % 

odgovorov). Menijo, da je težko spremljati vse učence, vse videti ter vse beležiti. Kot je 

znano, pri pouku športne vzgoje način in vsebina dela ne omogočata običajnega ocenjevanja 

kot so na primer klasični preizkusi znanja. Pri opisnem ocenjevanju športne vzgoje je eden 

izmed zelo poudarjenih elementov sprotno beleženje in spremljanje, kot sem že večkrat 

zapisala. Pri številčnem razredu je učitelj še posebej obremenjen z zbiranjem informacij o 

posameznikih ter s sistematičnim beleženjem. Ker mora učitelj učence oceniti med vodenjem 
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vadbene ure, je najprimernejša učna oblika, ki omogoča aktivnost vseh učencev hkrati, vadba 

po postajah (Dežman, 2001). Avtor razloži, da učitelj vnaprej pripravi vadbene postaje z 

gibalnimi nalogami, ki so narisane in opisane na kartončkih s količinsko izvedbo vred. Na eni 

vadbeni postaji se učitelj osredotoči na ocenjevanje znanja, na ostalih pa učenci lahko vadijo 

samostojno. Pomembno je, da so vse gibalne naloge učencem poznane; utrjene in urjene med 

vadbenim procesom. Pirc (1991) pa pravi, da podatke o posamezniku zbiramo vsak dan; 

enkrat o eni skupini učencev, enkrat o drugi, ne pa od vseh hkrati. 

Nekaj učiteljev (1,6 % odgovorov) vidi težavo v tem, da opisna ocena ni dovolj konkretna. 

Enak odstotek odgovorov se nanaša na trditev, da je opisna ocena nejasna povratna 

informacija. Menim, da imajo učitelji z opisnim ocenjevanjem različne izkušnje. Tudi 

oblikovanje zapisa povzroča marsikateremu preglavice. Učitelj za objektiven, strokoven in 

razumljiv zapis zagotovo potrebuje obsežno znanje, veliko količino informacij in čim boljše 

poznavanje otroka. Med vsemi podatki mora izbrati najpomembnejše in jih oblikovati v tak 

zapis, da je povratna informacija jasna. Jasno je, da je opisno ocenjevanje kompleksna 

dejavnost, ki zahteva od učitelja več aktivnosti kot ostale vrste ocenjevanja. Težava pa se 

lahko pojavi tudi, če starši in otroci opisne ocene ne razumejo pravilno. To lahko pripelje do 

težav pri prehodu na številčno ocenjevanje, saj so lahko njihova pričakovanja visoka in 

nerealna. To je tudi ena izmed težav, ki so jo zapisali anketirani učitelji. Prejela je 1,6 % 

odgovorov. 

Učitelji so zaznali v praksi še eno težavo (1,6 % odgovorov), in sicer kaj narediti v primeru, 

kadar učenec med letom ne opravi določene naloge, ko se ta ocenjuje, po tem pa učenec 

napreduje. Menim, da je prednost opisnega ocenjevanja, da na koncu šolskega leta učitelj 

zapiše ugotovitve celega leta, torej tudi učenčeva napredovanja. Pirc (1991) meni, da mora 

učitelj informacije ves čas zbirati, jih dopolnjevati in opuščati, če želi delati strokovno. 

 

6.8  Predlogi izboljšave opisne ocene pri športni vzgoji 

V tabeli 15 so zbrani predlogi anketiranih učiteljev za izboljšanje opisnega ocenjevanja pri 

športni vzgoji. 
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TABELA 15: Predlogi za izboljšave opisne ocene pri športni vzgoji 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE OPISNE OCENE 

PRI  ŠPORTNI VZGOJI 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% 

ODGOVOROV 

Poenoteni, konkretni in strokovno razdelani 

opisniki, kriteriji ocenjevanja; splošni predlogi za 

opisne ocene.   

22 24,7 

Bolj natančno definirani cilji, standardi znanja. 10 11,2 

Realni zapisi; zapisati tudi, česa učenec ne zna, ne 

dosega. 

5 5,6 

Nabor poenotene strokovno pregledne terminologije. 5 5,6 

Manj ciljev, standardov znanj za ocenjevanje. 4 4,5 

Pisnega ocenjevanja ne bi uporabljali. 3 3,4 

Določiti, kaj oceniti na različni starostni stopnji. 3 3,4 

Opisni oceni dodati številčno oceno za boljšo predstavo 

staršem. 

2 2,2 

Ustne ocene (pogovor na pogovorni uri). 2 2,2 

Natančno definirani opisi gibalnega razvoja s 

poudarkom o otrokovem napredovanju. 

2 2,2 

Okvirni opisniki, ki bi jih učitelji le še dopolnjevali. 2 2,2 

Enoten način zapisa, z označevanjem dosežene stopnje 

pri vsakem cilju, dejavnosti. 

2 2,2 

Ocenjevanje na krajši način; poudarek bistva. 2 2,2 

Od 1. do 5. razreda ocena opravil/ni opravil.  2 2,2 

Brez ocenjevanja. 2 2,2 

Zagotovitev enakih pogojev: telovadnice, zunanjih 

površin in ustreznega orodja. 

2 2,2 

Upoštevanje nekognitivnih ciljev; interes, odnos, 

motivacijo, stališča, prizadevnost, vedenje, higienske 

navade … 

2 2,2 

Določiti minimalne standarde znanja. 1 1,1 

Učitelji naj sami izbirajo cilje za ocenjevanje, ne pa da 

morajo za vsakega otroka vse obkljukati. 

1 1,1 

Ocenjevanje po triletjih. 1 1,1 

Vsak učitelj si izdela svojo ček list, s katero se najbolje 

znajde. 

1 1,1 

Ocenjevanje bi olajšali okvirni podatki o povprečnih 

rezultatih učencev v športnih panogah. 

1 1,1 

Izdelava kazalnikov in spremljevalnih listov. 1 1,1 

Postavitev dobrih, merljivih in dosegljivih ciljev. 1 1,1 

Ukinitev opisnega ocenjevanja v 2. in 3. razredu. 1 1,1 

Uvedba besedne ocene. 1 1,1 

Sodelovanje športnih pedagogov z razrednimi učitelji 

pri oblikovanju opisnih ocen. 

1 1,1 

Teoretiki oz. tisti, ki pripravljajo navodila za 

ocenjevanje, naj bodo prisotni na urah športne vzgoje, 

tako bodo iz prve roke izvedeli, kako ta poteka. 

1 1,1 

Primer dosjeja za posameznega učenca. 1 1,1 
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Oceni dopisati tudi udejstvovanja v športnih klubih in 

organizacijah. 

1 1,1 

Predlogov nimam; cilji so jasni in konkretni. 1 1,1 

Prisluhniti je treba sebi in skupini, ki jo poučujemo. 1 1,1 

Le pri sebi lahko izboljšamo, da bo ocena vsem 

predstavljala razumljivo povratno informacijo. 

1 1,1 

Da »izredni primeri« otrok ne bi bili ocenjeni. 1 1,1 

 

Večina anketiranih učiteljev meni, da bi k izboljšanju opisne ocene pri športni vzgoji, 

prispevale natančnejše usmeritve. Sedaj so pri ocenjevanju v celoti avtonomni in se, kot je 

zapisal eden izmed anketiranih učiteljev, vsak znajde po svoje v upanju, da dela in oceni prav. 

Največ odgovorov (24,7 %) se je nanašalo na poenotenje kriterijev. Učitelji si želijo, da bi bili 

opisniki konkretni in strokovno razdelani. Tako lahko tudi hipotezo (H5), da se bodo 

predlogi izboljšave opisne ocene pri športni vzgoji nanašali na poenotenje kriterijev 

ocenjevanja, potrdim. Učitelji predlagajo tudi splošne predloge za opisne ocene. V tem 

primeru, pa bi se lahko zgodilo, da bi bili vsi opisi enaki ali pa zelo podobni. To pa ni namen 

opisnega ocenjevanja. 

Da bi opisno ocenjevanje izboljšale natančnejše usmeritve za učitelje, so anketiranci zapisali 

še z nekaterimi predlogi. Omenila bom tiste, ki so prejeli več kot en odgovor. Eden izmed 

predlogov so bili natančno definirani opisi gibalnega razvoja s poudarkom o otrokovem 

napredovanju. Prejel je 2,2 % odgovorov. Predlog je tudi, da bi se pripravili okvirni opisniki, 

ki bi jih učitelji le še dopolnjevali (2,2 % odgovorov) in tudi enoten način zapisa, z 

označevanjem dosežene stopnje pri vsakem cilju oziroma dejavnosti, ki je prejel enak 

odstotek odgovorov. Glede na rezultate lahko rečem, da avtonomnost pri ocenjevanju športne 

vzgoje učiteljem ne ustreza najbolj. Učitelji si želijo »formulo«, ki bi jim ocenjevanje olajšala 

in po možnosti prihranila nekaj časa, saj ga v opisovanje vloži večina anketiranih kar precej 

(tabela 13). Glede na to, da se objektivnost zapisa kaže v poudarku na elementih, kjer učenci 

nimajo težav in opozarjanju na šibke točke z napotki za nadaljnje delo, za kar je potrebno 

prilagajanje ciljev posameznikom (Štemberger, 2000), se pojavi vprašanje, ali je potem takšno 

ocenjevanje res objektivno. Avtorica meni, da kot so si različni učenci, tako so različni njihovi 

opisi. Tega pa vnaprej natančno definirani opisi, okvirni opisniki in enotni načini zapisi ne bi 

omogočali.  

11,2 % odgovorov je prejel predlog, da bi bili cilji oziroma standardi znanj bolj natančno 

definirani. Tudi v tem primeru bi imeli učitelji natančnejše usmeritve, hkrati pa bi »izgubili« 
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nekaj avtonomnosti. Ocenjevanje bi verjetno temeljilo na rezultatih, ki jih dosega splošna 

populacija in ne na dosežkih posameznikov. Nekateri so mnenja, da bi manj ciljev ter 

standardov znanj (4,5 % odgovorov) prispevalo k izboljšanju opisne ocene. Mogoče bi ta 

predlog odpravil predolge ocene in nekatere cilje, ki ji jih je po mnenju učiteljev preveč (so 

preobsežni in presplošni). To so učitelji namreč zaznali kot eno izmed težav opisnega 

ocenjevanja.  

Opisno ocenjevanje bi izboljšali realni zapisi, v katerih bi bilo zapisano tudi, česa učenec ne 

zna, ne dosega (5,6 % odgovorov) in ocenjevanje na krajši način, s poudarkom bistva (2,2 % 

odgovorov). Sklepam, da nekateri učitelji niso seznanjeni s priporočili opisnega ocenjevanja 

ali pa jih ne upoštevajo. Pri opisovanju je namreč potrebno upoštevati načelo pozitivnosti, 

vendar tudi opozoriti učence tudi na napake. Pomembno je, da je poleg opozorila na napako 

tudi napotek, kako naj učenec težavo premosti (Razdevšek-Pučko, 1995). Tako lahko učenec 

napreduje. Končna opisna ocena naj bo kratka in jedrnata; povzema naj bistvene ugotovitve 

celega leta (Štemberger, 2000). Od učitelja je torej odvisno, kako se bo opisnega ocenjevanja 

lotil ter ali bo prepoznal bistvene elemente. 

Po mnenju učiteljev (5,6 % odgovorov) bi opisno ocenjevanje športne vzgoje izboljšal nabor 

poenotene strokovno pregledne terminologije. Tako bi se odpravile težave pri uporabi 

terminologije, ki so jih zaznali učitelji v praksi (tabela 14). Učiteljem bi se olajšalo iskanje 

informacij v različnih literaturah, še vedno pa bi bilo od njih odvisno, kako terminologijo 

obvladajo in uporabljajo v praksi.   

Opisno ocenjevanje pri športni vzgoji bi bilo boljše (3,4 % odgovorov), če bi bilo določeno, 

kaj oceniti na različni starostni stopnji. Učitelji so sedaj pri procesu ocenjevanja v celoti 

avtonomni. V Učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je zapisano, kaj naj bi učenci dosegali 

ob koncu triletja, za posamezne razrede pa ne. Učitelji morajo sami presoditi, katerim 

vsebinam bodo pri pouku športne vzgoje dali poudarke ter katere bodo ocenjevali. Eden 

izmed predlogov, ki ga nisem zasledila še nikjer, je ocenjevanje po triletjih (prejel je 1,1 % 

odgovorov). Ocenjevanje torej ne bi bilo več osrednja dejavnost v vseh razredih, vendar le na 

koncu triletja. Štemberger, Milekšič, Filipčič (2006) menijo, da je težava razčlenjevanja 

standardov znanj (ki so določeni za triletje) za posamezne razrede posledica slabega 

nepoznavanja metodičnih postopkov. Predlagajo posodobitvene programe, kjer bi učitelji 

obnovili znanje o metodičnih postopkih (na primer igrah z žogo, gimnastiki …). Dodajajo, da 

je potrebna tudi izboljšava na področju načrtovanja športno-vzgojnega procesa. Učitelji 
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namreč pogosto ne upoštevajo značilnosti učencev, ki jih trenutno poučujejo: zdravstvenega 

statusov, predhodnih gibalnih izkušenj, že osvojenega znanja ... Pri načrtovanju športno-

vzgojnega procesa pa je še vedno čutiti vpliv starih učnih načrtov. Posledično so letni učni 

načrti za športno vzgojo napisani zelo na splošno, preveč se poudarja razvoj gibalnih 

sposobnosti ter premalo pridobivanje gibalnih znanj. Tako se pojavijo težave pri ocenjevanju, 

saj učitelj ne more oceniti nečesa, česar ni delal. Ure športne vzgoje imajo pogosto namreč kot 

glavni cilj zapisan razvoj ene ali več gibalnih sposobnosti (Štemberger, Milekšič, Filipčič, 

2006). 

3,4 % odgovorov se je nanašalo na predlog, da opisnega ocenjevanja ne bi uporabljali. 2,2 % 

odgovorov pa, da ocenjevanja sploh ne bi bilo. Enak odstotek odgovorov (2,2) je prejel 

predlog da bi od 1. do 5. razreda ocenjevali le z izrazoma opravil oziroma ni opravil. 

Sklepam, da so učitelji, ki so zapisali te predloge, proti ocenjevanju športne vzgoje. Tako bi se 

na enostaven način izognili vsem težavam, ki jih prinaša opisno ocenjevanje.  

Predlog, ki je prejel 2,2 % odgovorov, je da bi opisni oceni dodali številčno oceno za boljšo 

predstavo staršem. Menim, da bi v tem primeru opisna ocena postala le nek komentar k 

številčni oceni, ki ga v najslabšem primeru sploh ne bi prebrali. Hkrati pa bi pridobila vse 

slabosti, ki jih prinaša številčno ocenjevanje.  

Enak odstotek odgovorov (2,2) je prejel predlog, da bi bila opisna ocena le kot ustna ocena 

(pogovor na pogovorni uri). Učitelj bi tako še vedno spremljal učence, jim podajal ustne 

komentarje in si beležil njihove napredke. Le starši bi bili informirani na drugačen način; ne 

pa papirju, temveč ustno – na pogovoru. Mogoče bi bilo to smiselno, saj je bilo ugotovljeno, 

da večina staršev učencev prvega triletja pridobi vse informacije, ki jih zanimajo, že na 

pogovornih (govorilnih) urah (Štemberger, Milekšič, Filipčič, 2006).  

Opisno ocenjevanje pri športni vzgoji bi izboljšalo upoštevanje nekognitivnih ciljev; interes, 

odnos, motivacijo, stališča, prizadevnost, vedenje, higienske navade … Ta predlog je prejel 

2,2% odgovorov. Športna vzgoja je vzgojni predmet, ki vsebuje tudi vzgojne elemente. 

Učitelj jih sedaj lahko in mora spremljati za celovit pregled poteka pouka, ocenjuje pa jih ne. 

Ocenjuje le znanje, praktično in teoretično.  

Enak odstotek (2,2 % odgovorov) je prejel predlog, da bi zagotovitev enakih pogojev 

(telovadnica, zunanje površine in ustrezno orodje) prispeval k izboljšani opisni oceni. 

Ocenjevanje je del učnega procesa. Sklepam, da so učitelji, ki so zapisali ta predlog, zaradi 
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neustreznih pogojev omejeni pri posredovanju nekaterih učnih vsebin ter posledično tudi pri 

ocenjevanju. Verjetno morajo učitelji v teh primerih dati poudarek vsebinam, ki jih učno 

okolje dopušča ter iznajdljivosti z improviziranimi pripomočki. Pouk pa v smislu 

zagotavljanja enakih pogojev vsem učencem (tudi iz različnih šol) ni enak. 
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7 SKLEP 

Trenutno aktualni način ocenjevanja, ki ga opredeljuje Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

(2008), je opisno ocenjevanje športne vzgoje v prvi triadi ter številčno ocenjevanje v drugi 

triadi. Mnenja o tem, kako ocenjevati športno vzgojo, so različna. Z raziskavo sem želela 

ugotoviti mnenja učiteljev o najprimernejšem načinu ocenjevanja športne vzgoje v prvi ter 

drugi triadi osnovne šole. Poleg tega me je zanimalo, kakšna so mnenja o neocenjevanju tega 

učnega predmeta ter kakšne težave se pojavljajo pri opisnem ocenjevanju športne vzgoje. 

Zbirala sem tudi predloge, ki bi po mnenju anketiranih učiteljev izboljšali opisno oceno pri 

tem predmetu. 

V raziskavo so bili vključeni 103 goriški učitelji in učiteljice razrednega pouka ter športni 

pedagogi, ki poučujejo športno vzgojo v prvem in drugem triletju osnovne šole v šolskem letu 

2011/2012.  

Vse hipoteze, ki sem jih postavila, sem potrdila. Potrdilo se je, da je po mnenju učiteljev 

najprimernejši način ocenjevanja športne vzgoje v prvi triadi opisno ocenjevanje (H1), v drugi 

triadi pa številčno ocenjevanje (H2; da bi bila športna vzgoja brez ocene za učence in učitelje 

po mnenju učiteljev manj stresna, hkrati pa za učitelje bolj zahtevna, saj ocena ne bi bila več 

sredstvo motivacije (H3); da največ težav pri opisnem ocenjevanju predstavlja oblikovanje 

ustreznega zapisa (H4); ter da se bodo predlogi izboljšave opisne ocene pri športni vzgoji  

nanašali na poenotenje kriterijev ocenjevanja (H5). 

Glede na rezultate raziskave lahko rečem, da se vprašani učitelji strinjajo z obstoječim 

načinom ocenjevanja, ki ga določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju. To je opisno 

ocenjevanje športne vzgoje v prvem triletju ter številčno ocenjevanje v drugem triletju 

osnovne šole. Učiteljem je številčna ocena pomembna predvsem iz vidika motivacije. 

Besedna in opisna ocena po njihovem mnenju nista dovolj motivacijski. Kar nekaj navedenih 

slabosti besednega ocenjevanja sovpada tudi s slabostmi številčnega ocenjevanja 

(neopredeljen in nejasen napredek, nepravičnost ocenjevanja, vpliv drugih dejavnikov, 

klasificiranje …). Rezultati kažejo tudi, da je po mnenju nekaterih učiteljev ocena »mu« 

nezadostna, kar pomeni slabo seznanjenost o besednem ocenjevanju nekaterih učiteljev. 

Potrdilo se je tudi, da besedno ocenjevanje temelji na skupinskem ocenjevanju. Prav tako 

nekateri učitelji niso dobro seznanjeni o tem, kaj pri športni vzgoji sploh ocenjujemo. 

Ocenjuje se le praktično in teoretično znanje, ne pa nekognitivne cilje; trud, sodelovanje, 

prizadevnost in podobno. 
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Pri opisnem ocenjevanju glede na rezultate raziskave izstopa njena informativna vrednost ter 

poudarjanje individualnega napredka, ki pri ostalih načinih ocenjevanja nista med dobrimi 

lastnostmi. Največ težav učiteljem pri opisnem ocenjevanju predstavlja oblikovanje 

ustreznega zapisa. Po mnenju anketirancev je namreč težko oblikovati jasen zapis, predvsem 

staršem. Pogosto ocene ne razumejo pravilno ali jo razumejo pomanjkljivo in jo po svoje 

interpretirajo. Težave povzročajo tudi neenotni in nedoločeni kriteriji ocenjevanja, uporaba 

strokovne terminologije ter velika količina porabljenega časa. Med predlogi, ki so jih podali 

učitelji za izboljšanje opisnega ocenjevanja, se večina nanaša na bolj natančne usmeritve 

(poenotenje kriterijev, natančno definirane cilje, splošne predloge in podobno).   Učitelji si 

želijo »formule«, ki bi jim ocenjevanje olajšala in po možnosti prihranila nekaj časa, saj ga v 

opisovanje večina anketiranih vloži kar precej. Učitelji so trenutno pri ocenjevanju v celoti 

avtonomni. Z natančnejšimi usmeritvami in omejitvami bi izgubili del avtonomnosti, zgodilo 

bi se lahko tudi, da bi opisi postali enaki ali pa zelo podobni. To pa ni namen opisnega 

ocenjevanja. Težave, ki jih zaznavajo učitelji v praksi opisnega ocenjevanja športne vzgoje, 

zagotovo niso zanemarljive. Zelo malo učiteljev pri tem nima težav (le 8,6% odgovorov). To 

je zelo nizek odstotek glede na to, da opisno ocenjevanje poteka že nekaj časa v prvi triadi 

osnovne šole. Glede na vse težave, ki se pojavljajo pri ocenjevanju (pri vseh vrstah), je 

mogoče res smiselna športna vzgoja brez ocenjevanja. Tudi v tem primeru bi gotovo nastali 

kakšni konflikti, vendar ti verjetno ne bi zaznamovali učencev tako kot jih ocenjevanje, sploh 

če imajo slabše ocene (slaba samopodoba, odpor do športa in podobno).  

Neocenjevanje pri športni vzgoji je pri anketiranih učiteljih povzročilo različne odzive. Glede 

na rezultate raziskave je ta način ocenjevanja v prvem triletju bolj primeren kot številčna in 

besedna ocena (prepričljivo je največ učiteljev podprlo opisno oceno). V drugem triletju je 

športna vzgoja brez ocenjevanja najmanj primeren način ocenjevanja po mnenju anketiranih 

učiteljev (prepričljivo največ učiteljev je podprlo številčno oceno). Učitelji so v zagovor 

športni vzgoji brez ocenjevanja namenili argumente, ki se najpogosteje nanašajo na 

obremenjenost z ocenjevanjem, pomembnost vzgoje za življenje ter dejavnike nepravičnosti 

ocenjevanja. Pomembno je, da imajo učenci športno vzgojo radi in razumejo  pomen gibanja v 

načinu življenja. Učenci (pa tudi učitelji) ne bi bili obremenjeni z ocenjevanjem, »telovadili« 

bi zaradi veselja in dobrega počutja, ne zaradi ocene. Menim, da bi v tem primeru tudi vzgojni 

elementi športne vzgoje pridobili na pomembnosti, ne le znanje, ki se sedaj tako zelo 

poudarja. Pri ocenjevanju je tudi veliko dejavnikov, na katere učitelji in učenci nimajo vpliva 

(morfološka zgradba telesa, vpliv okolja, dedne lastnosti …), na kar so opozorili tudi 
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anketirani učitelji. Na prirojene sposobnosti in biološki razvoj učencev se pri urah športne 

vzgoje ne more vplivati. Če bi ukinili ocenjevanje, bi bila težava nepravičnosti odpravljena. 

Nasproti pa so anketirani učitelji mnenja, da bi z ukinitvijo ocen pri športni vzgoji ostali brez 

motivacijskega sredstva. Za to, da učenci sprejmejo gibanje in šport kot navado za življenje, 

je pomembna lastna želja, torej notranja motivacija. Učenci naj bi »vadili« za življenje, ne za 

oceno. Navsezadnje pa ocena tudi ni namenjena, da si na njej učitelj gradi avtoriteto ali jo 

celo uporablja za discipliniranje. Ura športne vzgoje naj bi pritegnila čim več učencev že z 

zanimivo vsebino in metodami dela. K sodelovanju privabiti čim več učencev, pa je za 

učitelja zagotovo izziv in uspeh, saj se vedno najdejo učenci, ki jim kaj ne ustreza. Ravno zato 

so učitelji pred tako težko nalogo: kako tem učencem predstaviti in približati različne športne 

vsebine tako, da jih te pritegnejo oziroma spodbudijo, da so vsi dejavni in aktivni. Rezultati 

raziskave so potrdili, da bi bila športna vzgoja brez ocenjevanja za učence in učitelje manj 

stresna, hkrati pa za učitelje bolj zahtevna, saj ocena ne bi bila več sredstvo motivacije. 

Pedagog ima torej težko nalogo, da upošteva različnost učencev in pedagoški proces temu 

tudi prilagodi. To pa zagotovo zahteva veliko časa, energije in znanja. 

Menim, da vsaka vrsta ocenjevanja zahteva od učitelja veliko odgovornosti ter strokovno 

utemeljenost do vsake ocene, ki jo poda učencu. Učitelj za korektno ocenjevanje športne 

vzgoje potrebuje ogromno strokovnega znanja (didaktičnega, »športnega«, poznati mora 

razvojne značilnosti učencev), mora biti organiziran, natančen, dosleden in fleksibilen. Slediti 

mora smernicam sodobnega ocenjevanja, ki se ves čas spreminjajo. Ima torej zelo zahtevno in 

odgovorno nalogo. Ocenjevanje je in ostaja domena učitelja. Je vedno rezultat pedagoške 

presoje učitelja (Cankar idr., 2001). Po mnenju omenjenega avtorja je ocenjevanje pri športni 

vzgoji bolj presojanje uspešnosti dela ter napredka posameznika kot pravo ocenjevanje. Ker je 

v eni merski karakteristiki povezanih več značilnosti, učitelj poleg znanja nehote oceni tudi 

razsežnosti ravnanja. Menim, da se ravno zato pri ocenjevanju športne vzgoje pojavlja toliko 

težav. Predmet vsebuje veliko vzgojnih elementov ter dejavnikov, na katere učenci pa tudi 

učitelji ne morejo vplivati in jih je težko ali skoraj nemogoče oceniti z različnimi 

ocenjevalnimi lestvicami. 

Predmet športna vzgoja je tekom zgodovine že menjal oblike ocenjevanja z namenom, da bi 

bilo ocenjevanje primernejše za to specifično področje. Mogoče se bo v prihodnosti zgodilo, 

da se ocenjevanje celo ukine. Osebno v tem ne vidim večjih težav. Menim namreč, da športna 

vzgoja (vsaj na začetku šolanja) ocene ne potrebuje. Moje izkušnje pri delu s predšolskimi 

otroki so, da se običajno že sami radi gibljejo. Z navdušenjem se vključujejo v različne 
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gibalne dejavnosti. Ocene ali druge »nagrade« niso pogoj, da so otroci gibalno aktivni. 

Običajno komaj čakajo, da se v telovadnici ali na igrišču kaj zgodi. Radi se vključujejo v 

organizirane dejavnosti, le redko je potrebna kakšna dodatna spodbuda. Še ta ne v obliki 

ocene, temveč na primer dodatna beseda, usmeritev, mogoče pohvala, didaktično sredstvo. 

Zakaj torej učencem, vsaj v prvih letih šolanja, to veselje do gibanja zakomplicirati z 

ocenjevanjem? 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kočevar, Jana; diplomsko delo 

75 
 

8 LITERATURA IN VIRI 

 Ažman, J. (1995). Ocenjevanje učencev pri športni vadbi v šolah. Šport, letnik 43, št. 

3, str. 5-7. 

 Bevc, V. (2005). Problemi in dileme ocenjevanja znanja v sodobni šoli. Med teorijo, 

prakso in zakonskimi predpisi. V Bevc, V. (ur.), Ocenjevanje znanja v sodobni šoli. 

Ljubljana: Supra. 

 Cankar, A., Knez, M., Lorenci, B., Peričič, K., Pinter, S., Pleteršek, K., Puhan, N., 

Sotošek, G. (2001). Preverjanje in ocenjevanje športne vzgoje, ki podpira proces 

poučevanja in učenja. V Škof, B., Kovač, M. (ur.), Zbornik 14. strokovnega posveta 

športnih pedagogov Slovenije. Kranjska Gora, 25. – 27. oktober 2001. Ljubljana: 

Zveza društev športnih pedagogov Slovenije. 

 Cencič, M. (1995). Metode in oblike opisnega vrednotenja in ocenjevanja. V 

Razdevšek Pučko, C. (ur.), Opisno ocenjevanje. Teoretična izhodišča in praktični 

napotki za opisovanje dosežkov pri posameznih predmetih. Novo mesto: Pedagoška 

obzorja. 

 Cencič, M. (2002). Pisanje in predstavljanje rezultatov raziskovalnega dela. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 Dežman, B. (2001). Preverjanje in ocenjevanje znanja pri športni vzgoji v devetletni 

osnovni šoli. V Škof, B., Kovač, M. (ur.), Zbornik 14. strokovnega posveta športnih 

pedagogov Slovenije. Kranjska Gora, 25. – 27. oktober 2001. Ljubljana: Zveza društev 

športnih pedagogov Slovenije.   

 Harter, Z. (1995). Stališča razrednih učiteljev ljubljanskih občin Vič-Rudnik in Šiška 

do ocenjevanja šolske športne vzgoje. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za šport 

 Jurman, B. (1989). Ocenjevanje znanja: selekcija ali orientacija učencev. Ljubljana: 

Državna založba Slovenije. 

 Kosmač, A. (2011). Ocenjevanje športne vzgoje. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta 

 Kovač, M., Jurak, G., Strel, J. (2004). Predlog modela in meril ter priporočila za 

oblikovanje ocene pri notranjem preverjanju in ocenjevanju znanja pri športni vzgoji. 

V Kovač, M. (ur.), Nekatera poglavja didaktike športne vzgoje v prvem in drugem 

triletju osnovne šole. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 Kovač, M., Novak, D. (2001). Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. 

Športna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za 

šolstvo. 

 Kovač, M. (2011). Prenovljeni učni načrt športna vzgoja. Pridobljeno 2. 9. 2012, 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN

/UN_sportna_vzgoja.pdf 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kočevar, Jana; diplomsko delo 

76 
 

 Krek, J., Kovač Šebart, M., Vogrinc, J. (2008). Tudi za opisno ocenjevanje naj veljata 

načeli transparentnosti in pravičnosti. Sodobna pedagogika, letnik 59 (125), posebna 

izdaja, str. 48-65.  

 Kristan, S. (1992). Ocenjevanje šolske športne vzgoje da ali ne? Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

 Kristan, S. (2009). Ocenjevanje šolske športne vzgoje. V Kristan, S., Pogledi na šport 

1 – Šolska športna vzgoja in njeno ocenjevanje. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut 

za šport. 

 Kristan, S. (1998). Zakaj dvomi v opisno ocenjevanje šolske športne vzgoje. Vzgoja in 

izobraževanje, letnik 29, št. 4, str. 20-27. 

 Lorenci, B. (2000). Številčno ocenjevanje športne vzgoje. Vzgoja in izobraževanje, 

letnik 31, št. 2-3, str. 115-118. 

 Markun Puhan, N., Cankar, A., Vauhnik, J., Tušak, M. (1999). Spremljanje učenčevih 

učnih dosežkov pri športni vzgoji. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 Pirc, M. (1991). Metodika šolske športne vzgoje. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 Praček, T. (1993). Vabilo k razmišljanju o problematiki preverjanja in ocenjevanja pri 

športni vzgoji v osnovni šoli. Šport, letnik 41, št. 3, str. 9-12.  

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli. Ljubljana: Uradni list RS, št.73/2008 (18. 7. 2008). 

 Razdevšek-Pučko, C. (1995). Opisovanje otrokovega razvoja in dosežkov na razredni 

stopnji osnovne šole. V Razdevšek Pučko, C. (ur.), Opisno ocenjevanje. Teoretična 

izhodišča in praktični napotki za opisovanje dosežkov pri posameznih predmetih. 

Novo mesto: Pedagoška obzorja. 

 Razdevšek-Pučko, C. (2008). Pedagoška psihologija. Preverjanje in ocenjevanja 

znanja (razredni pouk, izredni študij, 3. letnik). Teze predavanj. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

 Rutar Ilc, Z. (2008). Opisni kriteriji in opisniki – izhodišče za povratno informacijo o 

kvalitativnih vidikih znanja. Sodobna pedagogika, letnik 59 (125), posebna izdaja, str. 

24-47.  

 Sluga, S. (1971). Telesna vzgoja za nižje razrede osnovne šole. Priročnik za razredne 

učitelje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Štemberger, V. (1995). Opisno ocenjevanje otrokovih dosežkov pri športni vzgoji. V 

Razdevšek Pučko, C. (ur.), Opisno ocenjevanje. Teoretična izhodišča in praktični 

napotki za opisovanje dosežkov pri posameznih predmetih. Novo mesto: Pedagoška 

obzorja. 

 Štemberger, V. (1996). Opisno ocenjevanje pri športni vzgoji. Šport, letnik 44, št. 4, 

str. 8-10.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kočevar, Jana; diplomsko delo 

77 
 

 Štemberger, V. (2000). Opisno ocenjevanje pri športni vzgoji v prvi triadi osnovne 

šole. V Krek, J. in Cencič, M. (ur.), Problemi ocenjevanja in devetletna osnovna šola. 

Zbornik prispevkov o ocenjevanju znanja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Štemberger, V., Milekšič, V., Filipčič, T. (2006). Opisno ocenjevanje pri športni 

vzgoji – povzetki okrogle mize. Pridobljeno 5. 5. 2013, http://www.pef.uni-

lj.si/didaktikasv/zaposleni/CLANKI/Vesna_S_Tjasa_F_OKROGLA_MIZA_ocenjeva

nje.pdf 

 Vogrinc, J., Kalin, J., Krek, J., Medveš, Z., Valenčič Z., M. (2011). Sistemski vidiki 

preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoški inštitut.



 

 
 

9 PRILOGE 

Prilagam nagovor z vprašalnikom, ki je bil uporabljen za namene raziskave tega diplomskega 

dela:  

 

Spoštovani! 

 

Sem Jana Škrajnar in zaključujem s študijem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni 

pouk. Pri predmetu didaktika športne vzgoje, pod mentorstvom dr. Vesne Štemberger, pišem 

diplomsko delo z naslovom Ocenjevanje športne vzgoje. 

Med športnimi strokovnjaki, športnimi didaktiki in športnimi pedagogi se že nekaj časa 

razvnemajo razprave o načinu ocenjevanja šolske športne vzgoje. Mnenja so zelo različna. 

Ker pa bodo tudi Vaša stališča pripomogla k oblikovanju otroku najbolj primernega 

ocenjevanja, Vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in rešite spodnji vprašalnik. 

Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno za namene tega 

diplomskega dela. 

 

Preden boste odgovorili na zastavljeno vprašanje, Vas prosim, da pozorno preberete naslednje 

pojasnilo, ki Vam bo pomagalo pri odločitvi. 

 

Športno vzgojo lahko ocenjujemo na različne načine (pri tem so upoštevani tudi načini 

ocenjevanja, ki jih danes ne uporabljamo več): 
 

1. s številčno oceno od 1 do 5, 

2. z besedno oceno (zelo uspešno, uspešno, manj uspešno). 

3. z opisno oceno, 

4. brez ocenjevanja. 

 

Glavne značilnosti vsakega ocenjevanja so naslednje: 
 

1. ŠTEVILČNA OCENA 
 

Gre za ocenjevanje s petstopenjsko številčno oceno, ki ima vrednost od 1 do 5 kot pri vseh 

učnih predmetih. Številčna ocena učenca vrednostno klasificira.  

 

2. BESEDNA OCENA 
 

Gre za ocenjevanje s tristopenjsko ocenjevalno lestvico, ki ima ocene zelo uspešno (ZU), 

uspešno (U) ter manj uspešno (MU). Ocena učence še vedno klasificira, vendar manj kot 

petstopenjska številčna ocena. Pri besednem ocenjevanju zelo lahko opredelimo obe skrajni 

skupini učencev, vsa preostala večina pa je največkrat ocenjena z besedo »uspešno«. Ni 

negativne ocene in besedna ocena ne šteje pri končnem uspehu v letnem spričevalu.  

 

3. OPISNA OCENA 
 

Pri opisnem ocenjevanju učitelj opisno opredeli učenca in pri tem upošteva vrsto dejavnikov, 

ki lahko vplivajo na njegovo vzgojno-izobraževalno učinkovitost. Za takšno ocenjevanje je 

potrebno, da ima vsak učenec svoj dosje, kamor učitelj vse leto vpisuje svoja opažanja o 

učencu, o njegovem napredovanju, odnosu do dela, vloženem naporu, sodelovanju ali 

nesodelovanju pri različnih dejavnostih, o delovanju v interesnih dejavnostih v šoli in zunaj 

šole, o samostojnosti, pridnosti, natančnosti, samokritičnosti in podobno. Na podlagi teh 

zapisov učitelj konec leta napiše opisno oceno, pri tem pa upošteva učenčeve objektivne 

možnosti.  



 

 
 

 

4. BREZ OCENJEVANJA 
 

Športna vzgoja poteka po predpisanem učnem programu, vendar se ne ocenjuje na noben 

način, je pa obvezna. Tudi v letnem spričevalu ni vpisana kot ocena, temveč z besedama 

»opravil« oziroma »neopravil«. Izraz »neopravil« velja za učence, ki ur športne vzgoje ne bi 

obiskovali oziroma neopravičeno izostajali.   

 

 

VPRAŠALNIK 

 
 

ŠOLA (na kateri poučujete): _______________________________ 

 

RAZRED ( ki ga učite): _________ 

 

STAROST (učitelja): _________ 

 

DELOVNA DOBA: __________ 

 

DOSEŽEN NAZIV (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik)  ________________ 

 

ALI SAMI POUČUJETE ŠVZ? (da/ne)  _______ 

 

 

1. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v PRVI triadi. 

Obkrožite lahko le eno izbiro! 

 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 

2. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v DRUGI triadi. 

Obkrožite lahko le eno izbiro! 

 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 

3. Prosim, da pri vsakem načinu ocenjevanja na kratko utemeljite, zakaj se strinjate 

oziroma ne strinjate z določenim ocenjevanjem. 

 

Številčna ocena od 1 do 5 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

Besedna ocena: ZU, U, MU 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Opisna ocena 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Brez ocenjevanja 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

4. Koliko časa potrebujete za oblikovanje ocene pri športni vzgoji? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Kakšne so po Vašem mnenju težave, ki se pojavljajo pri opisnem ocenjevanju športne 

vzgoje? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Kakšni so Vaši predlogi za izboljšave pri opisni oceni pri športni vzgoji? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Zahvaljujem se Vam za vaš čas in trud! 


