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IZVLEČEK 

V diplomskem delu smo raziskovali, kako učenci drugega triletja zaznavajo športnovzgojni 

proces. V raziskavo smo vključili 703 učence iz 14 različnih goriških osnovnih šol. Podatke smo 

pridobili s pomočjo vprašalnika, ki so ga učenci samostojno rešili. Zanimalo nas je, ali imajo 

učenci športno vzgojo radi, kateri so njihovi najljubši predmeti in kateri so najpomembnejši 

predmeti za življenje. Spraševali smo jih, česa ne marajo in kaj imajo radi. Ugotavljali smo tudi 

priljubljenost športov in dodatnih dejavnosti, kot sta minuta za zdravje in aktivni odmor. Prav 

tako nas je zanimalo doživljanje ocenjevanja. 

Ugotovili smo, da je med učenci drugega triletja najbolj priljubljen učni predmet športna vzgoja 

in da ima kar 95,5 % učencev rado športno vzgojo. Poleg tega športno vzgojo uvrščajo med tri 

najpomembnejše predmete za življenje. Raziskava je pokazala, da med deklicami in dečki 

obstajajo razlike v priljubljenosti športov. Dečkom najljubši športi so nogomet, košarka in igra 

med dvema ognjema. Deklicam pa igra med dvema ognjema, odbojka in ples. Pri odgovorih, česa 

ne marajo in kaj imajo radi, so razlike med spoloma manjše. Dečki in deklice ne marajo, da se 

učitelj jezi na njih, radi pa imajo šolo v naravi, športni dan in delanje stvari po lastni izbiri. 

Ugotavljamo, da ima 24,2 % učencev minuto za zdravje in 26,2 % učencev aktivni odmor, želi pa 

ju imeti več kot polovica. Večina učencev je s športno vzgojo in z oceno pri tem predmetu 

zadovoljna ter ne doživlja strahu. Le nekateri se bojijo ocenjevanja, svojega neznanja, poškodb in 

prevala. 

Podatki o doživljanju športne vzgoje učencev so zelo pomembni za učitelje, saj so odlična 

povratna informacija njihovemu delu in hkrati izhodišče za načrtovanje športnovzgojnega 

procesa.  

Ključne besede: zaznavanje športnovzgojnega procesa, drugo triletje, priljubljenost športov, 

kakovost športne vzgoje, strah, ocenjevanje 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Title: The perception of the sport-educational process by the pupils aged between 9 and 11 

from the Goriška region 

The diploma work discusses the perception of the sport-educational process by the pupils aged 

between 9 and 11. 703 pupils from various grammar schools from the Goriška region were 

included in the research. The data were collected with the help of a questionnaire, which was 

filled in by the pupils. Our main goal was to find out whether the pupils love sport education, 

which are their favourite school subjects and the most important subjects for life. We asked them 

about their likes and dislikes and about their favourite sports and sport activities and additional 

activities, such as a minute for health and an active break. An important topic was also how the 

pupils perceive the assessment process. 

 

The research showed that the pupils aged between 9 and 11 prefer sport education to all other 

school subjects (95.5 per cent). Additionally, they consider sport education as one of the three 

most important subjects. Interestingly, the research showed that there are differences between the 

girls and the boys according to sports' popularity. The boys' favourite sports are football, 

basketball and dodgeball. The girls love playing dodgeball, volleyball and dancing. According to 

their likes and dislikes, the gender differences are smaller. The boys and girls dislike an angry 

teacher, but love »school in nature«, sports day and activities by their own choice. The research 

shows that 24.2 per cent of pupils has a minute for health and 26.2 per cent of them an active 

break, however, more than 50 per cent of pupils wishes to have both of the mentioned things. 

Furthermore, most of the pupils are satisfied with their sport-education and their grade and do not 

experience any fear. On the other hand, some of them are afraid of assessment, their own lack of 

knowledge, injuries and doing a somersault. 

 

The data on the perception of pupils' sport education are significant for all teachers, because they 

are a perfect reflection of their work and, furthermore, the basis for their planning of the sport-

educational process. 



 
 

Key words: The perception of sport-educational process, pupils aged between 9 and 11, sport 

preferences, sport education and its quality, fear, assessment 
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1.0 UVOD 

 

Gibanje je zelo pomembno in zato je naloga odraslih, da otroke in mladostnike poučijo o tem, 

zakaj je gibanje potrebno. Hkrati jim gibanje postane samoumevno in način življenja. Boljše 

telesno zdravje pomeni tudi boljše duševno zdravje. Otroci, ki so gibalno aktivni, lažje prenašajo 

psihične obremenitve in stres ter ob njih tudi ustrezno reagirajo. Tudi telesna aktivnost oziroma 

napor je lahko stres za organizem, vendar je ob primerni obremenitvi in časovni razporeditvi 

koristen. Športna aktivnost daje občutek, da smo z lastnim trudom in prizadevanjem napravili 

nekaj koristnega zase. To je zagotovo zelo pozitivna izkušnja, ki lahko pomembno prispeva k 

samozaupanju in samospoštovanju ter pomaga pri obvladovanju stresa in obremenitev (Masten, 

2003). 

Že v mladosti je treba usmerjati otrokov odnos do športa. V prvi vrsti je to naloga staršev, ki naj 

bi otroka pozitivno spodbujali, da bi v športu užival. Predstavili naj bi mu čim več različnih 

športnih aktivnosti in ga k njim spodbujali ter ne silili. Prav tako naj bi spodbujali zdrave navade 

in življenjski slog ter mu omogočili čim več iger na prostem in sprehodov v naravi. Z otrokom 

naj bi sodelovali pri različnih igrah v družini, pri katerih bi podpirali in poučevali pošteno igro. 

Pomagali naj bi jim pri odločanju in ustvarjanju uresničljivih ciljev. Predvsem pa naj bi bili starši 

dober zgled. Otroku morajo dati občutek, da je gibanje pomembna stvar še posebej za njegovo 

telesno pripravljenost. Tako bo pri športnih dejavnostih bolj samozavesten in oblikoval si bo 

pozitivno samopodobo.  

Drugi, ki usmerja otrokov odnos do športa, je šola oziroma učitelj. Učitelj lahko vpliva na 

oblikovanje pozitivnega mnenja o športu tako, da otroku in mladostniku omogoči, da uživa pri 

urah športne vzgoje in se je tudi rad udeleži (Masten, 2003).  

S sistematičnim športnovzgojnim procesom se med obveznim šolanjem seznanijo vsi otroci. Ta 

ima pomembne učinke na telesni in gibalni razvoj mladih, hkrati pa odlično kompenzira sodoben 

način življenja. Večina učencev prosti čas preživi sede pred računalnikom, pred TV ali s 

telefonom v roki. Za mnoge je športna vzgoja edina gibalna dejavnost. Na to, ali bo učenec 

vzljubil gibalno dejavnost in bo postala tudi del njegovega prostega časa, učitelj lahko vpliva s 
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premišljenim načrtovanjem športnovzgojnega procesa. Zato se je smiselno vprašati, kako učenci 

doživljajo športno vzgojo, saj so odgovori na to vprašanje lahko odlična povratna informacija 

učiteljevega dela in hkrati iztočnica za načrtovanje športne vzgoje, ki jo bodo imeli učenci radi.  

 

Učitelj ima v okviru rednega vzgojno-izobraževalnega sistema kljub nekaterim omejitvam 

možnost, da načrtuje kakovostno športno vzgojo, ki jo bodo učenci imeli radi. Zato mora biti 

dobro strokovno usposobljen. Učitelj, ki poučuje športno vzgojo (razredni učitelj ali učitelj 

športne vzgoje), mora poznati:  

• učni načrt, 

• značilnosti tistih, ki jih poučuje, 

• značilnosti posameznih športov, 

• metodične postopke, 

• postopke varovanja in pomoči, 

• nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri posameznih športih (športi se po stopnji nevarnosti 

razlikujejo), 

• nevarnosti, ki so povezane s prostorom in opremo ter učenci, ki jih poučuje, 

• postopke nudenja prve pomoči (Kovač, Jurak, 2010).  

 

V prvem delu diplomskega dela bomo predstavili športno vzgojo kot učni predmet devetletne 

osnovne šole. Osredotočili se bomo predvsem na drugo triletje osnovne šole, to je 4., 5. in 6. 

razred, ker je to področje naše raziskave. Pojasnili bomo, kako pomembno je načrtovanje 

športnovzgojnega procesa, izbira vsebin, individualna obravnava vsakega posameznika, 

ocenjevanje športne vzgoje in kakšna je vloga učitelja. Pisali bomo o zaznavanju učencev in o 

njihovih strahovih, ki jih doživljajo pri športni vzgoji. Predstavili bomo, kako zaznavanje vpliva 

na športno udejstvovanje v povezavi s samopodobo učencev. V drugem delu diplomskega dela pa 

bomo predstavili rezultate raziskave o tem, kako učenci drugega triletja zaznavajo športnovzgojni 

proces.  
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 

V diplomskem delu smo raziskovali, kako učenci drugega triletja zaznavajo športnovzgojni 

proces. Želeli smo izvedeti, ali imajo učenci športno vzgojo radi in ali se jim zdi športna vzgoja 

pomemben šolski predmet za življenje. Zanimalo nas je, katere športe imajo najraje, kaj jim je pri 

športni vzgoji všeč in kaj jih moti. Spraševali smo jih, če jim učitelji ponujajo neobvezne športne 

dejavnosti, kot sta minuta za zdravje in aktivni odmor, in če le-teh nimajo, ali bi si jih želeli 

imeti. Poizvedovali smo tudi o ocenjevanju športne vzgoje: ali so učenci zadovoljni z oceno, ali 

jih je ocenjevanja strah, ali bi si želeli športno vzgojo brez ocen. Želeli smo ugotoviti, kako 

doživljajo športno vzgojo in kakšna je njena kakovost.  

 

 

2.1 Športnovzgojni proces 

 

2.1.1. Športna vzgoja kot učni predmet 

 

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

ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in 

kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 

človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih 

navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja 

bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko skrbel 

za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem (Kovač et al., 2011, str. 4)«. 

 

Program športne vzgoje se izvaja v vseh razredih osnovne šole. Namenjenih mu je 834 ur 

rednega pouka in pet športnih dni v vsakem šolskem letu. Od prvega do šestega razreda imajo 

učenci 105 ur športne vzgoje na leto. Program je zaradi razvojnih značilnosti učencev vsebinsko, 

organizacijsko in metodično zaokrožen v tri šolska obdobja: 
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• 1. obdobje: od 1. do 3. razreda, 

• 2. obdobje: od 4. do 6. razreda, 

• 3. obdobje: od 7. do 9. razreda.   

 

V vseh treh obdobjih je za vse učence in učenke obvezen redni pouk. V vsakem od teh pa šola 

ponuja še tri vrste dejavnosti: 

 

a) Dejavnosti, obvezne za vse učence 

 

ŠPORTNI DNEVI  

Obveznih je pet praviloma pet ur dolgih športnih dni v vsakem razredu. Športni dnevi morajo biti 

smiselno razporejeni skozi celo leto. Pomembno je, da so vsebinsko in doživljajsko bogati ter 

povezani z ostalimi predmetnimi področji. Na vsakem športnem dnevu je možno ponuditi več 

različnih dejavnosti glede na sposobnosti učencev, okolje in vremenske razmere. Športni dan 

mora biti prijetno doživetje, na katerem so aktivni vsi učenci. Zato je pomembno, da učitelj 

premišljeno načrtuje pripravo in poskrbi za odlično izvedbo (Kovač et al., 2011). 

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju sta dva športna dneva namenjena pohodništvu. En 

športni dan poteka v zimskem času, to je npr. smučanje, deskanje, sankanje, drsanje, igre na 

snegu, zimski pohod ipd. Na enem se učenci seznanijo z aerobnimi dejavnostmi v naravi 

(orientacija, kolesarjenje, kajakaštvo, veslanje, nordijska hoja …) ali spoznavajo nove športe 

(ples, jahanje, lokostrelstvo, hokej na travi, tenis, skvoš, borilni športi …). Športni dan v 

pomladnem času je namenjen medrazrednim tekmovanjem v različnih športnih igrah ali 

atletskemu mnogoboju. Pravila tekmovanja morajo biti prilagojena učenčevim sposobnostim, da 

lahko sodelujejo prav vsi učenci. Poudarek tekmovanja pa je na dosežku skupin, ne posameznika 

(Kovač et al., 2011). 

 

DVAJSETURNI TEČAJ PLAVANJA 

Plavalni tečaj je drugem ali tretjem razredu obvezni del športno vzgojnega programa. Cilj tečaja 

je naučiti učence tehnike plavanja, tako da ob koncu prvega triletja v izbrani tehniki preplavajo 

25 metrov. Poučevanje plavanja je omejeno na 20 ur, zato mora učitelj čim bolj izkoristit čas, ki 
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ga ima na voljo. To včasih predstavlja težavo zaradi različnih razvojnih značilnosti učencev in 

različnega predznanja. Zato je pri načrtovanju pomembna postopnost vključevanja metodičnih 

enot in nadgrajevanje znanja plavanja. Učenci morajo biti razporejeni do največ 8 neplavalcev na 

učitelja, vendar se lahko med poukom združujejo ali razdružujejo (t. i. fleksibilna notranja 

diferenciacija), glede na napredovanje v znanju plavanja. Program plavalnega tečaja mora 

vključevati skupinske naloge v obliki iger, poligonov, štafet in dela z dopolnilnimi nalogami. 

Vsaka naloga naj ima svoj določen cilj. Priporočljiva je tudi uporaba didaktičnih pripomočkov, 

kot so: plavalne deske, plavalne žoge, plovci, blazine, tobogani, obroči, plavajoče palice, 

podvodni predori, plavajoče boje, koši itd. (Kovač, Jurak, 2010). 

 

b) Dejavnosti, ki jih ponudi šola (vključevanje učencev je prostovoljno)  

 

ŠOLA V NARAVI 

Šola v naravi navadno poteka izven kraja stalnega bivanja. Program zajema vsebine športa, 

naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja, ki se med seboj prepletajo. Poleg 

naštetih vsebin zajema spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov, saj šola v naravi nudi 

možnost poglobljenega spoznavanja in drugačnega skupnega sodelovanja učiteljev ter učencev 

izven šolskega okoliša. Učni načrt priporoča šolo v naravi s plavalnimi vsebinami (4. razred) in 

šolo v naravi z zimskimi dejavnostmi (5. ali 6. razred). Šole pa lahko ponudijo tudi šolo v naravi 

z vsebinami pohodništva ali šolo naravi v povezavi z različnimi športi v naravi ali ekološkimi 

vprašanji itd. (Kovač et al., 2011). 

 

ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI 

Športne interesne dejavnosti obogatijo redno športno vzgojo z možnostjo vsakodnevnega 

športnega udejstvovanja. Šola naj bi ponujala različne dejavnosti v vsakem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, ki potekajo celo šolsko leto in so namenjene vsem učencem (Kovač et 

al. 2011, str. 52). Cilja športnih interesnih dejavnosti sta:  

• zagotavljanje vsakodnevne športne aktivnosti, ki je vedno bolj nujna za celostni razvoj 

učencev,  

• spodbujanje različnih interesov učencev in hkrati spoznavanje različnih športnih 

dejavnosti, s katerimi si bodo kasneje v življenju bogatili svoj prosti čas.  
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Šolske športne interese dejavnosti morajo voditi izobraženi strokovnjaki, saj le tako lahko 

zagotovimo kakovostno vadbo (Kovač, Jurak, 2010). 

 

DOPOLNILNI POUK 

Če učenec poleg rednih ur športne vzgoje potrebuje dodatno gibalno spodbudo in individualni 

pristop, se lahko vključi v dopolnilni pouk. V okviru tega šola poskrbi za tiste, ki imajo gibalne, 

učne in vedenjske težave, prav tako pa vanj lahko vključi učence s posebnimi potrebami. Gibanje 

pri dopolnilnem pouku lahko tudi služi rehabilitaciji po poškodbi ali za lajšanje kroničnih in 

akutnih zdravstvenih težav (Kovač et al., 2011). 

 

 

c) Dodatne dejavnosti, ki jih lahko ponudi šola (vključevanje učencev je prostovoljno) 

 

NASTOPI, PRIREDITVE IN ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Nastopi, prireditve in šolska športna tekmovanja so dodatne dejavnosti, s katerimi šola obogati 

redni program športne vzgoje. Na nastopih učenci prikažejo svoje športno znanje za starše in 

druge člane družine. Poleg nastopov šola lahko organizira prireditve, kot so: skupen pohod s 

starši, športno popoldne, zabavni konec tedna itd. (Kovač et al., 2011). 

 

Šolska športna tekmovanja temeljijo na sodelovanju in medsebojnem druženjem ter primerjanju 

znanj. Z ustrezno organiziranim tekmovanjem lahko dosežemo pomembne vzgojne cilje. 

Primerna borbenost, medsebojno sodelovanje, zdrava tekmovalnost, upoštevanje fair playa, 

strpnost, sprejemanje drugačnosti so cilji, s katerimi oblikujemo pozitivne vedenjske vzorce. 

Udeležba na tekmovanjih vpliva tudi na samospoštovanje, zavedanje pomena vloženega truda in 

ustreznejše pojmovanje lastnih zmožnosti. Učenci naj se udeležujejo tekmovanj, kjer so 

enakovredni drugim skupinam, drugače je tak nastop predvsem negativna izkušnja (Kovač, Jurak, 

2010). Za tekmovanje se morajo načrtno pripravljati in biti strokovno vodeni. Učitelj mora 

upoštevati fiziološka, socialna in pedagoška načela in ne le v ospredje postavljati cilje. Osnova je 

razredni in šolski tekmovalni sitem, v katerega naj bo vključenih čim več učencev. Poleg tega naj 

bodo vključeni tudi pri organizaciji tekmovanja. Odločitev za tekmovanje je odvisna od šole, 

športnega pedagoga in učencev samih (Kovač et al., 2011). 
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TEČAJ 

Poleg obveznega plavalnega tečaja šola lahko ponudi tudi druge tečaje, ki se jih učenci 

prostovoljno udeležijo. V zimskem času lahko organizirajo npr. tečaj drsanja, v poletnem pa tečaj 

rolanja.  

 

IZBIRNA PREDMETA ŠPORT IN PLESNE DEJAVNOSTI 

Šola v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko ponudi izbirna predmeta šport (šport za 

zdravje, izbrani šport, šport za sprostitev) in plesne dejavnosti (ples, starinski in družabni plesi, 

ljudski plesi) (Kovač et al., 2011). 

 

MINUTA ZA ZDRAVJE 

Minuta za zdravje je minuta, ki jo učitelj izvede med rednim poukom katerega koli predmeta. V 

tem času prezrači učilnico in sprosti učence s kratko gibalno dejavnostjo ali igro (Kovač et al., 

2011).   

 

REKREATIVNI ODMOR 

Rekreativni odmor je namenjen gibanju in športnim dejavnostim. Je daljši odmor, ki poteka izven 

učilnice, npr. v telovadnici ali ob primernem vremenu v okolici šole, kjer je možnost različnih 

gibalnih iger (plezanje po plezalih, igra na igralih) in športnih dejavnosti (metanje na koš, 

badminton, nogomet) (Kovač et al,. 2011). 

 

DODATNI ŠPORTNI PROGRAM 

Dodatni športni programi so: športni program Zlati sonček (za učence prvega triletja), Krpan (za 

učence drugega triletja), Ciciban planinec in Mladi planinec. Namen športnih programov je čim 

več mladih navdušiti za ukvarjanje s športom. Programa Zlati sonček in Krpan sta ilustrativno 

privlačna za mlade in zajemata različne vsebine različnih športnih zvrsti, ki se izvajajo na 

različne načine. Programi so povezani tudi z načrtnim učenjem plavanja in kolesarskim izpitom 

(Kovač et al., 2011). 
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ODDELKI Z DODATNO ŠPORTNO PONUDBO 

Namen oddelkov z dodatno športno ponudbo je uskladiti športno in izobraževalno pot mladih 

športnikov, ne pa usmerjati v vrhunski šport. Oddelki ponujajo večje število ur športne vzgoje za 

otroke, za katere starši želijo, da so v šoli deležni sistematične vsakodnevne strokovno vodene 

vadbe (Kovač, Jurak, 2010). Osnovna značilnost je vsakodnevna športna vzgoja, obogatena s 

tečaji in šolami v naravi. Pri izpeljavi programa v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

sodelujeta učitelj razrednega pouka in učitelj športne vzgoje, v drugem in tretjem pa dva učitelja 

športne vzgoje (Kovač et al., 2011). 

 

 

2.1.2 Namen in cilji športnovzgojnega procesa 

 

Temeljni namen športne vzgoje je pozitivno vplivati na telesni, gibalni in funkcionalni razvoj 

mladih ter tako kompenzirati negativne vplive sodobnega načina življenja. Športna vzgoja naj bi 

slehernemu učencu za vsa življenjska obdobja izoblikovala ustrezno športno kulturo in potrebo 

po športnem življenjskem slogu. S športno vzgojo skušamo pridobiti mlade ljudi za športni 

življenjski slog. To pomeni redno gibalno dejavnost, skrb za ustrezno telesno težo, zavračanje 

drog in škodljivih razvad. Pojem športni življenjski slog je sopomenka za pojem zdrav življenjski 

slog (Kristan, 2009).  

 

Pomemben sestavni del športnovzgojnega procesa za doseganje namena so cilji. V učnem načrtu 

so zapisani splošni in operativni cilji, ki učitelja vodijo pri poučevanju oziroma načrtovanju učnih 

ur. Uresničuje jih s pomočjo različnih, predvsem pa primerno izbranih vsebin.  

 

Splošni cilji športne vzgoje so:  

• ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga (skladna telesna 

in gibalna razvitost, pravilna drža, nadzor telesa pri izvedbi položajev, zdrav način 

življenja), 
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• usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih 

(seznanjanje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem, spodbujanje gibalne 

ustvarjalnosti), 

• razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem 

preživljanju prostega časa, 

• pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika (zadovoljstvo ob gibanju, krepitev 

zdravega občutka samozavesti in samozaupanja, oblikovanje odnosa do narave in okolja 

kot poseben vrednote),  

• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, 

strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje 

športnega obnašanja – fair playa) (Kovač et al., 2011, str. 7). 

 

Operativni cilji so podrobneje zapisani skupaj za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje, 

razdeljeni pa so na štiri skupine:  

• ustrezna gibalna učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti), 

• usvajanje športnih znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, 

• razumevanje pomena gibanja in športa, 

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

(Kovač et al., 2011). 

 

 

2.1.3 Vsebine športnovzgojnega procesa 

 

Športna vzgoja je učinkovitejša, če učenci ob tem, da jih naučimo raznih športnih spretnosti, tudi 

uživajo in hkrati izvedo, zakaj kaj počnemo in zakaj se je celo življenje dobro ukvarjati s 

športom. Gibalno znanje omogoča, da se neke dejavnosti sploh lotimo, teoretično znanje pa 

globlje osmišlja to delovanje. Če pa je oboje podkrepljeno še z ustreznim emocionalnim nabojem, 

se lahko oblikuje vrednota, kar je temeljni smoter kakovostne športne vzgoje (Kristan, 2009).  
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Vsebine v učnem načrtu so razdeljene na praktične in teoretične vsebine. Zapisane so skupaj za 

vsako izobraževalno obdobje (1., 2. in 3.) in vsaka od vsebin je podrobneje razčlenjena. Poleg teh 

pa so zapisane še splošne teoretične vsebine, ki jih učitelj predstavi ob praktičnem delu pouka 

(Kovač et al., 2011). 

 

Praktične in teoretične vsebine drugega triletja so:  

• naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava, 

• atletika, 

• gimnastika z ritmično izraznostjo, 

• ples, 

• mala košarka, 

• mala odbojka, 

• mali rokomet, 

• mali nogomet, 

• plavanje in nekatere vodne dejavnosti, 

• smučanje in nekatere zimske dejavnosti, 

• pohodništvo, 

• ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti, 

• dodatne vsebine (Kovač et al., 2011). 

 

Splošne teoretične vsebine drugega triletja so: 

• pomen gibanja in ustrezne športne dejavnosti, higiene, uravnotežene prehrane in počitka 

za dobro počutje in zdravje; 

• odzivanje organizma na povečan napor (potenje, pospešeno dihanje, povečan srčni utrip 

idr.); 

• načela varne športne vadbe, nevarnosti pri pohodništvu, plavanju, vodnih športih, 

kolesarjenju in zimskih športih; 

• športno oblačilo s higienskega, termoregulacijskega, estetskega in varnostnega vidika; 

• športno obnašanje pri športni vadbi in na športnih prireditvah; 

• pomen varovanja okolja (Kovač et al., 2011). 
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Z različnimi vsebinami, ki se koncentrično nadgrajujejo iz razreda v razred, učitelj uresničuje 

cilje športnovzgojnega procesa. V letno učno pripravo lahko vključi tudi dodatne in zahtevnejše 

vsebine po svoji presoji glede na značilnosti kraja, zmožnosti in interese učencev, vendar niso 

obvezne. S primerno izbranimi vsebinami, metodami in oblikami dela lahko doseže, da se učenci 

ob športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se psihično sprostijo in bolje razumejo šport (Kovač 

et al., 2011). Udejanjanje učnega načrta je delovna obveza učitelja, ki jo preverjajo pristojni 

organi. Učitelj ne more poljubno izbirati vzgojno-izobraževalnih vsebin, izjema je omenjeni 

primer. Vendar to ne pomeni, da ne sme biti pedagoško ustvarjalen. Pri uporabi sredstev in metod 

za udejanjanje smotrov iz učenega načrta je popolnoma avtonomen. Tako lahko pokaže vso svojo 

pedagoško, didaktično in organizacijsko spretnost ter ustvarjalnost, iznajdljivost in sposobnost 

uvajanja novih prijemov (Kristan, 2009).  

 

Učitelj mora poskrbeti, da ure športne vzgoje zajemajo različne vsebine, predpisane v učnem 

načrtu, kot smo omenili, je to njegova delovna obveznost. Enostavneje je izbirati vsebine, ki so 

všečne učencem in se s tem izogniti disciplinskim ter organizacijskim problemom. Nekateri celo 

menijo, da so tako učenci bolj motivirani za sodelovanje pri športni vzgoji. Toda učitelj ne sme 

dovoliti, da uro športne vzgoje narekujejo učenci, ampak jih mora seznaniti z različnimi športi in 

jim razširiti športno znanje.  

 

Kristan (2009) pravi, da upoštevanje interesov učencev vodi v siromašenje in oženje pedagoškega 

procesa. Učenci izbirajo le tisto, kar poznajo, ne morejo tistega, česar ne poznajo. Takšen proces 

ne omogoča, da bi se učenci seznanili z vsebinami, ki imajo v sodobni športni vzgoji izjemen 

pomen. Če upoštevamo le trenutne interese, jih dolgoročno oškodujmo, ker jih prikrajšamo za 

nova spoznanja, iz katerih bi mogoče vzklili novi interesi.  

 

Izbira vsebin pri športnovzgojnem procesu ne sme biti poljubna izbira učitelja ali učencev. 

Vzgojno-izobraževalni proces mora potekati v skladu z usmeritvami stroke in znanosti, ki pa niso 

vedno enake s trenutnimi željami učencev. Če prepuščamo izbor vsebin učencem, športna vzgoja 

izgubi vzgojni učinek, ker ne upošteva smotrov, ki jih narekuje učni načrt. Zato mora biti izbor 

vsebin ciljno usmerjen.  
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2.1.4 Načrtovanje športnovzgojnega procesa 

 

Dobra oziroma kakovostna športna vzgoja se začne z načrtovanjem. Učitelj načrtuje letno učno 

pripravo, tematsko učno pripravo in učno pripravo na uro športne vzgoje. Pri načrtovanju 

športnovzgojnega procesa mora upoštevati več dejavnikov: posebnosti šole (materialne, 

kadrovske, geografske in podnebne razmere ter tradicijo), posebnosti učencev, ki jih poučuje 

(biološki razvoj, interesi), dejavnosti in vsebine učnega načrta (časovno razporeditev) (Kovač et 

al., 2011). Toda v prvi vrsti se mora vprašati, komu je namenjena in kaj želi z njo doseči. 

 

Celoten proces športne vzgoje je namenjen otroku, zato mora to biti vodilo učiteljevega 

delovanja. Upoštevati mora, da ne gre le za pridobivanje določenih znanj, ampak tudi 

privzgajanje odnosa do športa, za osveščanje o pomenu gibanja za zdrav način življenja. Skratka 

gre za celosten pristop k otroku, ki mu bo kasneje omogočil kakovostno življenje. Vse to pa je 

mogoče, če so izhodišča športnovzgojnega delovanja kakovostno pripravljena. Proces mora biti 

kakovostno načrtovan. Od načrtovanja procesa športne vzgoje je kasneje v veliki meri odvisna 

kakovost izvedbe (Štemberger, 2004). 

 

S športnovzgojnim procesom učitelj želi uresničiti splošne in operativne cilje, ki so zapisani v 

učnem načrtu. Namerna odprtost zapisani učnih ciljev omogoča učitelju precej avtonomnosti, 

hkrati pa mu daje odgovornost za lastno načrtovanje (Kovač et al., 2011). Pri načrtovanju učnih 

ur je pomembno, da upošteva različnost otrok in postavlja individualne cilje. Večkrat letno (pred 

začetkom šolskega leta in med šolskim letom) mora ugotavljati in poleg športnih znanj spremljati 

tudi gibalne sposobnosti ter telesne značilnosti učencev. Dobljene ugotovitve upošteva pri 

načrtovanju pedagoškega procesa, tako da prilagaja vsebine in določa obremenitve za vsakega 

posameznika posebej (Kovač et. al., 2004). Poleg tega mora veliko pozornosti nameniti izbiri 

učnih oblik in metodam dela, ki morajo biti raznovrstne v vseh treh delih učne ure 

(pripravljalnem, glavnem in sklepnem). Prav tako mora načrtovati uporabo čim več različnih 

učnih pripomočkov in orodij, prilagojenih starosti, in uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije za večjo učinkovitost, nazornost, preglednost in zanimivost pouka. S tem postane 

učenje hitrejše, znanje učencev pa kakovostnejše. Pri vsem tem pa učitelj ne sme pozabiti 
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načrtovati, kako bo zagotovil varnost, motivacijo in učinkovitost vseh učencev (Kovač et al., 

2011).  

Proces vadbe poskusi oblikovati tako, da pri otroku razvija pozitivna stališča do športa in 

pozitivno samopodobo, hkrati pa z vadbo spodbuja prijateljske odnose med učenci (Kovač et. al., 

2004). Učni načrt narekuje, naj učitelj pri načrtovanju športne vzgoje sledi naslednjim 

izhodiščem:  

• športna vzgoja je sredstvo celostnega razvoja otroka in mladostnika, 

• spoštuje načelo enakih možnosti za vse učencev in upošteva njihovo različnost ter 

drugačnost, 

• pedagoški proces vodi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran, 

• učnociljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije šole in 

učitelja, a hkrati zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro vsebin, učnih 

metod in oblik ter organizacijskih pristopov, 

• načrtno spremlja in vrednoti učenčev razvoj in dosežke ter ga spodbuja k redni športni 

dejavnosti, 

• igra kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje naj bo vključena v vsako uro športne vzgoje, 

• spodbuja učence k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju (fair playu), 

• posebno skrb naj nameni nadarjenim za šport in učencem s posebnimi potrebami, 

• povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji, 

• pri delu uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

• spoštuje predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbi za varnost pri vadbi 

(Kovač et al., 2011, str. 4). 

 

Učitelj pri načrtovanju športne vzgoje lahko poleg učnega načrta uporabi strokovno literaturo, 

priročnike ali športne revije. Poleg tega je priporočljivo sodelovanje razrednega učitelja in 

športnega pedagoga. Raziskava iz leta 2004 kaže, da učitelji premalo pozornosti posvečajo 

načrtovanju športne vzgoje, kar se kratkoročno kaže v nekakovostnem procesu športne vzgoje, 

dolgoročno pa v kvaliteti vsakega posameznika. Učitelji redko uporabljajo strokovno literaturo, 

priročnike in športne revije za pomoč pri načrtovanju. Prav tako ne upoštevajo razlik med učenci 

in njihovega predznanja, vendar načrtujejo stihijsko (Štemberger, 2004). 
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Učna priprava za športno vzgojo ne sme biti šablonska, prepisana stran iz priročnika ali priprava 

kolegice. Načrtovanje je pomemben del pedagoškega procesa, v katerem učitelj uporabi vse svoje 

znanje in ustvarjalnost. Saj sta od tega odvisna potek učne ure in kakovost športne vzgoje ter 

posledično zaznavanje in doživljanje učencev.  

 

 

2.1.5 Učno okolje športnovzgojnega procesa 
 
Učni prostor je prostor, ki je didaktično prilagojen za izvajanje pouka. K šolskem prostoru 

uvrščamo šolsko stavbo in okolico okrog nje. Šolska stavba predstavlja notranji del prostora, 

prostor okrog nje pa zunanji del (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003, str. 322). 

Učno okolje je eden od pomembnih dejavnikov kakovostnega športnovzgojnega procesa. Učni 

prostor, kjer poteka športna vzgoja, je lahko telovadnica, šolsko igrišče ali okolica, v izjemnih 

primerih, kot je minuta za zdravje, pa lahko poteka kar v razredu.  

V prvi vrsti mora biti telovadnica namenjena poučevanju športne vzgoje. Če pa ima šola 

možnost, lahko dodatne prostore opremijo za poseben namen, npr. plesno delavnico. Od učnega 

prostora je odvisna učiteljeva izbira vsebin, zato mora že na začetku načrtovanja poznati pogoje, 

v katerih bo poučeval. Primernost učnega okolja oziroma telovadnice je odvisna od:  

• ustrezne velikosti, glede na število učencev, 

• izbora športnih naprav in orodij ter njihove razporeditvi v telovadnici, 

• shranjevanja orodja (skladiščni red, ki ga morajo poznati tudi učenci),  

• športnega poda, 

• osvetljenosti in možnosti zasenčevanja, 

• možnosti prezračevanja, ogrevanja in ohlajevanja, 

• odmevnega časa v telovadnici, 

• števila in kakovosti športnih pripomočkov ter njihove primernosti starosti in 

• varnosti (Kovač, Jurak, 2010). 
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Drugi učni prostor, kjer lahko poteka športna vzgoja, je šolsko dvorišče oziroma igrišče. Šolsko 

dvorišče lahko predstavlja dopolnjujoč prostor drugim šolskim prostorom in tako prispeva k 

realizaciji ciljev, posebej tistih, ki so povezani s kulturo življenja in bivanja (Blažič et al., 2003). 

Štemberger (2012) pravi, da je ogromno ciljev in vsebin, ki so primerne za pouk izven šolske 

stavbe. Izpeljava teh pa je odvisna od učitelja in njegove iznajdljivosti. Izvedbo športne vzgoje 

zunaj mora načrtovati že na začetku leta, saj ima specifične organizacijske zahteve. Poleg tega 

pravi, da pouk zunaj prinaša naslednje prednosti:  

• več gibanja za učence, saj pouk zunaj ne dovoljuje sedenja, 

• boljše zdravje in krepitev odpornosti učencev,  

• bolj dojemljivo duševnost posameznika za tiste vtise, ki so emocionalno obarvani, 

• spodbujanje višjih ravni učenja (uporaba znanja v različnih realnih okoliščinah),  

• spodbujanje, da je učenec aktiven udeleženec pedagoškega procesa.  

 

Pouk zunaj ima tudi omejitve, ki se jim z iznajdljivostjo lahko izognemo. Primer so vremenske 

razmere, ki se jim lahko prilagodimo z ustreznimi oblačili ali zaščito. Druga omejitev je urnik 

oziroma omejen čas trajanja ene šolske ure. Tudi to ni tak problem, saj lahko uro po potrebi 

podaljšamo ali skrajšamo (Štemberger, 2012). 

Slabši pogoji zahtevajo od učitelja večje prilagajanje in iznajdljivost pri poučevanju, vplivajo pa 

tudi na varnost učitelja in učencev. Če imamo slabše pogoje, kot so npr. premajhen prostor za 

vadbo, orodja in predmeti, s katerimi se učenci lahko poškodujejo, neurejenost prostorov ipd., 

mora učitelj še posebej paziti na varnost učencev (Kovač, Jurak, 2010). Učni načrt predpisuje, da 

vsak učenec za športno vadbo potrebuje 20 m2, le v izjemnih okoliščinah je lahko manjša, vendar 

ne manjša od 10 m2. Prostori, orodje in oprema morajo ustrezati varnostnim, higienskim in 

zdravstvenim načelom. V telovadnici in v bližini drugih vadbenih površin (npr. šolsko igrišče), 

mora biti nameščena omarica prve pomoči. Med varnost spada tudi osebna športna oprema 

učencev, ki jo mora učitelj zahtevati. Učitelj mora upoštevati prepisane normative in zagotoviti 

varno ter sproščujočo športno vzgojo (Kovač et al., 2011). 
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2.1.6 Diferenciacija in individualizacija športnovzgojnega procesa  

 

»Gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok iste starosti so različne. Vsakdanja praksa zelo 

hitro pokaže, da vsi otroci niso enako sposobni, čeprav so iste kronološke starosti. Ob tem 

moramo namreč upoštevati tudi t. i. biološko starost, pri kateri lahko med posameznimi učenci 

prihaja do zelo velikih razlik. Eni v razvoju prehitevajo, drugi morda zaostajajo, čeprav so iste 

kronološke starosti (Štihec, 2012, str. 15).« 

Učitelj športne vzgoje je zato pred težko nalogo, saj mora pripraviti tak vzgojno-izobraževalni 

proces, ki bo zadovoljil potrebe tako slabših kot boljših učencev. Izkušnje kažejo, da je to zelo 

težko. Največkrat učitelj pripravi program, ki je pisan na kožo veliki večini učencev (povprečju 

razreda). V tem primeru ostanejo nezadovoljni tako najboljši, ker je program za njih premalo 

zahteven, kot najslabši, ker je program zanje pretežak. Pri obeh skupinah zaradi tega prihaja do 

težav z motivacijo (Štihec, 2012). Poleg tega mora biti učitelj pozoren na različnost v razvoju 

med spoloma, še posebej v obdobju spolnega dozorevanja. V tem obdobju se pojavljajo predvsem 

težave z zaznavanjem lastne samopodobe in težave v osebnostnem razvojem. Razlike med učenci 

in učenkami se kažejo v interesih in zmožnostih (Kovač et al., 2011). 

 

Zato se mora učitelj posluževati različnih pristopov oziroma različnih športnih programov, ki so 

prilagojeni individualnim potrebam vsakega mladega človeka. Vsakega posameznika mora 

obravnavati individualno, ker le tako lahko zagotovi napredek (Štihec, 2012). Sodobne 

pedagoške teorije in tehnologije poučevanja poudarjajo načelo individualizacije, kar pomeni 

upoštevanje individualnih razlik med otroki v skupnem procesu poučevanja (Kovač, Jurak, 

2010). Poleg individualizacije poudarjajo še diferenciacijo, ki je pretežno organizacijski ukrep, s 

katerim demokratično usmerjamo učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne 

homogene ali heterogene učne skupine (Strmčnik, 1987). 

 

Učitelj učence v skupine razvršča po subjektivnem (opazovanje) ali objektivnem merilu (gibalni 

test ipd.), najpogosteje pa po obeh merilih. Pri tem je pomembno, da so vsi učenci izpostavljeni 

relativno enakim postopkom in zahtevam. Manjše skupine učitelju omogočijo lažjo 

individualizacijo ciljev, vsebin in hitrosti poučevanja. Velikokrat pa individualizacija poteka 
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nezavedno s tem, da učitelj ne določi števila ponovitev in jih učenci spontano izvajajo glede na 

svoje sposobnosti, znanje in motivacijo. Prav tako na podlagi individualnih podatkov, ki jih 

pridobi, npr. s športnovzgojnim kartonom, določa obremenitve za vsakega posameznika, ki jih 

nadzoruje z merilcem srčnega utripa. Tako delo je posebej učinkovito pri različnih obhodnih 

vadbah ali pri delu z dodatnimi in dopolnilnimi nalogami (Kovač, Jurak, 2010). Pri športni vzgoji 

poznamo vse oblike učne diferenciacije in individualizacije. Pri nekaterih oblikah je v ospredju 

diferenciacija na osnovi sposobnosti (športne šole), drugje na osnovi interesa (športni oddelki, 

izbirni predmeti, interesne dejavnosti) (Štihec, 2012). V času spolnega dozorevanja pa je v prvi 

vrsti priporočljivo predvsem ločevanje dekliških in fantovskih skupin, v katerih ženske poučujejo 

učenke in moški pa učence. Vendar to ne sme izključevati medsebojnega sodelovanja učencev in 

učenk, ki se ga učitelj lahko poslužuje pri nekaterih dejavnostih, kot so ples, športne igre ipd. 

(Kovač et al., 2011). 

 

Vse to od učitelja seveda zahteva bistveno več časa za pripravo in organizacijo. Čisto vsako uro 

si individualnega pristopa ne more privoščiti. Kljub temu pa pri tistih vsebinah, kjer je to možno, 

ne sme biti to postranska stvar, ker le tovrstno delo zagotavlja tudi večje koristi za učenca 

(Štihec, 2012). 

 

Vsi učenci doživljajo športno vzgojo razumsko in čustveno, vendar vsak na svoj način. 

Nekaterim predstavlja sprostitev in veselje, drugim stres in napor, tretjim tekmovalnost. 

Upoštevajoč različnosti učencev lahko učitelj z diferenciacijo in individualizacijo doseže, da 

imajo učenci kljub različnim zaznavanjem športno vzgojo radi .  

 

 

2.1.7 Ocenjevanje športne vzgoje 

  

Preverjanje in ocenjevanje sta sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa. Ocenjevanje ima 

pomembno vlogo pri šolski uspešnosti učencev. Vsako ocenjevanje ali kakršnakoli evalvacija 

dosežkov ima daljnosežne posledice za učenca. Učiteljevo ocenjevanje učenčevih sposobnosti 
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vpliva na njegovo samopodobo, ta pa na uspešnost. Zato je ocenjevanje pomembno in zahtevno 

(Zurc, 2008). Spremljanje in preverjanje učenca sta podlagi za ocenjevanje športne vzgoje.  

 

Pri ocenjevanju mora učitelj upoštevati naslednja osnovna izhodišča, ki jih določa učni načrt: 

• Ocenjuje predvsem učenčevo gibalno znanje ob upoštevanju individualnih sprememb v 

telesnem in gibalnem razvoju.  

• Upošteva, da so učenci različni, saj so njihove značilnosti in sposobnosti odvisne od 

njihovih dispozicij, predhodnih izkušenj in družbenega okolja, v katerem živijo. Zato jim 

postavi individualne cilje, poišče vsebine, kjer bodo uspešni, diferencira metodične 

postopke in poudarja pomembnost njihovega osebnega napredka. 

• Osnova za ocenjevanje je doseganje standardov znanja in sposobnosti po vzgojno-

izobraževalnih obdobjih, ki so opredeljeni v učnem načrtu. 

• Ocenjuje se takrat, ko je določena praktična in teoretična vsebina obravnavana in utrjena 

ter jo obvlada večina učencev. Glede na individualne značilnosti učencev lahko učitelj 

preverja in ocenjuje različne vsebine. 

• Kriteriji ocenjevanja morajo biti na začetku šolskega leta jasno predstavljeni vsem 

učencem. 

• Uporablja naj različne načine ocenjevanja in ocenjuje različna področja: nastopi, pisni in 

ustni ter drugi izdelki. 

• V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj ocenjuje predvsem izbrana 

temeljna znanja, v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa predvsem uporabo znanj 

v različnih avtentičnih situacijah. 

• Pri ocenjevanju znanja je treba upoštevati veljavno zakonodajo (Kovač et al., 2011, str. 

52). 

 

Pri šolski športni vzgoji naj bi šlo predvsem za podajanje informacij in razvijanje osnovnih 

gibalnih veščin, ne pa toliko za ocenjevanje osvojenih znanj. Otrokom je športna vzgoja ena od 

hujših travm, kadar športni pedagogi ocenjevanje športne vzgoje preveč približajo ocenjevanju 

znanja pri drugih predmetih. Ocenjevanje vzbuja odpor in dodatne travme še zaradi pomembnosti 

točkovanja ter vpisa v srednje šole in sistema štipendiranja. Najhuje pri tem pa je, da lahko zaradi 

tega športna dejavnost pri mladostnikih dobi negativen prizvok (Grošelj, 2012). 
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Kristan (2009) meni, da ocenjevanje športne vzgoje ni potrebno in ne nujno. Učitelj mora doseči, 

da imajo učenci športno vzgojo radi in da razumejo vlogo telesnega gibanja. Potemtakem 

ocenjevanje športne vzgoje ni potrebno, saj ocena pogosto rodi le odpor ali strah do športa. Če 

želimo doseči namen šolske športne vzgoje, da bodo učenci pozneje bogatili svoj prosti čas s 

športom, nihče ne sme dobiti odpora do športa zaradi ocenjevanja. Ocenjevanja in kategoriziranja 

si želijo predvsem uspešni učenci, neuspešni pa ne. Športno zelo uspešne učence dobra ocena 

motivira in sprošča. Manj sposobni pa si ocenjevanja ne želijo, saj jih slaba ocena potre in jim 

daje »uradni« dokaz, da so slabi. Ocenjevanje povečuje občutek manjvrednosti in vodi v 

negativno pojmovanje samega sebe. Vrednostno razvrščanje neuspešnih negativno učinkuje na 

njihovo samozavest in oblikovanje samopodobe. Učenci, ki so zaznamovani s slabšimi ocenami, 

se športne vzgoje izogibajo, manjkajo na urah, se opravičujejo, skratka športa ne marajo in ga 

najbrž tudi kasneje ne bodo vzljubili. To pa je v nasprotju z temeljnim vzgojno-izobraževalnim 

smotrom športne vzgoje.   

 

Kljub vsem naštetim argumentom nekateri menijo, da je številčno ocenjevanje športne vzgoje 

potrebno, ker drugače nima veljave. Ocenjevanje zagotavlja enakovreden položaj z drugimi 

predmeti, poleg tega učitelj, ki ne ocenjuje, nima ugleda in nihče ga ne upošteva. Zagovorniki 

ocen zagovarjajo ocenjevanje napredka učenca. Merila, ki naj bi vplivala na oceno, so: interes 

učencev, odnos do predmeta, odnos do športa in prizadevanje učenca ali učenke (Kristan, 2009). 
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2.2 Vloga učitelja in stili vodenja športnovzgojnega procesa 
 

Škof in ostali v svojem delu navajajo raziskavo, v kateri so ugotovili, da si učenci želijo 

predvsem naslednjih lastnosti in ravnanj učiteljev: strokovnosti, humanosti, naklonjenosti, 

strpnosti in potrpežljivosti, pristnosti, avtoritativnost, socialne občutljivosti, odprtosti, 

pravičnosti, kooperativnosti in tovarištva. Vse naštete lastnosti predstavljajo idealni model, ki se 

mu učitelj športne vzgoje želi približati. Seveda pa je razumljivo, da ima vsak učitelj tako kot 

vsak človek, dobre in slabe lastnosti. Zato je pomembno, da jih zna skriti in se obraniti tistih 

slabih lastnosti, ki jih učenci najbolj odklanjajo: distančnost, hladnost, nerazumevanje, hitra jeza, 

oblastnost, konfuznost, labilnost, ponižanje in žaljenje učencev (Škof e tal., 2005). 

 

Učitelj športne vzgoje se mora zavedati, da njegova naloga ni le posredovanje učne vsebine, 

temveč tudi razvijanje spoznavnih, delovnih in ustvarjalnih sposobnosti. Za spodbujanje otrok k 

sodelovanju, vlaganju napora, za oblikovanje notranje motivacije in za spopad z problemi je 

potrebna močna čustvena vez med učenci in učiteljem. Učenci se z učiteljem identificirajo in 

posnemajo njegov življenjski zgled. Učno-vzgojni proces je vselej rezultat učenčevega in 

učiteljevega prizadevanja ter njunega medsebojnega sodelovanja, ki ga lahko vplivi okolja 

spodbujajo ali zavirajo. Učitelj je srce in duša vzgojno-izobraževalnega procesa. Njegova 

učinkovitost je odvisna od njegovih znanj, izkušenj, usposobljenosti, njegovih občutkih, 

osebnostnih lastnostih itd. Biti dober učitelj ni lahko. Le s pravičnostjo, z ljubeznijo in 

spoštovanjem učencev si učitelj lahko vzpostavi avtoriteto. Ta pa deluje vzgojno in ima 

daljnosežne pedagoške posledice, kar je pri vzgoji za kakovostno življenje s športom 

najpomembnejše (Škof et al., 2005). 

Športni pedagog naj bi: 

• cenil individualnost otrok in njihovim potrebam dal prednost pred potrebami športa,  

• bil pozitiven zgled, 

• bil občutljiv za manj sposobne otroke in za okolje, iz katerega izhajajo, 

• ohranjal pravi pogled na zmage in poraze, 

• otrokom pomagal, da si zastavijo uresničljive cilje, 

• izrekal pozitivne pripombe in cenil napore ter prizadevanja otrok, 
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• ustvarjal varno in prijetno delovno okolje, 

• bil strokoven in obnavljal znanje,  

• poskrbel za ustrezno zavarovanje (Masten, 2003). 

Namen športne vzgoje je razkrivanje vrednot, ki učence vzgajajo in razvijajo njihov značaj. Tega 

prisila in avtoritarnost ne zmoreta, a žal je to še vedno pogost način učiteljevega ravnanja. Odzivi 

in ravnanja učencev v takih okoliščinah nimajo notranje spodbude, temveč so izsiljeni od zunaj. 

Pri takem načinu dela se je treba vprašati, kakšni sta kakovost in trajnost takšnega znanja, 

spoznanj, izkušenj. Vsakega, ki od športne vzgoje odnese slabe izkušnje, je škoda. Učitelj ima 

veliko možnosti za delitev moči in odločanje z učenci (izbira učne vsebine, načinov izvajanja 

učnih vsebin, soodločanja pri ocenjevanju itd.) (Škof et al., 2005). 

 

Situacijsko vodenje je način, ki omogoča izbiro vzorca, ki ustreza dani situaciji (število učencev, 

zahtevnost, trajanje naloge) ter značilnostim učencev (motivacija, znanje, izkušnje). Ločimo štiri 

stile, vodenja pouka, ki se razlikujejo glede na stopnjo direktivnosti učitelja: 

 

a) Direktivni 

Učitelj ima jasno začrtane, določene cilje, močno strukturiranost in jasno kontrolo pri doseganju 

ciljev. Poudarja uresničevanje zastavljenih ciljev in je usmerjen v nalogo, ne daje poudarka 

odnosu med njim in učencem.  

 

b) Podporni  

Pri postavljanju ciljev in določanju poti za dosego učitelj vključi učence, njihove predloge, 

videnja in pričakovanja. Tak učitelj je usmerjen v odnos, spodbuja razmišljanje in sodelovanje 

učencev, gradi vzajemnost in razvija zaupanje v zmožnosti učencev.  

 

c) Inštruktorski 

Zanj je značilna direktivnost in podpornost, kar pomeni, da tak učitelj jasno postavi cilje, njihovo 

uresničevanje in načine nadzorovanja za izpeljavo ciljev. Prav tako pa upošteva tudi predloge in 

razmišljanja učencev. Razvija in spodbuja odnos z učenci, vendar v veliki meri jasno in odločno 

vodi uro v smeri postavljene naloge (znanje, spretnosti).  
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d) Delegatski 

Učitelj malo strukturira in spremlja učno dejavnost, pri nalogah ne razvija odnosa z učenci, ker je 

njihov odnos že oblikovan in zgrajen. Cilji in poti za doseganje teh so jasni, vendar so zanje 

odgovorni učenci, ne učitelj, enako je tudi z odnosom. Učenci so sami uresničevalci svoje učne 

situacije (Škof et al., 2005). 

 

 

Preglednica 2.1: Primernost učiteljeve izbire stilov vodenja glede na njihovo oceno razvojne 

stopnje učencev (Škof et al., 2005) 

 

Razvojna stopnja Stil vodenja 

Malo predznanja, visoka motivacija Direktivni 

Napredek v znanju, nizka motivacija Inštruktorski 

Veliko znanja, spremenljiva motivacija Podporni 

Veliko znanja, visoka motivacija Delegatski 

 

 

Uporaba različnih stilov da učitelju več možnosti, da se prilagodi dani situaciji in značilnostim 

učencev. Fleksibilnost zahteva večje število ciljev, zahtevnejše naloge, spremembe v procesu, 

ustvarjalne in nestrukturirane naloge. Vsak učitelj ima nek prevladujoč stil, tisti, ki mu je 

najbližji, najljubši, in dopolnilni stil, ki ga uporablja redkeje. Uporaba različnih stilov lahko 

poveča učiteljevo učinkovitost, ni pa nujno, če ga ne izbere primerno situaciji (Škof et al., 2005). 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Barbara Knavs; diplomsko delo 

 

- 23 - 
 

2.3 Učenci in športnovzgojni proces 

 

2.3.1 Zaznavanje športnovzgojnega procesa in oblikovanje stališč  

 

Otrokove dispozicije določajo okvirne meje njegovega razvoja. V kolikšni meri bodo meje 

dosežene in kakšna bo kakovost znotraj teh meja, pa je odvisno od okolja in učenja. Otrok vsak 

trenutek pridobiva nove izkušnje, se uči in se s tem spreminja. Pri tem je pomembno čutno 

dojemanje predmetnega sveta, kajti otrok se uči s pomočjo čutil – preko čutnega zaznavanja. 

Občutki in zaznave nam omogočajo doživljanje samega sebe in spoznavanje ostalih predmetov 

ter pojavov. Občutenje je duševni pojav, ki ga povzročajo zunanji dražljaji. Jakost je odvisna od 

jakosti dražljajev, kakovost pa od narave čutnega organa. Zaznavanje je proces organizacije in 

osmislitve dražljajev, ki jih začutimo s čutili. Je odziv organizma na spremembe v okolju. 

Rezultat je izkušnja, ki je subjektiven način obdelave podatkov in zaznav (Kastelic, 2001). 

 

Vsak človek je individuum, zato njegovo enkratnost določajo njegovo okolje, biološka struktura 

in načini zaznavanja. Zaznavanje je odvisno od lastnosti dražljajev, ki praviloma ne delujejo 

izolirano. Delijo se na tri glavne skupine:  

• fizični dražljaji (delujejo na oči, nos, ušesa, jezik, kožo), 

• psihološko stanje osebe, 

• fiziološka zgradba organizma (Kraljič, 2001). 

 

Zaznavanja ne moremo naučiti, lahko pa premišljeno ustvarimo situacijo, v kateri bo učenec imel 

najrazličnejše možnosti senzornih dražljajev (Kastelic, 2001). Zato je pomembno, da se učitelj 

vpraša, kako učenci zaznavajo športnovzgojni proces, saj se na podlagi teh ustvarijo stališča, ki 

so ideali ali ocene o posameznih osebah, dogodkih in pojavih (Škof et al., 2005). 

 

Stališča kažejo posameznikov odnos do določenih predmetov in pojavov ter napovedujejo, da se 

bo nanje odzval na sebi lasten način. Zato igrajo pomembno vlogo v napovedovanju človekovega 

vedenja. Toda obnašanja ne določa samo tisto, kar bi človek rad storil, temveč tudi socialne 

norme, navade in pričakovanja okolja (Škof et al., 2005). Teorija pričakovanega obnašanja pravi, 
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da človek na osnovi osebne motivacije, ki izvira iz njegovih prepričanj in stališč, pod vplivom 

socialnega okolja (starši, učitelj, vrstniki) in norm v njem oblikuje namero za aktivnost, torej za 

svoje obnašanje in delovanje (Ajzen, 1988 v: Škof et al., 2005). 

 

Oblikovanje in spreminjanje stališč do športne aktivnosti je povezano s tremi medsebojno 

povezanimi dejavniki:  

 

a) Informacije in znanje 

Učenec lahko spremeni stališče na podlagi novo pridobljenega znanja in višje stopnje 

razumevanja. Zato učitelj športne vzgoje lahko z uporabo različnih strategij, oblik dela in 

vzgojnih prijemov pomembno vpliva na oblikovanje pozitivnih stališč do telesne aktivnosti. 

Učenec v športnovzgojnem procesu pridobiva številne izkušnje, na podlagi katerih se oblikujejo 

sklepi, kaj dela rad/nerad, kaj mu je prijetno/neprijetno in kaj je koristno/nekoristno. Na podlagi 

teh pa kasneje oblikuje stališče do posameznega pojava. Močnejše kot je stališče, bolj vpliva na 

posameznikovo vedenje in delovanje. Torej bolj ko imajo pozitivna stališča do športa, bolj so 

športno učinkoviti, raje se vključujejo v športne programe ipd. (Škof et al., 2005). 

 

b) Osebnostne lastnosti  

Na oblikovanje stališč vplivajo tudi osebnostne lastnosti, ki določajo posameznikovo 

samopodobo in odnos do samega sebe. Učenci, ki imajo pozitivno samopodobo in zaupanje vase, 

težijo k trdnejši strukturi stališč. Učenci z negativno samopodobo in z nizkim samozaupanjem 

imajo pogosto med seboj nepovezana stališča (Nastran Ule, 2000 v: Škof et al., 2005). 

 

c) Skupinska pripadnost 

Medosebni odnosi v skupini, ki ji učenec pripada, so eden najpomembnejših dejavnikov pri 

oblikovanju stališč. Pomembne so primarne skupine (otrok v njih odrašča, dobi prve izkušnje in 

ustvari čustvene vezi (družina)) in referenčne skupine (sprejema njen sistem vrednot in se z njo 

identificira) (Nastran Ule, 2000 v: Škof et al., 2005). Slednje imajo največji vpliv na življenje 

mladostnika, saj jim dajejo občutek pripadnosti. Tudi športna aktivnost v družini, zlasti očeta, se 

povezuje s pozitivnimi stališči mladostnikov do športa (Kukovič, 2001 v: Škof et al., 2005). Še 

bolj kot družina pa na stališče vplivata učitelj in razredna klima pri pouku športne vzgoje. 
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Mladostništvo je obdobje velikih sprememb, tako bioloških kot psihosocialnih. V tem obdobju 

prihaja do oblikovanja in spreminjanja stališč, šele kasneje (v srednji šoli) postanejo relativno 

trajna pozitivna in negativna stališča (Škof et al., 2005). Osnovna šola je idealna priložnost, da 

učitelj mladim približa šport s pozitivnimi izkušnjami, ki jih dobijo v okviru športne vzgoje. 

Učiteljeva naloga je premišljeno ustvariti učno uro, ki bo učencem ponujala številne pozitivne 

dražljaje. Ti izzovejo pozitivno zaznavanje, na podlagi katerega si učenci oblikujejo pozitivno 

stališče do športnih aktivnostih. To pa povečuje možnosti za vključitev športne aktivnosti v svoje 

kasnejše življenje.  

 

 

2.3.2 Strah pri športnovzgojnem procesu 

 

Za šolarje so značilna močnejše izražena specifična čustva, med njimi še posebej strah (Zurc, 

2008). Strah je čustvo, ki je povezano z nevarnostjo. Ljudje doživljajo strah, kadar verjamejo, da 

niso dovolj sposobni, da bi se spoprijeli z nastalo situacijo, saj naj bi presegala njihove 

zmogljivosti (Smrtnik Vitulić, 2007, povzeto po Milivojević, 1999, str. 31). 

 

Poznamo več vrst strahu:  

• anksioznost – neopredeljen občutek ogroženosti, neugodja in nemira, ki nima objekta 

strahu, 

• zaskrbljenost in trema – izhajata iz zamišljanj nevarnih situacij in pretiravanj glede 

njihovih posledic, 

• socialna plašnost – vrsta socialne anksioznosti, oseba si želi socialnih stikov, vendar se jih 

hkrati boji in se jih izogiba (Smrtnik Vitulić, 2007, povzeto po Zupančič, 1995). 

 

Tesnoba ali anksioznost otrokom ni tuja. Gre za intenzivno in dolgotrajno doživljanje strahu, za 

katerega vzrok pogosto ni znan. Lahko se pojavi zaradi občutka pomanjkanja splošne varnosti, 

družinskih problemov, na katere nima vpliva, ali zaradi nerešenih šolskih problemov. Anksiozen 

otrok imam težave pri učenju in vedenju, ki ga pogosto spremlja jeza. Najpogostejši vzroki za 
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jezo so želja po samostojnosti, kritike odraslih, primerjanje z sovrstniki, doživljanje krivice, 

lasten neuspeh in pristranska učiteljeva naklonjenost določenim učencem. Eno izmed čustev, ki 

spremlja učence tekom šolanja, je tudi zaskrbljenost, in sicer večinoma najpogostejša 

zaskrbljenost zaradi ocen (Zurc, 2008). 

 

Intenzivnost strahu je sorazmerna s pomenom, ki ga otrok pripisuje dogodku. Ne glede na izvor, 

strah pripravlja posameznika na spoprijemanje z nevarnostjo. Omogoči mu hitro in avtomatsko 

oceno situacije, mobilizacijo energije in prilagoditev nanjo. Lahko pa se je izogne, iz nje zbeži, 

pokaže svoj strah ali se odzove z agresivnostjo (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

Komat (2008) ugotavlja, da učenci doživljajo različne strahove, ki se razlikujejo glede na starost, 

spol in ostale individualne značilnosti. Učenci drugega in petega razreda so obkrožili vsako 

dejavnost vsaj enkrat, kar kaže na to, da doživljajo strah pri vseh dejavnostih, pri nekaterih bolj 

pri drugih manj. Poleg dejavnosti jim strah predstavlja tudi prostor, kjer poteka športna vzgoja. 

Učence drugega razreda je najbolj strah športne vzgoje v bazenu, učence petega pa na igrišču in v 

telovadnici. Najbolj pa jih je strah, da bi se poškodovali in da nečesa ne bi znali narediti. Strah ni 

prisoten samo pri tistih, ki športa ne marajo, vendar tudi pri učencih, ki imajo športno vzgojo 

radi. Drugošolci svoj strah največkrat zaupajo učitelju, petošolci pa največkrat nikomur. Svojega 

strahu pa nikoli ne zaupajo svojim sošolcem.  

 

Strah je pogosto posledica otrokovih preteklih negativnih izkušenj. Mnogi se bojijo tudi višine, 

hitrih, nenavadnih gibanj (let žoge) in, kot smo že omenili, vode. Zato učitelj na igriv način in s 

primerno postopnostjo organizira vadbo tako, da je prilagojena posamezniku, druge otroke pa 

vzpodbudi, da pomagajo otroku, ki ima težave. Nikogar ne sme biti strah pred igro ali strah, da 

nečesa ne bo zmogel, znal in da se mu bodo zato smejali (Kovač et al., 2004). 

 

 

2.3.3 Vpliv športnovzgojenega procesa na samopodobo  

 

»Samopodoba je samovrednotenje, ki je posledica lastnega zaznavanja samega sebe in stališč 

drugih do iste osebe. Če nekdo svojo sposobnost, vrednost in pomembnost ocenjuje pozitivno, 
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govorimo o pozitivni samopodobi. Pri negativnem samovrednotenju pa govorimo o negativni 

samopodobi.« (Kristan, 2009, str. 127). 

 

Športno udejstvovanje ima v obdobju otroštva pomemben vpliv na razvoj samopodobe. Otrokovo 

vrednotenje samega sebe vpliva na to, česa se bo lotil in kako dolgo bo vztrajal, kako se bo 

obnašal do vrstnikov in do odraslih, kakšen bo njegov značaj, ali bo prijazen, samozavesten, 

altruističen, ali bo neprestano v obrambi, malodušen in nezaupljiv. Gibalna aktivnost ni edini 

način oblikovanja pozitivne samopodobe, vendar je eden najpomembnejših. Ima to moč, da 

preseže tradicionalne opredelitve telesa, ki določajo pri otroku značilnosti gibalnega 

udejstvovanja, telesno samopodobo in splošno pojmovanje samega sebe (Zurc, 2008). 

 

Govorili bomo o delni samopodobi, in sicer o telesno/gibalni/športni samopodobi. Ta pomaga 

oblikovati celostno samopodobo in vpliva na odnos do športa, s katerim se bo otrok ali 

mladostnik kasneje v odraslem življenju ukvarjal. Nanjo vplivata dve razsežnosti:  

• forma – zunanji videz, samovrednotenje videza,  

• funkcija – samozadovoljstvo ob gibalnem zanju in telesnih sposobnostih (Kristan, 2009). 

 

Oblikuje se prek lastnega doživljanja sebe ter stališč in ocen drugih. Če otrok obvladuje svoje 

telo in gibanje, bo to okrepilo njegovo pojmovanje samega sebe oziroma samopodobo. Obratno 

pa bo gibalno neuspešen otrok imel negativno podobo o sebi (Zurc, 2008). Če se otrok na primer 

ne more enakovredno meriti z drugimi, postaja nezadovoljen s seboj. Svoje telo začne doživljati 

negativno in izogiba se gibalnimi dejavnostmi. Še bolj kot doživljanje samega sebe so za 

oblikovanje samopodobe pomembni ocene, stališča in pričakovanja drugih (staršev, sorodnikov, 

učitelja). Nenehno opozarjanje staršev ali učitelja na »slabost« ali slaba ocena poglabljata in 

utrjujeta negativno samopodobo. Prav tako so učenci občutljivi na negativne primerjave s 

sovrstniki, te doživljajo kot manjvrednost. Še posebej pa jih potrejo zbadljivke in pripombe 

vrstnikov, ki so lahko zelo žaljive (Kristan, 2009). Vse to poglablja negativno telesno 

samopodobo, kar pa ne prinaša samo izogibanja gibalnim dejavnostim, ampak otroku daje 

občutek, da je nesposoben za opravljanje vsakdanjih nalog tudi na ostalih področjih. Čeprav je 

otrok povprečno ali celo nadpovprečno inteligenten, se čuti nesposobnega za učenje, ne želi se 

vključevati v igre in izgubi zanimanje za okolje (Zurc, 2008). 
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Za pozitiven odnos do športnega gibanja je potrebno prijetno doživljanje različnih gibalnih 

aktivnosti. To pomeni, da ni črna ovca tisti, ki ne more narediti deset sklec ali tri zgibe. Otroci 

morajo spoznati, da ni bistvo športne kulture v doseganju najboljših rezultatov, ampak v igri, 

druženju, zabavi in sprostitvi, ki je hkrati krepitev organizma ter ohranjanje zdravega telesa. 

Zavedati se morajo, da so eni gibalno spretnejši, drugi spretnejši pri glasbi, tretji v tehniki, četrti 

pri likovnem pouku in da s tem ni nič narobe. Da pravzaprav ne gre za slabost, ampak naravno in  

razvojno različnost. Tako bo manj strahu, občutkov krivde, manj negativnega doživljanja športne 

vzgoje in lažje bodo razumeli razlike med spretnejšimi ter manj spretnimi. Posledično pa bo 

telesno/gibalna/športna samopodoba manj prizadeta (Kristan, 2009). Vsak učenec mora dobiti 

gibalno izkušnjo, ki je povezana z uspešnostjo. Bolj ko bodo uspešni, boljša bo njihova telesna 

samopodoba in raje se bodo športno udejstvovali ter bodo gibalno napredovali. Uspešni učenci 

bodo tako še bolj uspešni, manj uspešni pa vse manj uspešni (Zurc, 2008). 

 

Velikokrat je šport za učence, ki po uspehu zaostajajo za vrstniki, pomembna dejavnost v smislu 

samopotrjevanja, pridobivanja samodiscipline, vztrajnosti in doseganja uspehov. V športni ekipi 

ali na treningih lahko vzpostavijo dober odnos, dosežejo uspehe in postanejo bolj samozavestni 

ter v vedenju manj izstopajoči. S priznanji je poplačan njihov trud in s tem dobijo orientacijo za 

prihodnost. Mnogokrat ponujajo terapevti šport mladim kot način koristnega in zdravega 

zapolnjevanja prostega časa. Če je otrok že od malega navajen vlagati energijo in trud v šport ter 

s tem zapolni prosti čas, ne bo občutil praznine, saj se bo s športom lahko dokazoval in 

premagoval konflikte v sebi. Mnoge mlade športno udejstvovanje reši, da ne zaidejo na stranpot 

(Vogrinc, 1999). 
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje:  

 

• Ugotoviti, ali imajo učenci drugega triletja radi športno vzgojo.  

• Ugotoviti, na katerem mestu po priljubljenosti šolskih predmetov je športna vzgoja in če 

je za učence športna vzgoja med tremi najpomembnejšimi predmeti za življenje.  

• Ugotoviti razlike med spoloma glede na priljubljenost športov.  

• Ugotoviti, kaj imajo učenci radi in česa ne marajo pri športni vzgoji.  

• Ugotoviti, ali imajo učenci raje športno vzgojo v telovadnici ali zunaj.  

• Ugotoviti, ali šole ponujajo dodatne dejavnosti, kot sta minuta za zdravje in aktivni 

odmor.  

• Ugotoviti priljubljenost minute za zdravje in aktivnega odmora pri učencih. 

• Ugotoviti šolsko uspešnost učencev in zadovoljstvo z njo.  

• Ugotoviti, ali si vsi učenci želijo ocenjevanje športne vzgoje. 

• Ugotoviti, česa je učence strah pri športni vzgoji. 
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4.0 HIPOTEZE 

 

Glede na zastavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze:  

 

• H1: Športna vzgoja je najbolj priljubljen predmet učencev drugega triletja.  

• H2: Učenci uvrščajo športno vzgojo med tri najpomembnejše predmete za življenje. 

• H3: Med učenci in učenkami obstajajo razlike glede najbolj priljubljenih športov  

• H4: Med učenci in učenkami obstajajo razlike glede najmanj priljubljenih športov. 

• H5: Večina učencev drugega triletja ima rada športno vzgojo.  

• H6: Večina učencev ima pri športni vzgoji najraje to, da lahko sami izbirajo, kaj bodo 

delali. 

• H7: Večino učencev najbolj moti, da se učitelj pri športni vzgoji jezi nanje.  

• H8: Večina učencev doživlja strah pri športni vzgoji.   

• H9: Učenci imajo raje športno vzgojo v telovadnici kot zunaj. 

• H10: Večina učencev nima minute za zdravje in aktivnega odmora. 

• H 11: Večina učencev si želi imeti minuto za zdravje in aktivni odmor.  

• H12: Večina učencev ima pri športni vzgoji odlično oceno. 

• H13: Večina učencev si želi ocenjevanje športne vzgoje.  
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5.0 METODE DELA 

 

Oznake v tabelah pomenijo: 

f – frekvenca 

f % – odstotek vrednosti 

 

5.1 Vzorec merjencev 

 

V raziskavo smo želeli vključiti vse osnovne šole, ki po opredelitvi Zavoda RS za šolstvo sodijo 

na področje goriške regije. Za sodelovanje pa nam je uspelo pridobiti 14 osnovnih šol, to je 50 % 

vseh želenih merjencev. Ostale šole so sodelovanje zavrnile ali niso vrnile izpolnjenih 

vprašalnikov. Od 1022 poslanih smo prejeli 703 veljavno rešenih vprašalnikov. Nekaj od teh jih 

ni bilo izpolnjenih zaradi odsotnosti učencev, nekaj pa smo jih izločili zaradi nečitljivosti in 

nepravilnega reševanja. Vprašalnike je reševalo 334 učencev in 369 učenk drugega triletja, in 

sicer 228 učencev in učenk 4. razreda, 237 učencev in učenk 5. razreda in 238 učencev in učenk 

6. razreda.  

 

Preglednica 1 prikazuje število prejetih veljavnih vprašalnikov po posameznih osnovnih šolah, ki 

so sodelovale v raziskavi. Preglednica 2 pa prikazuje skupno število učencev in učenk v 

posameznem razredu za vse šole skupaj.  

 

Preglednica 5.1: Število in odstotek prejetih vprašalnikov za posamezno osnovno šolo 

ŠOLA f f % 

OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče 28 4,0 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 62 8,8 

OŠ Črni Vrh 34 4,8 

OŠ Branik 39 5,5 

OŠ Simona Kosa Podbrdo 26 3,7 

OŠ Solkan 74 10,5 
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OŠ Otlica 24 3,4 

OŠ Simona Gregorčiča 92 13,1 

OŠ Čepovan 8 1,1 

OŠ Idrija 63 9,0 

OŠ Ivana Roba Šempeter pri Novi Gorici 47 6,7 

OŠ Dorenberk 35 5,0 

OŠ Dobrovo 120 17,1 

OŠ Šempas 51 7,3 

SKUPAJ 703 100 

 

 

Preglednica 5.2: Število sodelujočih učencev glede na spol in razred 

    Razred        

Spol 

UČENCI UČENKE Skupaj 

f f % f f % f f % 

4. razred 100 29,94  128 34,69 228 32,4 

5. razred 115  34,43 122 33,06 237 33,7 

6. razred 199 35,63 119 32,25 238 33,9 

Skupaj 334 47,51 369 52,49 703 100 

 

 

5.2 Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk je vključeval merski instrument, in sicer že sestavljen vprašalnik (priloga), 

ki ga je sestavila doc. dr. Vesna Štemberger za potrebe diplomskih del.  

 

Vprašalnik je anonimen in vsebuje 28 vprašanj, od tega 7 vprašanj odprtega tipa in 21 vprašanj 

zaprtega tipa. Na vprašanja odprtega tipa so učenci lahko odgovarjali s prostimi odgovori, pri 

vprašanjih zaprtega tipa pa so učenci obkrožili enega ali več želenih odgovorov, odvisno od 

vprašanja.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Barbara Knavs; diplomsko delo 

 

- 33 - 
 

 

Prva tri vprašanja v vprašalniku so namenjena pridobitvi osnovnih podatkov: razred, šola in spol. 

Odgovori teh vprašanj so informativnega značaja, zato smo jih predstavili že na začetku poglavja 

Metode dela. Ostala vprašanja pa zajemajo naslednje spremenljivke: 

• kdo učence uči športno vzgojo, 

• priljubljenost športne vzgoje, 

• pomembnost športne vzgoje za življenje, 

• priljubljenost športov pri športni vzgoji, 

• doživljanje športne vzgoje, 

• kakovost športne vzgoje, 

• dodatne dejavnosti, ki jih lahko ponudi šola (minuta za zdravje, aktivni odmor), 

• ocenjevanje športne vzgoje, 

• strah pri športni vzgoji. 

 

 

5.3 Organizacija meritev 

 

Anketiranje je potekalo od januarja do marca 2012. Po predhodnem telefonskem dogovoru z 

ravnatelji goriških osnovnih šol smo na vsako šolo poslali ustrezno število kopij vprašalnikov. 

Nekaterim šolam smo poslali tudi natisnjena soglasja za starše, druge pa so imele to že urejeno. 

Po pridobitvi vseh soglasij so učiteljice in učitelji drugega triletja ankete razdelili učencem. 

Večinoma učencev je vprašalnik reševala med poukom, nekateri pa doma. Navodila za reševanje 

so zapisana v glavi in tekom vprašalnika, zato je reševanje potekalo samostojno. Izpolnjene 

vprašalnike so šole vložile v prejeto ovojnico z znamko in našim naslovom, nato pa nam jih 

poslale po pošti.  
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5.4 Metode obdelave podatkov 

 

Prejete vprašalnike smo pregledali, razvrstili po šolah, izločili neustrezno izpolnjene ali prazne 

vprašalnike in jih zaporedno oštevilčili. Vse rezultate anket smo vnesli v Microsoftova programa 

Word in Excel. Nato pa smo jih obdelali z računalniškim statističnim programom SPSS. V skladu 

s cilji in hipotezami smo za obdelavo uporabili osnovne statistične metode: odstotke pogostosti 

odgovorov, aritmetično sredino, frekvence oziroma pogostost ponavljanja, kumulativne 

frekvence, minimalno in maksimalno vrednost. Za ugotavljanje razlik med spoloma smo 

uporabili Pearsonov Hi-kvadrat test.  
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate vprašalnika s pomočjo preglednic. Rezultati bodo 

predstavljeni po vprašanjih iz vprašalnika.  

 

6.1 Učitelji športne vzgoje 
 

Preglednica 6.1: Kdo te uči športno vzgojo? 

                          Razred  

Učitelj 

4. razred 5. razred 6. razred Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Razrednik/razredničarka 145 56,2 113 43,8 0 0 258 36,8 

Učitelj/učiteljica športa 77 18,1 112 26,3 237 55,6 426 60,8 

Razrednik/razredničarka 

in učitelj/učiteljica športa 

6 35,3 11 64,7 0 0 17 2,4 

 

 

Z vprašanjem, kdo te uči športno vzgojo, smo želeli ugotoviti, kdo najpogosteje uči športno 

vzgojo učence drugega triletja. Na vprašanje je odgovoril 701 učenec. Ugotovili smo, da športno 

vzgojo uči 60,8 % učiteljev ali učiteljic športa, 36,8 % razrednih učiteljev in le 2,4 % oba skupaj.  

 

Rezultati nas niso presenetili glede na to, da v 6. razredu športno vzgojo lahko učijo le predmetni 

učitelji. Vsi učenci 6. razredov (55,6 %) so odgovorili, da jih športno vzgojo uči športni pedagog, 

v 5. razredu jih je odgovorilo 26,3 %, najmanj športnih pedagogov (18,1 %) pa uči v 4. razredu. 

Presenetil nas je rezultat 5. razredov, saj skoraj polovico učencev prav tako uči učitelj ali 

učiteljica športa. Pričakovali smo, da večino 4. in 5. razredov športno vzgojo učijo razredni 

učitelji. Predvidevamo, da je rezultat tak, ker razredni učitelji zaradi zahtevnosti vsebin in 

občutka nekompetentnosti raje prepuščajo ure športne vzgoje športnim pedagogom. Razlog pa je 

lahko tudi ta, da športnim pedagogom primanjkuje število ur in zato poučujejo tudi nižje razrede.  
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6.2 Priljubljenost in pomembnost športne vzgoje 
 

Preglednica 6.2: Katere tri predmete imaš v šoli najraje? 

1. mesto 
Predmeti DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

f % f % f % 
Športna vzgoja 28,2 24,8 53,0 
Likovna vzgoja 3,6 11,2 14,8 
Matematika 6,4 6,0 12,4 
Tuji jezik angleščina  2,8 3,5 6,3 
Naravoslovje in tehnika 2,3 1,3 3,6 
Glasba 0,9 2,5 3,4 
Slovenščina 1,2 1,9 3,0 
Tehnika in tehnologija 0,7 0,3 1,0 
Gospodinjstvo 0,4 0,3 0,7 
Družba 0,1 0,6 0,7 
Zgodovina 0,3 0,4 0,7 
Geografija 0,4 0,0 0,4 

2. mesto 
 DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

f % f % f % 
Likovna vzgoja 9,2 14,0 23,2 
Športna vzgoja 9,8 12,8 22,6 
Matematika 10,4 6,4 16,8 
Tuji jezik angleščina 3,1 5,1 8,2 
Glasba 2,2 4,7 6,9 
Naravoslovje in tehnika 3,8 1,8 5,5 
Slovenščina 1,5 3,6 5,1 
Tehnika in tehnologija 2,9 0,6 3,5 
Družba 1,6 1,2 2,8 
Gospodinjstvo 1,0 1,3 2,3 
Geografija 1,2 0,6 1,8 
Zgodovina 0,7 0,6 1,3 

3. mesto 
 DEČKI DEKLICE SKUPAJ 
 f % f % f % 

Matematika 7,4 8,1 15,6 
Likovna vzgoja 6,3 7,3 13,5 
Naravoslovje in tehnika 7,4 4,2 11,6 
Tuji jezik angleščina 4,2 7,0 11,2 
Športna vzgoja 4,1 6,3 10,3 
Slovenščina 3,9 5,7 9,6 
Glasba 3,3 6,1 9,4 
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Gospodinjstvo 2,6 2,2 4,8 
Družba 2,6 1,7 4,4 
Zgodovina 2,2 1,3 3,5 
Geografija 2,0 1,2 3,2 
Tehnika in tehnologija 1,5 1,5 2,9 
 

 

Rezultati raziskave kažejo, da učenci na prva tri mesta najbolj priljubljenih predmetov v šoli 

uvrščajo športno vzgojo, likovno vzgojo in matematiko. Za prvi dve mesti so to trije najbolj 

pogosto izbrani predmeti. Na tretjem mestu pa je namesto športne vzgoje med prvimi tremi 

najpogostejšimi izbirami naravoslovje in tehnika. Najbolj prepričljivo so učenci izbrali predmet 

za prvo mesto po priljubljenosti, saj se je kar 53 % učencev odločilo za športno vzgojo. Za drugo 

in tretje mesto so učenci izbirali različne predmete, zato so rezultati bolj razpršeni. Vzrokov za 

priljubljenost nismo raziskovali, lahko pa na podlagi ostalih podobnih raziskav sklepamo, da 

imajo učenci radi športno vzgojo, ker se zabavajo, igrajo, sprostijo in hkrati naredijo nekaj 

dobrega za zdravje. Poleg tega sklepamo, da imajo športno vzgojo radi, ker poteka v drugem 

učenem okolju (v telovadnici ali zunaj), ker lahko uporabljajo rekvizite in orodja ter ker poteka 

na drugačen način (metode dela in učne oblike) kot v razredu.  

Opravljena raziskava v drugem diplomskem delu kaže enake rezultate. Najbolj priljubljen 

predmet učencev prvega triletja je športna vzgoja. Za najpogostejši razlog za priljubljenost so 

učenci izbirali trditvi: ker se igramo in zabavamo ter ker šport koristi zdravju. Na vprašanje, zakaj 

radi telovadijo, je prav tako največ učencev odgovorilo, da zaradi zabave (Maresić Vidic, 2007). 

Prav tako je druga raziskava, ki je zajemala 1148 učencev in dijakov, med katerimi so bili tudi 

petošolci, pokazala, da je za učence športna aktivnost pomembna zaradi zdravja in kondicije, 

zabave in sprostitve, poleg tega so dodali še željo po razburljivosti (Škof et al., 2005). 

 

Kristan (2009) meni, da je pojav priljubljenosti in nepriljubljenosti šole in posameznih učnih 

predmetov popolnoma normalen. Res pa je, da je zaradi pomembne vloge športne vzgoje za 

otrokov razvoj in rast dobro, da je z njo zadovoljnih čim več učencev. Toda priljubljenost ne 

more biti merilo za kakovost izvajanja. Mnogi učenci tudi s šolo nasploh niso zadovoljni, pa to ne 

pomeni, da imamo vsepovsod slabo šolo. Zato smo tudi mi podrobneje raziskovali, kaj je tisto, 

zaradi česar dajejo učenci prednost športni vzgoji. Kateri so priljubljeni športi in kateri ne? Kaj je 
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tisto, zaradi česar imajo športno vzgojo radi, in kaj je tisto, kar jih moti? To nam lahko pokaže 

bolj realno sliko o tem, kako učenci doživljajo športno vzgojo in kakšna je kakovost 

športnovzgojnega procesa.  

 

Hipotezo 1, športna vzgoja je najbolj priljubljen predmet učencev drugega triletja, lahko 
potrdimo.  

 

Preglednica 6.3: Kateri trije predmeti so po tvojem mnenju za življenje najpomembnejši? 

1. mesto 
 DEČKI DEKLICE SKUPAJ 
 f % f % f % 
Matematika 16,3 18,0 34,3 
Slovenščina  9,4 12,4 21,8 
Športna vzgoja 9,6 9,6 19,2 
Tuji jezik angleščina 5,7 7,7 13,4 
Naravoslovje in tehnika 2,5 2,0 4,5 
Družba 1,6 1,7 3,3 
Gospodinjstvo 1,3 0,9 2,2 
Tehnika in tehnologija 0,4 0,1 0,5 
Likovna vzgoja 0,4 0,0 0,4 
Glasba 0 0,1 0,1 
Zgodovina 0,1 0,0 0,1 
Geografija 0 0 0 

2. mesto 
 DEČKI DEKLICE SKUPAJ 
 f % f % f % 
Matematika 15,9 16,0 31,9 
Slovenščina  14,7 13,4 28,0 
Tuji jezik angleščina 5,4 9,8 15,3 
Naravoslovje in tehnika 3,8 4,8 8,7 
Športna vzgoja 3,4 5,1 8,5 
Družba 1,9 1,9 3,8 
Gospodinjstvo 0,7 1,0 1,7 
Glasba 0,3 0,3 0,6 
Tehnika in tehnologija 0,6 0,0 0,6 
Likovna vzgoja 0,1 0,3 0,4 
Geografija 0,3 0,0 0,3 
Zgodovina 0,0 0,1 0,1 

3. mesto 
 DEČKI DEKLICE SKUPAJ 
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 f % f % f % 
Tuji jezik angleščina 11,5 12,4 23,9 
Slovenščina  9,3 12,5 21,8 
Matematika 6,7 9,1 15,8 
Športna vzgoja 5,8 6,0 11,8 
Naravoslovje in tehnika 5,4 4,2 9,6 
Družba 3,4 4,2 7,6 
Gospodinjstvo 2,5 1,9 4,5 
Glasba 0,7 0,7 1,4 
Tehnika in tehnologija 0,7 0,3 1,0 
Zgodovina 04 0,6 1,0 
Likovna vzgoja 0,3 0,6 0,9 
Geografija 0,1 0,4 0,5 
 

Želeli smo izvedeti, kako pomembna za življenje je po njihovem mnenju športna vzgoja. Za 

najpomembnejši šolski predmet za življenje so učenci izbrali matematiko. Zasedla je kar prvo in 

drugo mesto po pomembnosti. Na tretje mesto pa so najpogosteje zapisali tuji jezik angleščina. 

Za vsa tri mesta pa so prvi štirje najpogosteje izbrani predmeti: matematika, slovenščina, tuji 

jezik angleščina in športna vzgoja.  

Ugotavljamo, da učenci uvrščajo športno vzgojo med tri najpomembnejše predmete za življenje. 

Športna vzgoja je tretja najpogostejša izbira za prvo mesto (19,2 %), peta za drugo mesto (8,5 

%) in četrta za tretje mesto (11,8 %). Na podlagi tega lahko sklepamo, da učenci poznajo pomen 

gibanja za zdravo življenje. Pričakovali pa smo, da bodo učenci športni vzgoji pripisovali še večji 

pomen. Menimo, da je za to potrebnih več spodbud iz domačega okolja in več dobro načrtovanih 

učnih ur, ki bodo mlade osveščale o pomenu športne aktivnosti za življenje.  

Rezultate lahko primerjamo z raziskavo, v kateri ugotavljajo, da otroci in mladostniki ter njihovi 

straši izjemno visoko vrednotijo šolsko športno vzgojo. Po pomembnosti jo uvrščajo takoj za 

matematiko, maternim jezikom in tujim jezikom. Menijo, da ima športna vzgoja izjemen pomen 

za uspešnost v nadaljnjem življenju (Kovač, Jurak, Starc, Kolar, Strel, 2007). 

Hipotezo 2, ki pravi, da učenci uvrščajo športno vzgojo med tri najpomembnejše predmete 

za življenje, lahko potrdimo.  
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6.3 Priljubljenost športov pri športni vzgoji 
 

Preglednica 6.4: Katere športe imaš pri športni vzgoji najraje?  

Športi DEČKI DEKLICE Skupaj Pearsonov Hi-
kvadrat test f % f % f % 

Atletika 5,5 10,2 15,8 0,004 
Gimnastika 4,7 20,1 24,8 0,000 
Košarka 28,0 10,1 38,1 0,000 
Rokomet 18,3 9,1 27,5 0,000 
Nogomet 38,0 11,0 48,9 0,000 
Odbojka 15,9 27,6 43,5 0,000 
Ples 1,7 23,2 24,9 0,000 
Med dvema 
ognjema 

22,9 33,1 56,0 0,000 

Testiranje za 
športnovzgojni 
karton 

5,7 5,4 11,1 0,479 

Testiranja za 
značko Krpan 

3,7 2,7 6,4 0,154 

 

Med dečki so najbolj priljubljeni športi nogomet (38 %), košarka (28 %) in igra med dvema 

ognjema (22,9 %). Med deklicami pa igra med dvema ognjema (33,1 %), odbojka (27,6 %) in 

ples (23,2 %). Čeprav dečki in deklice med prve tri najljubše športe uvrščajo igro med dvema 

ognjema, med njimi obstajajo pomembne razlike glede priljubljenosti športov. Med obema 

spoloma so priljubljeni ekipni športi, medtem ko so ples, gimnastika in atletika veliko bolj 

priljubljeni pri deklicah. 

Rezultate lahko primerjamo z raziskavo, ki prav tako ugotavlja, da med spoloma obstajajo razlike 

v športnem udejstvovanju. Dečki so bolj športno dejavni in izbirajo več ekipnih športnih iger, 

medtem ko imajo dekleta raje individualne športne dejavnosti. Raje razbirajo športe, kjer je manj 

medsebojnih dotikov in ki zahtevajo manj mišičnega naprezanja. Razlike v priljubljenosti in 

izbiri športov glede na spol pa naj bi se zmanjševale glede na pretekla leta (Jurak, Kovač, Strel, 

2007).  

Hipotezo 3, ki predpostavlja, da obstajajo razlike med dečki in deklicami glede 

priljubljenosti športov, lahko potrdimo. Pri večini športov so statistično pomembne razlike, 

razen pri testiranju za športnovzgojni karton in testiranju za značko Krpan.  
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Preglednica 6.5: Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš? 

Športi DEČKI DEKLICE Skupaj Pearsonov Hi-
kvadrat test f % f % f % 

Med dvema ognjema 8,7 5,3 14,0 0,002 
Košarka 8,4 22,7 31,1 0,000 
Rokomet 8,8 20,5 29,4 0,000 
Nogomet 4,7 21,0 25,7 0,000 
Odbojka 12,1 7,4 19,5 0,000 
Atletika 20,4 15,7 36,1 0,000 
Gimnastika 26,0 11,8 37,8 0,000 
Ples 40,4 14,7 55,1 0,000 
Štafetne igre 14,8 17,0 31,8 0,754 
Poligon 12,3 11,1 23,4 0,148 
Testiranje za 
športnovzgojni karton 

11,4 19,7 31,1 0,000 

Tehtanje 17,3 23,3 40,5 0,032 
Merjenje kožne gube 18,0 23,0 40,9 0,112 
Tek 15,8 22,0 37,8 0,020 
 

Preglednica 6.6: Dopiši, katerih športov pri športni vzgoji še ne maraš. 

 

Glede na prejšnje rezultate nas odgovori na vprašanje, katerih športov ne maraš, niso presenetili. 

40,4 % dečkov je odgovorilo, da ne marajo plesa, 26 % jih ne mara gimnastike in 20,4 % atletike. 

Sklepamo, da na izbiro priljubljenih in nepriljubljenih športov vplivajo spolni stereotipi, ki delijo 

šport na dekliške in deške športe. Potemtakem sta ples in gimnastika športa za dekleta, za dečke 

DEČKI DEKLICE 
Šport f Šport f 

Plezanje 2 Namizni tenis 1 
Kolo 1 Kolo 1 
Preval 1 Preval 1 
Vesa 1 Vesa 1 
Skok v daljino 1 Stoja 1 
Skok v višino 1 Skok čez kozo 1 
Skok z odrivno desko 1 Skok z orodja 1 
Atletska abeceda 1 Tek s poudarjenim 

odrivom 
1 

Ogrevanje  1 Ogrevanje 4 
Ragbi 1 Hokej 1 
Napornih športov 1   
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pa so primernejši ekipni športi, kot so nogomet, rokomet in košarka. Poleg tega imajo dečki raje 

športe, kjer se lahko potrjujejo in iščejo referenčne skupine, v katerih lahko izražajo svojo 

agresivnost, pri tem pa dosegajo uspehe, skozi katere se definirajo. Izbirajo ekipne športne, kjer 

lahko pokažejo svojo uspešnost in moč skozi skupinsko delovanje (Koželj, 2007). 

Nepriljubljenost atletike pa lahko povežemo z upadanjem aerobne moči in vzdržljivosti med 

mladimi, ki se kaže v slabih rezultatih teka. To pa je povezano s povečanima telesno težo in 

maščobno maso, ki sta pogost problem (Strel, 2007). 

Deklice so najpogosteje obkrožile, da ne marajo tehtanja (23,3 %), merjenja kožne gube (23 %) 

in košarke (22,7 %). Telesni izgled ima pomembno vlogo v obdobju odraščanja. Glede na to, da 

je največ deklic s prekomerno telesno težo (glede na ITM) ravno med 8. in 13. letom (Kovač, 

Strel, Leskošek, Bučar Pajek, Starc in Jurak, 2007), je lahko tehtanje in merjenje kožne gube za 

deklice neprijetno. Opozarjanje učitelja na »slabost« (v tem primeru na prekomerno težo) utrjuje 

negativno samopodobo. Otroci so občutljivi na negativne primerjave s sovrstniki in te doživljajo 

kot manjvrednost (Kristan, 2009). Dekleta v športu vidijo možnost za oblikovanje telesa in 

doseganja zdravja ter s tem možnost individualizacije v procesu ustvarjanja identitete (Koželj, 

2007). Opozoriti pa moramo na pojmovanje debelosti, saj nekatere učenke lahko tudi pretiravajo. 

 

Hipotezo 4, ki pravi, da med učenci in učenkami obstajajo razlike glede najmanj 

priljubljenih športov, lahko potrdimo. Med deklicam so poleg tehtanja in merjenja kožne 

gube najmanj priljubljeni ekipni športi (košarka, rokomet, nogomet), med dečki pa ples, 

gimnastika in atletika. Pri večini odgovorov je Pearsonov koeficient manjši od 0,05, kar 

pomeni, da med spoloma obstajajo statistično pomembne razlike.  
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6.4 Doživljanje športne vzgoje 
 

Preglednica 6.7: Ali imaš športno vzgojo rad-a?  

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 45,2 50,2 95,5 
NE 2,2 2,3 4,5 
 

Glede na rezultate vprašanja o priljubljenosti predmeta je pričakovano, da imajo učenci športno 

vzgojo radi, saj je na prvem mestu priljubljenih predmetov. 45,2 % dečkov in 50,2 % deklic je 

odgovorilo, da imajo radi športno vzgojo. Le 4,5 % učencev ne mara športne vzgoje.  

95,5 % učencev je odgovorilo, da imajo radi športno vzgojo, zato zagotovo lahko potrdimo 

hipotezo 5, ki je predpostavlja, da ima večina učencev drugega triletja rada športno vzgojo.  

 

Preglednica 6.8: Kaj imaš pri športni vzgoji rad-a? 

Odgovori DEČKI DEKLICE Skupaj Pearsonov Hi-
kvadrat test f % f % f % 

Štafetne igre 14,0 17,4 31,4 0,313 
Tekmovanja 21,8 14,7 36,5 0,000 
Poligon 15,3 16,1 31,4 0,647 
Da lahko izbiramo, kaj bomo 
delali 

29,5 32,4 61,9 0,821 

Da imamo veliko žog 18,3 11,1 29,4 0,000 
Da imamo veliko blazin 11,1 15,4 26,5 0,084 
Da imamo veliko različnih 
rekvizitov 

10,4 11,8 22,3 0,872 

Da imamo veliko 
telovadnico 

18,7 16,4 35,1 0,022 

Športni dan 28,2 28,2 56,5 0,111 
Šolo v naravi 28,8 36,1 64,9 0,032 
 

Pri obeh spolih so bili prvi trije najbolj pogosti odgovori: da lahko sami izbirajo, kaj bodo delali, 

športni dan in šola v naravi. Dečki (29,5 %) so najpogosteje izbrali odgovor, da lahko sami 

izbirajo, kaj bodo počeli, deklice (36,1 %) pa šolo v naravi. Pri odgovorih so razlike med 

spoloma manjše, le pri štirih od desetih odgovorov so razlike statistično pomembne. Dečki so 
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veliko bolj tekmovalni kot deklice in bolj jim je pomembno, da imajo veliko žog ter veliko 

telovadnico. Deklice pa imajo raje veliko blazin in štafetne igre.  

Učenci in učenke imajo radi, da lahko pri pouku počnejo stvari, ki jih imajo radi. Ta podatek ni 

presenetljiv, saj je to najbolj ugodno zanje. Če bi lahko počeli stvari, ki jih imajo radi, bi se 

izognili športom, ki se jih bojijo ali pa od njih zahtevajo moč in vzdržljivost. Vendar, kakšna bi 

bila športna vzgoja, če bi vedno ustregli željam učencev? Dečki bi verjetno ves čas igrali 

nogomet, deklice pa plesale ali igrale med dvema ognjema. Tako bi bili prikrajšani za različne 

izkušnje, ki bi obogatile njihovo športno znanje. Tudi Kristan (2009) meni, da upoštevanje 

interesov učencev vodi v siromašenje in oženje pedagoškega procesa.  

Ugotavljamo tudi, da imajo učenci radi dejavnosti, ki potekajo poleg rednega pouka. Na podlagi 

tega sklepamo, da imajo radi pouk v drugačnih okoliščinah, npr. v naravi, izven domačega kraja, 

na smučišču, ob morju ... In da imajo radi spoznavanje in razvijanje medsebojnih odnosov izven 

domačega okolja. Torej lahko rečemo, da športni dan in šola v naravi dosegata enega izmed 

ciljev, saj sta za učence prijetno doživetje, ki ga imajo radi.  

Hipotezo 6, večina učencev ima pri športni vzgoji najraje to, da lahko sami izbirajo, kaj 

bodo delali, lahko ovržemo. Rezultati kažejo, da je največ učencev obkrožilo odgovor šola v 

naravi. Če pa primerjamo odgovore glede na spol, ugotovimo, da je za dečke najpogostejša 

izbira, da lahko sami izbirajo, kaj bodo počeli, za deklice pa šola v naravi.  

 

Preglednica 6.9: Česa pri športni vzgoji ne maraš? 

Odgovori DEČKI DEKLICE Skupaj Pearsonov Hi-
kvadrat test f % f % f % 

Učitelj se jezi na nas 25,7 29,1 54,8 0,714 
Učitelj nas kaznuje, če nismo 
pridni 

22,4 22,7 45,1 0,295 

Športna vzgoja nam odpade, 
če nismo pridni 

18,4 17,5 35,9 0,143 

K športni vzgoji zamujamo 16,0 17,8 33,8 0,926 
Nisem dober pri športni 
vzgoji 

10,4 10,8 21,3 0682 

Drugi se mi smejijo 15,3 16,1 31,4 0,685 
Učitelj/učiteljica nikoli ne 10,7 11,0 21,7 0,608 
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telovadi z nami 
Učitelj/učiteljica nam nikoli 
nič ne pokaže 

8,7 7,0 15,7 0,069 

Delamo vedno iste stvari 13,4 12,7 26,1 0,224 
Sošolci vpijejo 18,7 23,5 42,2 0,141 
Vedno se utrudim 8,4 11,0 19,4 0,284 
Umažem se, potim se 11,4 12,4 23,8 0,905 
Štafetne igre 11,3 13,6 24,8 0,522 
Poligon 9,6 10,8 20,4 0,861 
Tekmovanja 8,1 15,0 23,1 0,000 
Da nimamo telovadnice 12,8 12,1 25,0 0,230 
Da imamo športno vzgojo v 
razredu 

17,4 16,0 33,4 0,082 

Kadar imamo športno vzgojo 
zunaj 

7,3 12,0 19,3 0,012 

Športnih dni 5,3 7,7 13,0 0,166 
Šole naravi 6,3 4,6 10,8 0,055 
 

Na vprašanje, česa pri športni vzgoji ne maraš, so imeli učenci možnost odgovarjanja s prostim 

odgovorom. Česa ne marajo, so dopisali trije dečki in osem deklic. Odgovori dečkov so naslednji: 

goljufanja, plesa s deklico in to, da deklicam ni treba teči, dečkom pa. Eno od deklic moti, da 

nimajo športne vzgoje ločeno od dečkov, drugo, da jim fantje nagajajo, in tretjo, da fantje med 

uro klepetajo. Štiri deklice moti podaljševanje športne vzgoje čez odmor, ena deklica pa ne mara 

kazenskih krogov teka.  

Odgovori zaprtega tipa so med dečki in deklicami zelo podobni. Le pri dveh odgovorih so 

statistično pomembne razlike med spoloma. Kot smo že ugotavljali, več deklic kot dečkov ne 

mara tekmovanja in športne vzgoje zunaj. Oboje pa najbolj moti, da se učitelj jezi nanje. Prav 

tako jih motita kaznovanje učitelja, kadar niso pridni, in vpitje sošolcev. Vse tri naštete stvari 

lahko povežemo z učiteljevim vodenjem učene ure. Učence moti avtoritarni način vodenja, pri 

katerem se učitelj jezi, vpije in kaznuje. Na drugi strani pa jih moti vpitje sošolcev. Učitelj je 

torej pred zahtevno nalogo, da poskrbi za disciplino, ne da bi jih kaznoval in se jezil nanje. 

Hipotezo številka 7, ki pravi, da večino učencev moti, da se učitelj jezi nanje, lahko 

potrdimo.  
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Preglednica 6.10: Kaj bi spremenil-a pri športni vzgoji, če bi lahko? 

Odgovori DEČKI DEKLICE Skupaj 
f f f 

Nič 73 71 144 
Več* nogometa 81 6 87 
Več ur športne vzgoje 24 26 50 
Lahko delamo po izbiri 10 28 38 
Več med dvema ognjema 8 22 30 
Več igre, zabave 17 13 30 
Večja telovadnica 17 12 29 
Manj* teka 6 21 27 
Več iger z žogo 13 6 19 
Več različnih športov 7 12 19 
Več košarke 17 1 18 
Manj plesa 10 6 16 
Več plesa 0 15 15 
Več gimnastike 4 10 14 
Novi rekviziti* 11 3 14 
Več odbojke 3 9 12 
Več športne vzgoje zunaj  7 4 11 
Več rokometa 10 0 10 
Drugega učitelja/učiteljico* 2 8 10 
Več trampolina 4 6 10 
Brez ocen 2 6 8 
Športna vzgoja samo v telovadnici 1 7 8 
Drugačno ogrevanje 0 7 7 
Manj plezanja 2 5 7 
Več plezanja 1 5 6 
Več tekmovanja 3 3 6 
Novi prostori* 2 3 5 
Manj tekmovanja 0 4 4 
Manj gimnastike  2 2 4 
Manj štafet 2 2 4 
Da bi učiteljica/učitelj telovadil-a 1 3 4 
Nič ogrevanja 4 0 4 
Manj ur športne vzgoje 1 2 3 
Manj atletike 1 2 3 
Več hokeja 2 1 3 
Manj nogometa 0 3 3 
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Vse 3 0 3 
Manj košarke 1 1 2 
Manj odbojke 1 1 2 
Več teka  0 2 2 
Več poligona 1 1 2 
Več badmintona 1 1 2 
Da bi bili bolj pridni* 0 2 2 
Dečki ločeni od deklet 1 1 2 
Več skakanja v višino 1 1 2 
Več štafet 0 1 1 
Manj poligona 0 1 1 
Več plavanja 1 0 1 
Več športnih dni 0 1 1 
Nič tehtanja 0 1 1 
Nič vese 0 1 1 
Da bi imeli kotalkanje 0 1 1 
Da bi imeli kolesarjenje 1 0 1 
Glasba med športno vzgojo 0 1 1 
Da ne bi zamujali  1 0 1 
Da ne bi odpadala ŠVZ 0 1 1 
 

*Zaradi velikega števila odgovorov smo nekatere odgovore združili v naslednje kategorije: novi 

rekviziti (žoge, letveniki, koši, goli), novi prostori (bazen, garderobe, kolesarska steza, plezalna 

stena), več (samo), manj (nič), drugega učitelja/učiteljico (da bi imeli učiteljico, ne učitelja; 

učiteljico, ki se ne bi drla; učitelj, ki ne bi metal žog; učitelj, ki ne bi gledal samo napak deklet), 

da bi bili bolj pridni (da bi bili bolj tiho). 

Največ učencev je odgovorilo, da pri športni vzgoji ne bi ničesar spremenili. To lahko potrjuje 

ugotovitvi, da so učenci zadovoljni s športno vzgojo in jo imajo radi. A vseeno so našteli nekaj 

stvari, ki bi jih spremenili. Predvsem so bili to odgovori v smislu, česa si želijo več in česa manj. 

Dečki si želijo predvsem več nogometa in košarke, saj sta to njihova najbolj priljubljena športa. 

Deklice pa si želijo več gimnastike, med dvema ognjema, plesa in manj nepriljubljenega teka. 

Poleg želje po priljubljenih športih si oboji želijo več ur športne vzgoje in to, da lahko delajo 

stvari po lastni izbiri. Prav tako bi se učenci med uro športne vzgoje radi več igrali in zabavali. 

Kar nekaj učencev si želi imeti večjo telovadnico in nove rekvizite. Nekaj pa jih je nezadovoljnih 

z učiteljem ali učiteljico, moti jih spol, vpitje, nepravičnost do deklet in agresivnost učitelja. 
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Preglednica 6.11: Te je pri športni vzgoji kdaj strah? Česa se bojiš? 

Odgovori DEČKI DEKLICE Skupaj 
f F f 

Ni me strah 197 157 354 
Ocenjevanja 13 29 42 
Poškodb 5 10 15 
Da česa ne bi znal-a 4 8 12 
Plezanja 0 11 11 
Prevala 3 10 13 
Salte 4 6 10 
Stoje 2 8 10 
Skoka čez kozo 1 9 10 
Skokov 4 2 6 
Tekmovanja 0 5 5 
Da bi se mi smejali 1 3 4 
Teka 2 1 3 
Vese 0 3 3 
Plesa 2 1 3 
Kaznovanja 0 3 3 
Tehtanja 1 1 2 
Testiranja 0 2 2 
Premeta 1 0 1 
Plavanja 0 1 1 
Gimnastike 0 1 1 
Odbojke 0 1 1 
Štafete 0 1 1 
Raztezanja 0 1 1 
Ko branim v golu 0 1 1 
Da me kdo premaga 0 1 1 
 

Na vprašanje, ali te je pri športni vzgoji kdaj strah, je 68,8 % učencev ogovorilo, da jih ni ničesar 

strah. Čeprav je učencev, ki pravijo, da ne doživljajo strahu, več kot polovica, ne smemo pozabiti 

na tiste, ki jim športna vzgoja vzbuja strah. Učenci in učenke so kot najpogostejši vzrok za strah 

navedli ocenjevanje. Kristan (2009) predlaga športno vzgojo brez ocen in s tem izognitev strahu 

pred ocenjevanjem. Ne strinjamo se z njegovim predlogom, ker potem takem lahko ukinemo 

ocenjevanje tudi pri ostalih predmetih, saj ocenjevanje verjetno vzbuja strah tudi pri matematiki, 

slovenščini ... Menimo, da je veliko bolj pomembno, kakšen je način ocenjevanja. Učenci morajo 

poznati način, pomen in kriterije ocenjevanja. Učitelji pa morajo ocenjevati dosledno, zanesljivo, 

veljavno in objektivno.  
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Deklice je poleg ocenjevanja strah še plezanja, poškodb, prevala, skoka čez kozo … Dečki v 

primerjavi z deklicam doživljajo manj strahov. Strah pa jih je podobno kot deklice poškodb, 

skokov, prevala, salte … Ta strah učitelj lahko prepreči ali omili tako, da poskrbi za varnost z 

zaščitnimi blazinami in z varovanjem med izvedbo vaje. Učencem mora dati občutek, da je dobro 

poskrbel za varnost in da mu lahko zaupajo. Tudi strah pred poškodbami, ki ga omenjajo učenci, 

lahko zmanjša z varnostnim ukrepi in z opozorilom, da je vsak učenec tudi sam odgovoren za 

lastno varnost z upoštevanjem pravil, hišnega reda, z pravilno uporabo rekvizitov, z uporabo 

ustrezne športne opreme … Nekaterim strahovom, kot je npr. strah pred višino (plezanjem), pa se 

je težje izogniti.  

Pri obeh spolih pa se pojavlja tudi strah pred nemočjo oziroma strah, da česa ne bi zmogel. 

Učenci si ne želijo biti neuspešni in slabši od svojih vrstnikov. To jim daje občutek 

manjvrednosti, kar pa negativno vpliva na njihovo samopodobo (Kristan, 2009). Učenci, ki imajo 

pogosto izkušnjo nemoči in neuspeha, dobijo strah ali celo odpor do športnega udejstvovanja. 

Zato se mora učitelj potruditi, da vsakdo dobiti gibalno izkušnjo povezano z uspešnostjo (Zurc, 

2008).  

68,6 % učencev je ogovorilo, da jih pri športni vzgoji ni ničesar strah. Torej hipotezo 8 

(večina učencev doživlja strah pri športni vzgoji) lahko ovržemo, saj jih več kot polovica ne 

doživlja strahu.  

 

Preglednica 6.12: Kaj bi pri športni vzgoji najraje delal-a? 

Odgovori DEČKI DEKLICE Skupaj 
f f f 

Nogomet 183 36 219 
Med dvema ognjema 42 127 169 
Odbojka 30 78 108 
Plezanje 12 91 103 
Košarka 68 24 92 
Rokomet 39 22 61 
Ples 2 49 51 
Gimnastika 4 32 36 
Premet, salta, kolo 9 17 26 
Igranje 14 19 23 
Poligon 4 14 18 
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Igre z žogo 3 14 17 
Tek 7 8 15 
Skakanje po trampolinu 6 8 14 
Vse 3 11 14 
Štafete  3 11 14 
Stojo 1 12 13 
Lovljenje 2 10 12 
Po izbiri 5 7 12 
Atletika 1 10 11 
Hokej 9 2 11 
Namizni tenis 3 7 10 
Badminton 2 5 7 
Tenis 4 3 7 
Tekmovanje 1 5 6 
Nič 3 3 6 
Plavanje 1 4 5 
Prevale 0 5 5 
Ragbi 4 0 4 
Skok v višino 0 4 4 
Športni dan 2 1 3 
Skok v daljino 1 1 2 
Skakanje 2 0 2 
Rolanje 0 2 2 
Čim več različnih športov 0 2 2 
Kotalkanje 0 2 2 
Skok čez kozo 0 1 1 
Testiranje 1 0 1 
Rokoborbe 1 0 1 
Golf 1 0 1 
Gledal posnetek 1 0 1 
 

Rezultati vprašanja, kaj bi najraje delal, se ujemajo z ostalimi ugotovitvami. Dečki bi pri športni 

vzgoji najraje igrali nogomet, košarko, med dvema ognjema, rokomet in odbojko. Tudi deklice bi 

najraje igrale svoj najljubši šport med dvema ognjema. Drugi šport, s katerim bi se deklice 

ukvarjale, je plezanje. Ta odgovor nas je presenetil, saj v dosedanjih ugotovitvah nismo zaznali, 

da je to priljubljen šport med deklicami. Poleg teh dveh športov deklice naštevajo še odbojko, 

košarko, rokomet, ples in gimnastiko. Zanimivo je, da so deklice izbrale košarko, glede na to, da 

so jo uvrstile med tri najmanj priljubljene športe. Mogoče se je košarka znašla med manj 

priljubljenimi športi zaradi omejene izbire odgovorov pri vprašanju, katerih športov ne maraš. 

Poleg tega ugotavljamo, da nogomet postaja priljubljen tudi pri deklicah in ne samo pri dečkih. 
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Kar nekaj deklic je odgovorilo, da bi rade igrale nogomet. Sklepamo, da se razlike med spoloma 

pri izbiri športov zmanjšujejo in da so deklice manj občutljive na delitev športa na dekliškega in 

deškega. Med deklicami so priljubljeni tudi poligon, igre z žogo in igranje.  

Rezultate lahko primerjamo z raziskavo, ki ugotavlja, katere športne aktivnosti izbirajo 

četrtošolci v prostem času. Prvih pet športov je: odbojka, rokomet, plezanje, hokej in jahanje. 

Poleg omenjenih so učenci naštevali še ostale poznane športne panoge: atletika, namizni tenis, 

igre z žogo, ritmična gimnastika, kotalkanje. Izbirajo pa tudi športne aktivnosti, ki jih med 

rednim poukom običajno ne izvajajo: lokostrelstvo, balinanje, sankanje, streljanje, hokej na 

rolerjih, vaterpolo, akrobatika, potapljanje, motokros, gokart, ribolov, gumitvist, šah … (Zurc, 

2008). Pričakovali smo, da si učenci tudi v okviru redne športne vzgoje želijo več različnih 

športov, ki jih običajno ne izvajajo med športno vzgojo. 
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6.5 Kakovost športne vzgoje 

 

Preglednica 6.13: Ali imate športno vzgojo vedno, ko je na urniku? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 31,3 39,0 70,3 
NE 16,1 13,6 29,7 
 

70,3 % učencev je odgovorilo, da imajo športno vzgojo vedno, ko je na urniku. 29,7 % pa jih je 

odgovorilo, da športne vzgoje nimajo vedno. Podatek je zaskrbljujoč in vprašljiva je kakovost 

športnovzgojnega procesa. Športni vzgoji je namenjenih 834 ur in pet športnih dni v vsakem 

razredu. To pomeni, da morajo učitelji realizirati tri ure športne vzgoje tedensko. Glede na 

pozitivne učinke, ki jih ima športno udejstvovanje na otrokov razvoj, je število ur majhno 

(Štemberger, 2005). Zato menimo, da športna vzgoja ne bi smela odpadati, lahko bi jo bilo celo 

več.  

 

Preglednica 6.14: Ali imate športno vzgojo kdaj zunaj (npr. na igrišču, travniku)? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 43,4 49,7 93,1 
NE 4,0 2,9 6,9 
 

Velika večina (93,1 %) učencev je deležna športne vzgoje tudi zunaj. Čeprav je delež (6,9 %) 

tistih, ki športne vzgoje nimajo nikoli zunaj, majhen, je zaskrbljujoč. Na kakovost športne vzgoje 

vpliva tudi učni prostor. Če jo učitelj želi zagotoviti, mora načrtovati pouk športne vzgoje tudi 

zunaj.  

Učenci z gibanjem na prostem pridobivajo na odpornosti, saj se jim krepi imunski sistem. Dobro 

razvit imunski sistem pomeni lažje prenašanje temperaturnih sprememb in zmanjšanje pogostosti 

obolevanja za prehladi in drugimi boleznimi. Poleg odpornosti pa pouk na prostem povečuje 

vzdržljivost otrok, ki je nujna za premagovanje dnevnih aktivnosti (Štemberger, 2005).  
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Preglednica 6.15: Katere vsebine imate zunaj? 

Odgovori DEČKI DEKLICE Skupaj 
F f f 

Tek 171 224 395 
Med dvema ognjema 72 123 195 
Nogomet 130 65 195 
Igre z žogo 50 73 123 
Atletika 36 40 76 
Štafete 22 48 70 
Košarka 32 25 57 
Ogrevanje 22 20 42 
Odbojka 14 24 38 
Skok v daljino 7 5 12 
Rokomet 6 4 10 
Elementarne igre 0 10 10 
Hoja 0 10 10 
Voretex 4 3 7 
Plavanje 0 7 7 
Tenis 5 0 5 
Enako kot v telovadnici 0 4 4 
Poligon 1 2 3 
Gimnastika 2 1 3 
Po izbiri 1 1 2 
Testiranje 2 0 2 
Pohod 0 2 2 
Tekme 1 1 2 
Kolesarski poligon 1 0 1 
Hokej 0 1 1 
Metanje uteži 0 1 1 
Hokej 0 1 1 
Igre 0 1 1 
 

Najpogostejša vsebina, kadar športna vzgoja poteka zunaj, je tek (30,9 %). Ta podatek je 

razveseljujoč, saj tek odlično vpliva na razvoj vzdržljivosti. Za razvoj vzdržljivosti so primerne 

dejavnosti, ki potekajo dalj časa (tek, kolesarjenje, plavanje …). Vzdržljivost pa je pomembna za 

premagovanje vsakodnevnih naporov (Štemberger, 2005).  

Na drugem mestu najpogostejših vsebin sta nogomet in med dvema ognjema. Na podlagi tega 

lahko sklepamo, da učenci velikokrat delajo stvari, ki jih imajo radi, in učitelji ne izkoristijo 

prednosti, ki jih prinaša pouk zunaj. 
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Preglednica 6.16: Ali imaš raje, da športna vzgoja poteka zunaj ali v telovadnic? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

ZUNAJ 25,1 21,7 46,8 
V TELOVADNICI 22,0 31,0 53,0 
 

Več učencev (53 %) ima raje športno vzgojo v telovadnici kot zunaj. Če pa primerjamo rezultate 

glede na spol, ugotovimo naslednje razlike. Več dečkov (25,1 %) kot deklic (21,7 %) ima raje 

športno vzgojo zunaj. In več deklic (31 %) kot dečkov (21,7 %) si bolj želi športno vzgojo v 

telovadnici.  

Sklepamo, da si učenke ne želijo športne vzgoje zunaj zaradi vsebin, ki potekajo zunaj. Tek je 

najpogostejša vsebina, ki jo imajo zunaj in je eden izmed manj priljubljenih športov med 

deklicami. Deklice imajo raje vsebine, kot sta ples in gimnastika, ki se večinoma izvajajo v 

telovadnici. Dečki pa imajo predvsem radi igranje nogometa, ki pa je tako ali tako šport na 

prostem.   

Hipotezo številka 9, učenci imajo raje športno vzgojo v telovadnici kot zunaj, lahko 

potrdimo. Hkrati pa ugotavljamo, da med spoloma obstajajo statistično pomembne razlike, 

ki smo jih ugotovili z izračunom Pearsonovega Hi-kvadrat preizkusa (0,006). Športno 

vzgojo v telovadnici si želi več deklic (31 %) kot dečkov (22 %).  
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6.6 Dodatne dejavnosti  
 

Preglednica 6.17: Ali imate med odmori »telovadbo«*? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 13,2 12,9 26,2 
NE 34,3 39,5 73,8 
 

Preglednica 6.18: Ali med poukom (npr. med matematiko, slovenščino) kdaj »telovadite«? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 12,0 12,3 24,2 
NE 35,6 40,1 75,8 
 

*Ker smo predvidevali, da vsi učenci ne poznajo termina aktivni odmor in minuta za zdravje, smo 
raje uporabili izraz »telovadba«. 

 

Med odmori ima telovadbo, t. i. aktivni odmor, 26,2 % učencev, minuto za zdravje med poukom 

pa 24,2 %. Menimo, da je zaskrbljujoče, da se aktivni odmor in minuta za zdravje izvaja v tako 

majhnem številu kljub priporočilu učnega načrta. Lahko sklepamo, da učitelji ne izvajajo 

aktivnega odmora, ker so med odmori radi prosti ali pa ta čas izkoristijo za pripravo na naslednjo 

uro. Druga možnost pa je, da z njim niso dovolj seznanjeni in ne poznajo pozitivnih učinkov, ki 

jih prinaša. Zato ga niti ne poskušajo načrtovati in izvajati. Prav tako verjetno niso seznanjeni z 

učinki minute za zdravje ali pa ne želijo prekinjati ure s takimi dejavnostmi. 

Torej hipotezo 10, ki pravi, da večina učencev nima minute za zdravje in aktivnega 

odmora, lahko potrdimo.  
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Preglednica 6.19: Če imate med odmori »telovadbo«, ali ti je to všeč? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 26,2 23,5 49,7 
NE 24,1 26,2 50,3 
  

 

Preglednica 6.20: Če med poukom »telovadite«, ali ti je to všeč? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 22,8 23,8 46,6 
NE 27,1 26,3 53,4 
 

Vprašanji, ali ti je »telovadba« med odmori in med poukom všeč, sta bili namenjeni učencem, ki 

imajo te dve dejavnosti. Gleda na to, da je 184 učencev odgovorilo, da imajo aktivni odmor in 

168 učencev, da imajo minuto za zdravje, bi pričakovali, da bo enako ali manjše število učencev 

odgovarjalo na vprašanje, ali ti je to všeč. Na podlagi števila odgovorov ugotavljamo, da so na 

vprašanje odgovarjali tudi tisti, ki aktivnega odmora ali minute za zdravje nimajo, zato rezultati 

niso veljavni.  

 

Preglednica 6.21: Če »telovadbe« med odmori nimate, ali bi jo želel-a imeti? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 31,3 28,0 59,2 
NE 17,0 23,8 40,8 
 

Preglednica 6.22: Če »telovadbe« med poukom nimate, ali bi si jo želel-a imeti? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 30,8 31,8 62,6 
NE 17,5 19,9 37,4 
 

59,2 % učencev je odgovorilo, da si želijo aktivni odmor. Tako so verjetno odgovorili učenci, ki 

jim športna vzgoja pomeni sprostitev, zabavo in veselje. Te ne bi motilo, če bi odmor zapolnili s 
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gibalno aktivnostjo. 40,8 % pa jih je odgovorilo, da si med odmori ne želijo imeti aktivnega 

odmora. Predvidevamo, da so učenci med odmorom radi prosti in počnejo stvari po lastni izbiri in 

stvari, ki jih med poukom ne morejo.  

Več kot polovica učencev (62,6 %) bi želela imeti tudi minuto za zdravje. Predpostavljamo, da bi 

učencem ugajala minutka sprostitve in oddiha med jemanjem nove snovi. 37, 4% učencev pa je 

odgovorilo, da si ne želijo imeti minute za zdravje med poukom. Glede na velik delež učencev, ki 

nimajo aktivnega odmora in minute za zdravje, sklepamo, da vsi učenci ne poznajo teh dveh 

dejavnosti. Zato menimo, da so med učenci, ki si ne želijo aktivnega odmora in minute za zdravje 

tudi taki, ki ne vedo, kakšni sta ti dve dejavnosti in kako potekata. Ali pa jim mogoče ni všeč 

način izvedbe (vrsta aktivnosti), ki ga uporablja učiteljica. 

Rezultate lahko primerjamo z raziskavo dr. Štembergerjeve (2005), v kateri so sodelovale 

učiteljice. Ugotavlja, da le malo več kot polovica učiteljev izvaja minuto za zdravje in aktivni 

odmor. Omenjena avtorica meni, da bi morali učitelji prvega in drugega triletja obe dejavnosti 

pogosteje vključiti v urnik, čeprav sodita v razširjen program. Predlaga, da bi jih lahko na primer 

vpeljali namesto jutranjega kroga. 

Hipotezo 11 (večina učencev si želi imeti minuto za zdravje in aktivni odmor) lahko 

potrdimo, saj si obeh želi več kot polovica učencev.  
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6.7 Ocenjevanje športne vzgoje 
 

Preglednica 6.23: Kakšno oceno si imel-a lansko leto pri športni vzgoji? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

Opisna ocena 10,8 14,0 24,8 
5 (odlično) 28,4 30,0 58,5 

4 (prav dobro) 6,3 7,9 14,1 
3 (dobro) 1,9 0,3 2,2 

2 (zadostno) 0,1 0,0 0,1 
1 (nezadostno) 0,0 0,3 0,3 

 

Učenci 4. razreda (24,8 %) so bili preteklo šolsko leto ocenjeni opisno. Večina učencev 5. in 6. 

razreda (58,5 %) pa je imela odlično oceno. 14,1 % učencev je imelo prav dobro oceno in 2,2 % 

dobro. Le 0,1 % dečkov je imelo zadostno oceno in 0,3 % deklic nezadostno.  

Ocene imajo daljnosežne posledice za učence, saj vplivajo na samopodobo, ta pa na njihovo 

uspešnost (Zurc, 2008). Glede na velik delež učencev z odlično in prav dobro oceno lahko 

sklepamo, da učenci pozitivno doživljajo ocenjevanje športne vzgoje, kar pozitivno vpliva na 

njihovo telesno/gibalno/športno samopodobo. Ta pa vpliva na oblikovanje odnosa do športa, s 

katerim se bo učenec kasneje v življenju ukvarjal (Kristan, 2009). Zato lahko trdimo, da je večina 

učencev pri športni vzgoji uspešna, zato ima odlično izhodišče za ukvarjanje s športom.  

 

Hipotezo 12, ki pravi, da ima večina učencev pri športni vzgoji odlično oceno, lahko 

potrdimo.  

 

Preglednica 6.24: Ali si bil zadovoljen/zadovoljna z oceno? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 45,9 51,0 96,9 
NE 1,6 1,5 3,1 
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Glede na ocene, ki so jih imeli učenci lansko leto, je bil rezultat pričakovan. Kar 96,9 % učencev 

je z oceno zadovoljnih. Sklepamo, da so zadovoljni učenci tisti, ki so imeli odlično, prav dobro in 

opisno oceno. Nezadovoljni učenci (3,1 %) pa so bili lansko leto ocenjeni z dobro, zadostno in 

nezadostno oceno. Mogoče je med nezadovoljnimi učenci tudi tak, ki je imel oceno 4, ker ima 

visoka lastna pričakovanja ali pa si želi biti enak-a večini.  

 

Preglednica 6.25: Ali bi imel-a raje športno vzgojo brez ocene? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 17,4 14,2 31,6 
NE 30,2 28,2 68,4 
 

Učenci (68,4 %) si ne želijo imeti športne vzgoje brez ocen. Glede na veliko število odličnih ocen 

in zadovoljstvo z oceno nas rezultati niso presenetili.  

Željo po ocenjevanju lahko povežemo z motivacijo oziroma potrditvijo o lastnem uspehu. Ocena 

pomeni povratno informacijo o opravljenem delu učenca. Pozitivna informacija, izražena z dobro 

oceno, vpliva na učenčevo doživljanje samega sebe in ga spodbuja k nadaljevanju tega, v čemer 

je dober (Zurc, 2008). Kristan (2009) meni, da si ocenjevanje želijo predvsem uspešni učenci. V 

naši raziskavi sicer nismo raziskovali povezanosti med oceno in željo po ocenjevanju, vendar 

lahko sklepamo, da njegova trditev drži.  

Hipotezo 13, ki pravi, da si večina učencev želi ocenjevanje športne vzgoje, lahko potrdimo.  

 

 

Preglednica 6.26: Ali te je ocenjevanja pri športni vzgoji strah? 

 DEČKI DEKLICE Skupaj 
f % f % f % 

DA 5,6 11,4 17,0 
NE 42,0 41,1 83,0 
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Že pri vprašanju, česa te je strah pri športni vzgoji, smo ugotovili, da se nekaj učencev boji 

ocenjevanja, zato so dobljeni rezultati pričakovani. 17 % učencev se boji ocenjevanja, med njimi 

je več kot polovica deklic (11,4 %). 

Delež učencev, ki jih je strah ocenjevanja, je majhen, a prevelik, če želimo, da imajo vsi učenci 

športno vzgojo radi. Strah pred ocenjevanjem zagotovo ne prinaša prijetnega doživljanja športne 

vzgoje. Toda učitelj mora oceniti vse učence, tudi tiste, ki jih je strah. A to ne pomeni, da lahko 

zanemari dejstvo, da je nekatere učence strah ocenjevanja, saj to strah še poveča. Učitelj mora 

učence dobro seznaniti z ocenjevanjem (namen, kriteriji, datum …). Poleg tega mora ocenjevanje 

potekati v sproščenem vzdušju, tako kot vsaka ura športne vzgoje. Učitelj pa nikakor ne sme 

uporabljati ocenjevanja za ustrahovanje ali discipliniranje učencev.  
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7.0 SKLEP 

 

Z raziskavo smo želi ugotoviti, kako učenci drugega triletja zaznavajo športnovzgojni proces 

oziroma dobiti odgovore na zastavljene cilje. Opredelili smo 13 hipotez, od katerih smo jih 11 

potrdili in 2 ovrgli. Na podlagi rezultatov vprašalnika smo prišli do naslednjih ugotovitev.  

Med učenci drugega triletja je športna vzgoja najbolj priljubljen predmet (53 %), kar potrjuje 

našo prvo hipotezo. Raziskava je potrdila tudi drugo hipotezo, saj učenci uvrščajo športno 

vzgojo med tri najpomembnejše predmete za življenje. Za prvo mesto treh najpomembnejših 

predmetov za življenje, je športna vzgoja tretja najpogostejša izbira učencev, za drugo mesto peta 

izbira in za tretje mesto četrta izbira med šolskimi predmeti.  

Ugotavljamo, da med deklicami in dečki obstajajo razlike glede nepriljubljenih in priljubljenih 

športov, kar potrjuje tretjo in četrto hipotezo. Dečki imajo radi ekipne športne (nogomet, 

košarko, med dvema ognjema), kjer lahko pokažejo svojo uspešnost in moč skozi skupinsko 

delovanje. Ne marajo plesa, gimnastike in atletike. Dekleta imajo rada ples, odbojko in igro med 

dvema ognjema. Ne marajo pa tehtanja, merjenja kožne gube in košarke.  

Potrdili smo tudi peto hipotezo, da ima večina učencev rada športno vzgojo. Najraje imajo šolo v 

naravi, možnost izbire športne vzgoje, kaj bodo delali, in športni dan. Razlike so v tem, da so 

dečki bolj tekmovalni kot deklice. Prav tako sta jim bolj pomembna velikost telovadnice in 

število žog. Deklice pa imajo raje poligon in veliko blazin. Večina učencev (predvsem deklic) 

ima najraje šolo v naravi, zato smo hipotezo šest, ki pravi, da ima večina učencev najraje to, da 

lahko sami izbirajo, kaj bodo delali, ovrgli. Želeli pa smo tudi izvedeti, kaj jih pri športni vzgoji 

moti oziroma česa ne marajo. Učence pri športni vzgoji najbolj moti, da se učitelj jezi nanje. Ta 

ugotovitev potrjuje hipotezo sedem, ki je predpostavljala ravno to. Spraševali smo jih tudi, kaj bi 

spremenili in kaj bi najraje delali. Odgovori na obe vprašanji so povezani z najljubšimi športi 

deklic in dečkov. Na vprašanje, kaj bi spremenili, je največ učencev odgovorilo nič. Tisti, ki pa si 

želijo sprememb, si želijo predvsem več njim priljubljenega športa. Poleg tega nas je zanimalo, 

česa jih je strah. Ugotavljamo, da večina učencev pri športni vzgoji ne doživlja strahu, kar 
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zavrača našo hipotezo osem, ki je predpostavljala ravno obratno. Učenci, ki doživljajo strah, se 

bojijo ocenjevanja, poškodb, da česa ne bi znali, plezanja, prevalov …  

Zaskrbljujoči so rezultati, da učenci nimajo športne vzgojo vedno, ko je na urniku, ker to 

zmanjšuje kakovost športnovzgojnega procesa. Na kakovost vpliva tudi učno okolje. Med učenci, 

še najbolj pri deklicah, športna vzgoja zunaj ni priljubljena. Zato smo hipotezo devet, ki pravi, da 

imajo učenci raje športno vzgojo v telovadnici kot zunaj, potrdili.  

Potrdili smo tudi hipotezo deset (večina učencev nima aktivnega odmora in minute za zdravje) in 

enajst (večina učencev si želi imeti aktivni odmor in minuto za zdravje). Le 24,2 % učencev ima 

minuto za zdravje in 26,2 % učencev aktivni odmor, želi pa ju imeti več kot polovica vprašanih. 

Zadnje, kar smo raziskovali, je ocenjevanje športne vzgoje. Ugotovili smo, da je imela večina 

učencev lansko šolsko leto (2010/2011) odlično oceno pri športni vzgoji, kar potrjuje hipotezo 

dvanajst. Zato je bilo pričakovano, da je večina učencev zadovoljna z oceno. Raziskava je prav 

tako potrdila hipotezo trinajst, ki je predpostavljala, da si večina učencev (68,4 %) želi 

ocenjevanje športne vzgoje. Ocenjevanja, ki je eden izmed najpogostejših strahov učencev 

drugega triletja, se boji 17 % učencev in od teh je več kot polovica deklic (11,4 %).  

Glede na rezultate raziskave lahko trdimo, da je zaznavanje športnovzgojnega procesa pozitivno. 

Priljubljenost športne vzgoje, zadovoljstvo, majhen delež učencev, ki doživljajo strah kaže 

pozitivne izkušnje otrok s šolsko športno vzgojo. Vedno pa se najdejo stvari, ki jih lahko še 

izboljšamo in popravimo. Pri slednjem nam pomagajo raziskave, kot je naša. Če učitelj želi 

pridobiti mlade za športni življenjski slog, si mora prizadevati, da bo za čim več učencev športna 

vzgoja prijetna izkušnja. Vzljubiti šport, šport imeti rad je temeljni pogoj za to, da bo nekdo 

pozneje bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami (Kristan, 2009, str. 517).  
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9.0 PRILOGA 

 

Pozdravljeni, 

 

sem Barbara Knavs in v diplomskem delu raziskujem, kako učenci 2. triade zaznavate pouk športne vzgoje. Zato vas prosim, da izpolnite anketni 

vprašalnik in mi s tem pomagate pri raziskovanju. Reševanje naj poteka samostojno. Odgovori bodo anonimni, tako ne bo nihče vedel, kdo je 

odgovarjal.  

 

Hvala za sodelovanje.  

 
1. Spol (obkroži)     DEČEK          DEKLICA 
2. Šola (vpiši ime in kraj šole) __________________________________________ 
3. Razred (obkroži)     4.          5.          6. 
4. Kdo te uči športno vzgojo? (obkroži) razrednik/razredničarka 

 učitelj/učiteljica športa 

razrednik/razredničarka IN učitelj/učiteljica šport SKUPAJ 

5. Napiši, katere tri predmete imaš v šoli najraje. 1. mesto: 
______________________________________ 

2. mesto: 
______________________________________ 

3. mesto: 
______________________________________ 

6. Napiši, kateri trije predmeti so po tvojem mnenju za življenje 

najpomembnejši. 
1. mesto: 

______________________________________ 

2. mesto: 
______________________________________ 

3. mesto: 
______________________________________ 

7. Katere športe imaš pri športni vzgoji najraje? (obkroži največ tri) a) atletika 

b) gimnastika 

c) košarka 

d) rokomet 

e) nogomet 

f) odbojka 

g) ples 

h) med dvema ognjema 

i) testiranje za športnovzgojni karton 

j) testiranje za značko Krpan 

8. Ali imaš športno vzgojo rad-a?     DA          NE 
9. Kaj imaš pri športni vzgoji rad-a? (Obkrožiš lahko več odgovorov, a samo 

tisto, kar imaš rad-a, kar ti je všeč.) 
a) štafetne igre 

b) tekmovanja 

c) poligon 

d) da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali 
e) da imamo veliko žog 

f) da imamo veliko blazin 

g) da imamo veliko različnih rekvizitov 

h) da imamo veliko telovadnico 

i) športni dan 

j) šolo v naravi 

10. Ali imate med odmori telovadbo?     DA          NE 
11. Če imate med odmori telovadbo, ali je to všeč?     DA          NE 
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12. Če telovadbe med odmori nimate, ali bi jo želel-a imeti?     DA          NE 
13. Ali med poukom (npr. med matematiko, slovenščino …) kdaj telovadite?     DA          NE 
14. Če med poukom telovadite, napiši, ali ti je to všeč.     DA          NE 
15. Če telovadbe med poukom nimate, ali bi jo želel-a imeti?     DA          NE 
16. Ali imate športno vzgojo vedno, ko je na urniku? (obkroži)     DA          NE 

17. Ali imate športno vzgojo kdaj zunaj? (npr. na igrišču, na travniku …)     DA          NE 
18. Če imate športno vzgojo zunaj, katere vsebine imate takrat? (Napiši. )  

__________________________________________________ 
19. Ali imaš raje, da športna vzgoja poteka zunaj ali v telovadnici?     

 ZUNAJ          V TELOVADNICI 
20. Obkroži oceno, ki si jo imel-a lansko leto pri športni vzgoji.     1    2     3     4     5     OPISNA OCENA 
21. Ali si bil-a z oceno pri športni vzgoji zadovoljen/zadovoljna?     DA          NE 
22. Ali bi imel-a raje športno vzgojo brez ocene?     DA          NE 
23. Ali te je ocenjevanja pri športni vzgoji strah?     DA          NE 
24. Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš? (Obkroži vse, česar ne 

maraš. Lahko pa tudi sam-a še kaj dopišeš.) 
a) med dvema ognjema 

b) košarka 

c) rokomet 

d) nogomet 

e) odbojka 

f) atletika 

g) gimnastika 

h) ples 

i) štafetne igre 

j) poligon 

k) testiranje za športnovzgojni karton 

l) tehtanje 

m) merjenje kožne gube 

n) tek 

o) dopiši: _________________________________ 

25. Česa pri športni vzgoji ne maraš? (Obkroži vse, česar ne maraš. Lahko 

pa tudi sam-a še kaj dopišeš.) 
a) učitelj se jezi na nas 

b) učitelj nas kaznuje, če nismo pridni 
c) športna vzgoja nam odpade, če nismo pridni 
d) k športni vzgoji zamujamo 

e) nisem dober pri športni vzgoji 
f) drugi se mi smejijo 

g) učitelj/učiteljica nikoli ne telovadi z nami 
h) učitelj/učiteljica nam nikoli nič ne pokaže 

i) delamo vedno iste stvari 
j) sošolci vpijejo 

k) vedno se utrudim 

l) umažem se, potim se 

m) štafetne igre 

n) poligon 

o) tekmovanja 

p) da nimamo telovadnice 

q) da imamo športno vzgojo v razredu 

r) kadar imamo športno vzgojo zunaj 
s) športnih dni 
t) šole v naravi 
u) dopiši: __________________________________ 

 
 
26. Napiši, kaj bi spremenil-a pri športni vzgoji, če bi lahko. 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
27. Te je pri športni vzgoji kdaj strah? Če te je, prosim napiši, česa se pri športni vzgoji bojiš. 

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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28. Napiši, kaj bi ti pri športni vzgoji najraje delal-a. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 


