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IZVLEČEK 

Poglavitni namen diplomskega dela je bilo raziskati, za kateri način ocenjevanja (besedno, 

opisno, številčno) ali neocenjevanja športne vzgoje bi se odločili razredni učitelji iz Obalno-

kraške regije za 1. in 2. triletje vzgojno-izobraževalnega obdobja. Prav tako smo raziskali, 

koliko časa učitelji porabijo za oblikovanje opisne ocene, kakšne težave se po njihovem 

mnenju pojavljajo pri opisnem ocenjevanju ter katere predloge predlagajo za izboljšanje 

opisnega ocenjevanja. 

V raziskavi je sodelovalo 53 učiteljev. Največ opredelilo za opisno ocenjevanje športne 

vzgoje v prvem triletju (58,5 % odgovorov) ter za številčno ocenjevanje v drugem triletju 

(60,4 % odgovorov).  

Starost anketiranih se je gibala od 24. do 57. leta, njihova povprečna starost je znašala 43,09 

let, njihova povprečna delovna doba pa 19,71 let. Največ anketiranih učiteljev je doseglo 

naziv svetovalca (52,8 %), med njimi ni bilo nobenega svetnika. Večina učiteljev je v šolskem 

letu 2012/2013 sama poučevala športno vzgojo, teh je bilo 79,2 %.  

Dobljene podatke iz kombiniranega tipa ankete smo kategorizirali in jih nato obdelali s 

pomočjo kvantitativne in kvalitativne analize. Posameznim odgovorom smo izračunali 

frekvence, s statističnim programom SPSS 18.0 za Windows pa smo dobili odstotke 

navedenih odgovorov iz zaprtega tipa vprašanj, katere smo kasneje ponazorili tudi v grafični 

obliki in dobljeno obrazložili.  

Ključne besede: ocenjevanje športne vzgoje, športna vzgoja v Obalno-kraški regiji, opisno 

ocenjevanje, besedno ocenjevanje, številčno ocenjevanje, 1. in 2. triada   

  



II 
 

ABSTRACT 
 
EVALUATING SPORT IN COASTAL-KARST REGION 
 
The main purpose of the thesis was to investigate which method of evaluation (verbal, 

descriptive, numeric, none) of physical education teachers of the Coastal-Karst region would 

choose for the first and the second triennium of the educational period. We have also 

investigated the amount of time teachers spend to create a descriptive evaluation criteria, what 

kind of problems they encounter and what are the suggestions they offer to improve it. 

53 teachers participated in the study. The majority opted for descriptive evaluation of physical 

education in the first triennium (58.5%) and for numerical evaluation in the second triennium 

(60.4%). 

The age of the respondents ranged from 24 to 57, the average age being 43.09 years. 19.71 

was the average amount of years of service. Most of the interviewed teachers have reached 

the title of consultant (52.8%); there were no councilors. 79.2% of the teachers taught 

physical education in the 2012/2013 school year on their own. 

Using quantitative and qualitative analysis, we categorized and analyzed the data obtained 

from the combined survey. Individual response rate was calculated by the statistical program 

SPSS 18.0 for Windows, where we also got the percentage of those responses to the closed 

type questions, using the graphic form to illustrate our point. We concluded the thesis by 

explaining our findings. 

 

Keywords: evaluation of physical education, physical education in the Coastal-Karst region, 

descriptive evaluation, verbal evaluation, numerical evaluation, first and second triennium 
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1.0 UVOD 
 

Ocenjevanje pri športni vzgoji se venomer pojavlja kot strokovni problem. Vsako 

ocenjevanje, ali naj bo to opisno, številčno ali besedno,  ima določene pomanjkljivosti in 

slabosti. Različne filozofske razprave še niso prišle do jasnega odgovora, ali je ocenjevanje 

dobro ali ne. Učitelji so pri ocenjevanju bolj prepuščeni svoji iznajdljivosti. Nekateri menijo, 

da športne vzgoje ni nujno ocenjevati, drugi športni pedagogi pa nujnost ocenjevanja 

zagovarjajo. Tudi če učitelj doseže cilje brez ocenjevanja, ne moremo trditi, da mu ne bi 

uspelo, ko bi ocenjevanje vključil v uspešen proces športne vzgoje (Vehovar, 2000). 

Šport je smiseln, če zadovoljuje potrebe posameznika, torej potrebo po gibanju, tveganju, 

samopotrjevanju, socialnih stikih, skratka da je zabava prisotna. Vendar 'biti zabaven' ni 

znanstveni izraz, a vendarle je zabava tista, ki odloča, kolikokrat mladi rolkajo, smučajo, 

deskajo na snegu, plavajo, planinarijo itd. Miethling (1997) meni, da je zabava najvišji 

individualni fenomen, ki se oddaljuje od vsake znotraj individualne primerjave in s tem od 

vsakega ocenjevanja. Tudi Wankel (1993) pravi, da je zadovoljstvo oz. uživanje ključni 

dejavnik, ki izoblikuje navado ukvarjanja s športom in vpliva na posameznika, da se tudi v 

kasnejših letih ukvarja s športom. Stein in Ravizza (1989) dodajata, da sta zadovoljstvo in 

uživanje eden izmed ključnejših elementov motivacije za šport. Csikszentmihalyi (1975) 

dopolnjuje, da pa je za druge  motivacijski dejavnik občutek kompetentnosti, ki pa je bolj 

subjektiven in relativen. Pomembno je vplivati na učenčevo subjektivno oceno, saj je 

zadovoljstvo bolj odvisno od nje kot od objektivnih športnih dosežkov (Cankar, & Tušak, 

2000). 

Ponovno ocenjevanje športne vzgoje s številčno oceno je spodbudil sprtost mnenj med 

teoretiki in učitelji. Obe strani opozarjata na specifičnost področja športne vzgoje in 

posledično na posebne prijeme ocenjevanja. Tušak in Cankar se zavzemata, da je smiselnost 

športa le, če zadovoljuje potrebe posameznika po gibanju, tveganju, samopotrjevanju, 

socialnih stikih … Naloga športnega pedagoga je izboljšati športne dosežke učencev, vendar 

je zabava pomembnejša! Usvajanje športnih dosežkov ne gre brez socialnih, poklicnih in 

družbenih funkcij (Tušak, & Cankar, 2002). 

Načini preverjanja in ocenjevanja bodo vedno stvar polemike. Nekateri razredni učitelji, 

športni pedagogi, učenci in dijaki se strinjajo, da je preverjanje in ocenjevanje koristno le, če 
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je pravično in motivacijsko. Preverjanje in ocenjevanje morata biti naravnana učnociljno. 

Ocenjevati smemo le vsebino, ki jo učenec že pozna/zna, kjer se bo lahko izkazal in s katero 

bo prepričan v uspeh svojega dela (Lorenci, 2000). 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 
 

Pridobivanje znanja je ena ključnih nalog izobraževalnega sistema. Poleg tega v pedagoški 

proces spadata tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. S preverjanjem znanja ugotovimo, kako 

učenci razumejo določeno učno vsebino. Preverjamo lahko pred, med ali ob koncu določene 

učne vsebine. Z ocenjevanjem znanja pa ugotavljamo in vrednotimo že doseženo znanje učne 

vsebine. Ta se opravlja potem, ko je bila učna snov podana in utrjena ter preverjana, da so 

učenci učno snov usvojili (Bucik, 2000). 

V devetletni osnovni šoli poznamo tri vzgojno-izobraževalna obdobja, imenovana triade. V 

prvem triletju osnovne šole so učenci ocenjeni opisno, v drugem in tretjem obdobju pa s 

številčnimi ocenami (8. člen) (Uradni list RS, 73/2008). 

Že dolgo trajajo razprave o tem, kaj je pravzaprav smisel ocenjevanja športne vzgoje. Kaj 

sploh ocenjevati? Vprašamo se lahko, ali ocenjevanje športne vzgoje kaže, koliko je 

udejanjeno oblikovanje 'trajne športne navade', ki je pravzaprav ena od poglavitnih namenov 

športne vzgoje? Lahko učence pravično ocenjujemo? Na navedena vprašanja težko 

odgovorimo, zato je težko trditi, ali je ocenjevanje koristno ali škodljivo za učence. Največji 

zagovornik neocenjevanja športne vzgoje pri nas je zagotovo dr. Silvo Kristan, športni 

pedagog, ki že več let poskuša dokazovati, da ocenjevanje šolske športne vzgoje ni v skladu z 

vlogo tega predmeta in njegovimi vzgojno-izobraževalnimi smotri. To naj bi po njegovem 

mnenju še posebno veljajo za številčno ocenjevanje, ki ga je z letom 1996 ponovno uvedla 

vlada. Kristan je zapisal, da so vrnitev petstopenjske številčne ocene v šole najbolj 

pozdravljali učitelji, ki niso znali motivirati učencev in so z ocenjevanjem gradili veljavo 

predmeta in sebe kot učitelja. Vendar pravi, da je takšno ocenjevanje, ki je namenjeno 

umetnemu dviganju veljave in avtoritete učitelja oz. športnega pedagoga, nedopustno.  

Temeljno vzgojno-izobraževalno vodilo šolske športne vzgoje je 'šport za vse'. Pri tem je 

pomemben proces, ne dosežek (Kristan, 2009). 

Športna vzgoja spada v sklop tako imenovanih »vzgojnih predmetov«, kamor spadata tudi 

glasbena in likovna vzgoja. Eden od razlogov uveljavitve današnjega številčnega ocenjevanja 

teh predmetov je bila vzpostavitev enakovrednosti med vsemi šolskimi predmeti, brez 

hierarhije. Vendar je takšno ocenjevanje v nasprotju z določili Nacionalnega programa športa, 

ki pravi: »Športno vzgojo v šolah je treba oblikovati kot integralni del vzgojno-
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izobraževalnega procesa. Ne gre le za razvijanje gibalnih sposobnosti in pridobivanje športnih 

znanj, temveč je športna vzgoja tudi sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 

posamezniki. Ravnovesje duha in telesa je vrednota, ki omogoča ne samo učinkovitejše 

šolsko delo, temveč tudi kakovostnejše življenje« (Nacionalni program športa v Republiki 

Sloveniji, Uradni list RS 24/2000; povzeto po: Musek Lešnik, 2011). 

Z novim predlogom nastanka Bele knjige so ugotovili, da številčnega načina ocenjevanja 

športne vzgoje ne podpira kar velik odstotek staršev (65 %), enakega mnenja je tudi 58 % 

učiteljev v prvem in drugem triletju vzgojno-izobraževalnega obdobja. Številčno ocenjevanje 

je večina učiteljev podprla šele za 3. triletje (Musek Lešnik, 2011). 

Ker me je zanimalo, katero ocenjevanje podpirajo razredni učitelji v prvem in drugem triletju, 

sem naredila raziskavo z anketiranjem razrednih učiteljev iz Obalno-kraške regije. S katerim 

ocenjevanjem se strinjajo ali ne strinjajo, je prikazano v empiričnem delu diplomskega dela. 

 

2.1 ZGODOVINA ŠOLSKEGA OCENJEVANJA IN 
OCENJEVANJA ŠPORTNE VZGOJE PRI NAS 

 

Primož Trubar je bil prvi pri nas, ki je leta 1564 v svojem delu Cerkovna ordnunga zapisal 

zahtevo po preverjanju znanja, vendar se je kasneje ocenjevanje z odpravljanjem 

protestantskih šol pozabilo oziroma je bilo odvisno od vsakega posameznega učitelja. Tako 

začetek ocenjevanja pripisujemo Johannesu Sturmu, organizatorju pouka, ki je začel z 

ocenjevanjem na svoji gimnaziji z razvrščanjem učencev od najslabšega do najboljšega. 

Namen takratnega ocenjevanja učiteljev je bilo informirati starše o znanju njihovih otrok. 

Prva določila kako ocenjevati so zapisana v Prvem avstrijskem osnovnošolskem zakonu v letu 

1774. Takrat so uveljavili petstopenjsko letvico, kot jo poznamo danes. Po tem zakonu je 

šolska ocena dobila normativno vlogo, saj so šolske ocene vplivale na končni uspeh, v 

primeru negativnega končnega učnega uspeha pa je učencu doprineslo podaljšanje učne 

obveznosti. 

Drugi avstrijski osnovnošolski zakon iz leta 1805 je še natančneje opredelil ocenjevanje. 

Zakon je doprinesel ocenjevanje posameznih predmetov ter uveljavil ločene ocene za učno 

storilnost in vedenje. V tem času so začeli uporabljati redovalnice, kar spodbudi, da učence 
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neprestano ocenjujejo. Ocena dobi didaktični, pedagoški in motivacijski pomen. S tem 

zakonom dobi ocena dokončno administrativno vlogo, saj je v zakonu zapisano, da učenec ne 

more napredovati v višji razred, če ne dosega norm.  

Tretji avstrijski osnovnošolski zakon iz leta 1869 doprinese  staršem enkrat letno obvestilo o 

otrokovih učnih dosežkih in vedenju. 

V letu 1905 je petstopenjska ocenjevalna lestvica obvezna za vse šole na območju Avstro-

Ogrske, tudi na Slovenskem. Poleg vseh vlog, ki jih je pridobila šolska ocena z ocenjevanjem 

je tudi ta, da srednje šole izvedejo izpit na koncu vsakega semestra in s tem ocenijo delo 

učitelja. 

Športno vzgojo kot obvezni predmet je na Slovenskem najprej uveljavila Gimnazija 

Maribor leta 1903. Sčasoma so jih po letu 1909 uvedle tudi druge šole.  

Prizadevanja za izboljšanje ocenjevanja pri nas so se začela šele po letu 1960. V temu letu so 

v šole uvedli opisne ocene. Z uvedbo opisnih ocen so šole najprej eksperimentirale, nato pa 

opisno ocenjevanje zavrnile. 

Prizadevanje za drugačno in bolj pravično oceno se je začelo v začetku sedemdesetih let. 

Takrat je osem pedagoških svetovalcev za športno vzgojo doreklo za ukinitev petstopenjske 

številčne ocene. 

Zaradi proučevanja ustreznosti opisnega ocenjevanja se je tako porodila ideja o besednem 

ocenjevanju. Leta 1975 so uvedli tristopenjsko besedno oceno za vse vzgojne predmete s temi 

ocenami: manj uspešno, uspešno, zelo uspešno. Z uporabo besedne ocene so tako odpravili 

nezadostno oceno, prav tako besedne ocene niso imele več vpliva na zaključni šolski uspeh. 

Uvedba besednega ocenjevanja velja za pozitivni premik ocenjevanja športne vzgoje. Še 

vedno pa velja, da pri besednem ocenjevanju ne vemo kaj ocenjujemo (povzeto po: Kristan, 

1992). 

Z uvedbo devetletne osnovne šole so uvedli petstopenjsko številčno ocenjevanje za vse 

predmete, vključno za predmet športne vzgoje. Po uvedbi so se začele pojavljati dileme in 

vprašanja, ali je številčno ocenjevanje ustrezno (povzeto po: Kristan, 2009). 
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2.2 OCENJEVANJE ŠPORTNE VZGOJE 

2.2.1 OPISNO OCENJEVANJE 

 Z opisnim ali analitičnim ocenjevanjem učitelj opisno opredeli učenca glede na vrsto 

dejavnikov, ki lahko vplivajo na učenčevo vzgojno-izobraževalno učinkovitost. Učitelj si 

mora za takšno ocenjevanje sproti in v času ocenjevalnega obdobja beležiti opažanja za 

vsakega učenca posebej.  Šele na podlagi teh zapisov lahko učenec objektivno zapiše opisno 

oceno (Štemberger, 2000). 

Učenca spremljamo daljše časovno obdobje ter ga ocenimo v teoretičnem in gibalnem znanju. 

Za ocenjevanje pa potrebujemo čim večje število podatkov. Razredni učitelj spremlja in beleži 

vrsto učenčevih podatkov kot so: stopnja usvojenih različnih športnih znanj, osebni športni 

dosežki pri športni vzgoji, odsotnost, prizadevnost, trud, izostanek od pouka zaradi 

zdravstvenih težav. Na podlagi spremljanja in vrednotenja šele zapišemo končno opisno 

oceno (Štemberger, 2000). 

Z opisno oceno učitelj objektivno opredeli učenca s pomočjo sprotnih beleženj opažanj in 

merjenj. Učitelj si zapisuje dosežke učencev ob vsaki priložnosti in ne samo ob merjenju 

določene dejavnosti (Štemberger, 2000). 

 V opisni oceni je zapisano kaj učenec zna in obvlada ter kaj mora učenec še nadoknaditi sam 

oz. s pomočjo staršev ali učitelja (Razdevšek-Pučko, 1999). 

Opisno oceno oblikujemo glede na znanje vsakega učenca posebej pri vsakem sklopu učnih 

vsebin predmeta. Oceno zapišemo na osnovi dolgotrajnejših opazovanj, zapisov in preverjanj 

znanja. Znanje posameznika primerjamo z njegovim prejšnjim znanjem, z njegovimi 

zmožnostmi ter z določenimi kriteriji minimalnega znanja (Razdevšek-Pučko, 1991). 

Opisna ocena je povratna informacija učencem in staršem ter tudi bodočim učiteljem učencev. 

Opisno ocenjevanje je analitično ter opisuje posamezne značilnosti in posebnosti učenčeve 

dejavnosti in znanja. Učencev ne razvršča in primerja med seboj, je v funkciji spremljanja in 

diagnosticiranja. Opisna ocena je individualizirana in omogoča primerjanje s samim seboj, kar 

spodbuja in razvija notranjo motivacijo (Razdevšek-Pučko, 1991). 

Eden večjih problemov opisnega ocenjevanja je nenavajenost učiteljev, staršev in otrok na tak 

način zapisa ocene. Opisno ocenjevanje vzame učitelju več časa za zbiranje zapisov in opisov 
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dosežkov. Staršem je bližje številčno ocenjevanje, ki omogoča primerjavo in jim je tudi 

poznamo (Razdevšek-Pučko, 1991). 

 

2.2.1.1 Prednosti opisne ocene:  

 velika informativna vrednost; za učitelje, učence in starše, 

 razbremenitev učencev, saj se ne bojijo pridobitev slabe ocene, 

 nezapostavljenost slabših učencev; tekmovalnost učenca samega s sabo in ne primerja 

sebe z drugimi učenci, 

 ima lahko vzgojno vlogo; učenec spozna, da je pomemben njegov lasten napredek 

(Štemberger, 1995). 

Upoštevana je pedagoška funkcija, prednosti dajemo znanju in drugim dobrim sposobnostim 

(Razdevšek-Pučko, 1995). 

 

2.2.1.2 Slabosti opisne ocene: 

 ocena je subjektivna; človek je kot ocenjevalni instrument težko objektiven, 

 za opisno ocenjevanje je potrebno veliko časa, 

 v razredih in oddelkih je veliko učencev, 

 učence je potrebno dobro poznati (Štemberger, 1995). 

 

2.2.1.3 Namen opisne ocene: 

Z opisno oceno ugotovimo, koliko učenec že obvlada predpisano snov. Odkrijemo, na katerih 

področjih je učenec bolj ali manj uspešen ter motiviramo učence za sodelovanje pri pouku 

(Štemberger, 1995). 
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2.2.1.4 Kako zapisati opisno oceno: 

Opisne ocene morajo vsebovati informacije s področja dosežkov učenca na posameznih 

vzgojno-izobraževalnih ciljih (opredeljeni operativni cilji). Ocena vsebuje področja, kjer 

učenec kaže interes in zanimanje zanj, in kjer dosega dobre rezultate. Na drugi strani pa naj 

vsebuje področja, kjer bi učenec potreboval dodatno pozornost in pomoč. V oceni je zapisana 

stopnja napredovanja v primerjavi z njegovo predhodno stopnjo, učenčeve pozitivne 

značilnosti in lastnosti, posebej tiste, ki predstavljajo razvoj in izrazito individualne 

posebnosti. Otroka primerjamo samo z njim samim na podlagi prejšnjih zapisov ocenjevanja. 

Zapis je jasen, razumljiv in analitičen, uporabljamo enoznačne, strokovne izraze. Izogibamo 

se posplošenih sodb in nepoznane strokovne terminologije. Izogibati se moramo žaljivih 

zapisov, ki otroka zaznamujejo in prizadenejo (Razdevšek-Pučko, 1991). 

Opisna ocena je kratka in jedrnata. V končno opisno oceno je potrebno streti vse, kar se je 

med šolskim letom dogajalo (Štemberger, 2000). 

 

2.2.2 BESEDNO OCENJEVANJE 

Besedno ocenjevanje je tristopenjsko. Pri tem poznamo tri (3) besedne lestvice; zelo uspešno, 

uspešno in manj uspešno. Učitelj učence razporedi glede na znanje po tristopenjski lestvici, 

pri tem pa upošteva cilje in standarde, določene na nacionalni ravni za vsak razred (Čerin, 

2000). 

Besedne in številčne ocene lahko primerjamo, tako da številčne ocene zamenjamo z  

besednimi, in sicer tako, da negativna ocena (1) in zadostna ocena (2) pomeni »manj 

uspešno« (MU), dobro (3) in prav dobro (4) »uspešno« (U) in odlično (5) »zelo uspešno« 

(ZU) (Kristan, 1992). 

Besedna ocena se loči od številčne po tem, da nima negativne ocene ter samo tristopenjsko 

lestvico (Kristan, 1992). 
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2.2.2.1 Prednosti besedne ocene: 

Prednosti besednega ocenjevanja sta, da nima negativne ocene ter da se ocene ne štejejo pri 

zaključnem uspehu (Kristan, 1992). 

 

2.2.2.2 Slabosti besedne ocene: 

Tristopenjska lestvica je premalo za razvrščanje učencev glede na njihovo znanje. Besedno 

ocenjevanje je manj diskriminativno kot petstopenjsko številčno ocenjevanje (Kristan, 1992). 

 

2.2.3 ŠTEVILČNO OCENJEVANJE 

Številčno ocenjevanje je petstopenjska ocenjevalna lestvica, s katero se oceni znanje učencev 

po lestvici od ena do pet. Številčne ocene zapišemo kot: nezadostno (1), zadostno (2), dobro 

(3), prav dobro (4) in odlično (5). Štiri ocene so pozitivne, ocena nezadostno (1) pa negativna. 

Nezadostno oceno dobi učenec, ki ni dosegel standardov, določenih v učnih načrtih (9. člen) 

(Uradni list RS, 73/2008). 

 

2.2.3.1 Prednosti številčne ocene:  

 številčna ocena ima vpliv na boljši učni uspeh predmeta, 

 večja pravičnost in natančnost pri številčnem ocenjevanju, 

 športna vzgoja je enakovreden predmet ostalim učnim predmetom in pri zaključnem 

uspehu, 

 motiviranost učencev za bolj aktivno vključevanje v športno vzgojo (Lorenci, 2000). 
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2.2.3.2 Slabosti številčne ocene:  

Petstopenjski ocenjevalni lestvici pripisujejo te slabosti: 

 je neinformativna oz. ne izraža posebnosti posameznega učenca in o njem ne daje 

nobenih posebnih informacij, 

 je neobjektivna, neveljavna in nezanesljiva, 

 ocene različnih učiteljev niso med seboj primerljive, 

 številčno ocenjevanje spodbuja k nezdravi tekmovalnosti med učenci in ima slab vpliv 

na razvoj osebnosti, saj tisti, ki dobivajo slabe ocene, pridobijo občutek negotovosti, 

manjvrednosti, učenci z dobrimi ocenami pa občutek večvrednosti, 

 znanje učencev se razlikuje po obsegu in kakovosti, kar ni mogoče med seboj 

objektivno primerjati s številčno oceno. 

Nekateri didaktiki menijo, da je lestvica petih ocen premajhna, da bi lahko dobro razlikovala 

učence med seboj. Hkrati raziskave in izkušnje kažejo, da je pri ocenjevanju manj napak, če je 

lestvica ocen manjša (Kristan, 1992). 

Prav tako je premalo upoštevana pedagoška funkcija ocene, ki preusmerja otrokovo pozornost 

stran od veselja do učenja in razvijanja sposobnosti. Učenci se učijo za ocene, ki imajo 

ustrahovalno vlogo, to pa je negativna motivacija. Številčne ocene lahko pri nekaterih učencih 

povzročijo subjektivno doživljanje neuspešnosti (Razdevšek-Pučko, 1995). 

 

2.3 OCENJEVANJE ŠPORTNE VZGOJE SE RAZLIKUJE OD 
OSTALIH    PREDMETOV 
 

»[…] Ocenjevanja športne vzgoje zaradi posebnosti področja ni dopustno primerjati z 

ocenjevanjem matematike, zgodovine, tujega jezika in drugih učnih predmetov« (Kristan, 

2008, str. 16). 

Veliko je različnih mnenj športnih pedagogov glede ocenjevanja športne vzgoje. Zakaj 

ocenjevati in zakaj ne? Pri športni vzgoji lahko izmerimo in ocenimo le gibalne sposobnosti, 

od katerih se večina kaže kot dedni zapis prednikov. Torej kako izboljšati gibalne 
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sposobnosti, ki so večinoma 80–90 % prirojene. V takem primeru se jih tudi z vadbo težko 

izboljša. Lorenci meni, da je za izboljšanje gibalnih sposobnosti potreben dolgotrajni proces, 

pri tem se sprašuje, ali je dva- do tritedenska vadba na teden dovolj za učence za izboljšanje 

njihovih gibalnih sposobnosti. Razlika pri vaji športne vzgoje z drugimi predmeti je tudi ta, da 

učenci doma ne morajo povsem vaditi športnih lekcij, kot je pri ostalih predmetih to bolj 

enostavno. 

Motorične sposobnosti so prirojene, zato zaradi podedovane telesne konstitucije in drugih 

gibalnih razlik ne moremo ocenjevati športne vzgoje z objektivnimi merili. Športna vzgoja je 

objektivno merljiva samo pri rezultatih, vendar rezultatov ne ocenjujemo, ker bi tako delali 

krivico učencem, ki niso dovolj motorično sposobni. Namen športne vzgoje je, da bi se učenci 

ukvarjali s športom in bili aktivni tudi kasneje v življenju, kar pa slaba ocena odvrne od tega.  

Učitelji drugih predmetov so prav tako različnih mnenj. Nekaterim predstavlja predmet s 

pomembnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji, nekateri ga povezujejo s sprostitvijo, drugim je 

odveč. Odveč je večinoma tistim pedagogov, ki imajo s tem predmetov slabe izkušnje. 

Športnim pedagogom je številčno ocenjevanje dobrodošlo predvsem zaradi tega, da učenci ta 

predmet prav tako cenijo kot ostale predmete, saj bi bil lahko predmet športne vzgoje 

potemtakem manj vreden.  

Predmet športne vzgoje ima vzgojne in izobraževalne cilje. Besedno ocenjevanje ne bi bilo 

vprašljivo, če bi predmet imel samo vzgojne prijeme. Tako bi že samo ime povedalo, kakšen 

je namen predmeta – vzgajanje, doživljanje sveta. Ker pa predmet športne vzgoje tudi uči, je 

tukaj dilema o poimenovanju predmeta. Kakšno ocenjevanje je potemtakem najbolje 

uveljaviti, številčno ali besedno? Besedna ocena vsebuje pohvalo ali grajo za obnašanje in za 

splošni odnos do predmeta. Številčno oceno uporabljajo za znanje snovi in za ocenjevanje 

kakovostno narejenih izdelkov (povzeto po: Lorenci, 2000). 

 »Športna vzgoja ni le eden od šolskih predmetov, ampak je edini programski sklop šole, ki 

poskuša kolikor toliko uravnovesiti večinoma intelektualni učinek vseh drugih, šestih, sedmih 

ali osmih 'sedečih' vzgojno-izobraževalnih predmetov« (Kristan, 2000, str. 119). 

Za šolsko športno vzgojo niso pomembni rezultati, štejejo dosežki in dejavnost. Torej ali 

učenec teče na 600 metrov dve minuti ali štiri minute, pomembno je, da veliko teče. Namen 

športnega pedagoga je, da pripravi učence, da vzljubijo šport. Ocena pri športni vzgoji lahko 
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prisili učenca, da sodeluje, ne more pa doseči tega, da ima učenec predmet rad. Poti 'imeti rad 

šport' pa ne dosežemo z razvrščanjem učencev po rezultatih, saj to privede do stigmatiziranja 

tistih učencev, ki pri predmetu športne vzgoje niso uspešni. Z zaznamovanjem učencev z 

negativno oceno ne dosežemo tega cilja, kar pa ne zagotavlja, da se bodo učenci, ki imajo radi 

šolsko športno vzgojo, v bodoče radi ukvarjali s športom. Učenec mora biti tudi notranje 

motiviran za neko dejavnost. Notranja motivacija je trajna, deluje še po tistem, ko zunanje 

motivacije (npr. šolska ocena) ni več (Kristan, 2000). 

Problem ocenjevanja šolske športne vzgoje se kaže tudi v temu, da nima administrativno-

normativno-selektivne vloge v primerjavi z učnimi predmeti, zato potemtakem ocenjevanje ni 

potrebno. Ocena iz športne vzgoje nima tudi nobene veljave pri vpisovanju na gimnazije in na 

fakulteto za šport (Kristan, 2000). 

Največjo korist od številčne ocene imajo učitelji, saj z ocenami dosegajo večjo avtoriteto in 

veljavo predmeta. Z oceno je tudi lažje zagotoviti vzorno vedenje in prinašanje opreme 

(povzeto po: Kristan, 2000). 

 

2.4  KAJ OCENJEVATI PRI ŠPORTNI VZGOJI 
 

Pri predmetu športna vzgoja preverjamo in ocenjujemo le stopnjo usvojenosti športnih 

znanj; gibalnih, praktičnih in teoretičnih. Ta so v učnem načrtu opredeljena kot standardi 

znanja. Ne ocenjujemo nekognitivnih ciljev, kot so: sposobnosti, vedenjski vzorci, stališča 

učencev ipd. Ti predstavljajo pomemben del pouka, vendar jih učitelj ne sme upoštevati pri 

ocenjevanju. »[…] Šola kot institucija ne zgolj upošteva, temveč tudi spreminja razvoj 

posameznika, oblikuje se spiralni odnos med razvojem, učenjem, poučevanjem, ne more pa, 

ne glede na način ocenjevanja znanja, ocenjevati npr. otrokovih sposobnosti, socialne 

kompetentnosti, moralnega razvoja« (Marjanovič Umek, 2001, v Kovač, Strel, Jurak, 

Dežman, Rogelj, Lorenci, Žakelj, Voglar, & Bajec, 2001, str. 40). 

V učnem načrtu so zajete vse športne dejavnosti z opredeljenimi cilji, ki so razdeljeni v štiri 

(4) sklope in poudarjajo: 

 »ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti),  
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 usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in 

odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, 

 razumevanje pomena gibanja in športa, 

 oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa« (Kovač, 

M., et al., 2011, str. 9). 

»Učitelj […] 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« (Kovač, M. et al., 2011, str. 52). 

Pangrazi (1998, v Majerič, 2004) meni, da je znanje pri športni vzgoji težko opredeliti, saj pri 

tem ni končnega znanja. Pedagogi pogosto s svojim načinom ocenjevanja spodbujajo končni 

dosežek (npr. dolžina meta), kar je napačno. Pozablja se, da je bistvena pravilna izvedba 

tehnike gibanja. Namesto da bi dali poudarek na ocenjevanju gibalnega znanja, ocenjujejo 

predvsem gibalne sposobnosti. 

Pangrazi opozarja, da učenje gibalnega znanja ne smemo enačiti z razvijanjem gibalnih 

sposobnosti, zato moramo ocenjevanje obravnavati v povezavi s celotnim učnim procesom 

(Majerič, Strel, & Kovač, 2008). 

Pangrazi (1998, v Majerič, 2004) pravi, da bi morala športna vzgoja razviti in uporabljati svoj 

način ocenjevanja. Treba je upoštevati, da je športna vzgoja zelo specifična, saj pri nobenem 

drugem predmetu ne zasledimo tako močne gibalne komponente. Razvijanje motoričnih 

sposobnosti ni enako učenju gibalnih znanj oz. gibalnih spretnosti. Ocenjevanja zato ne 

moremo obravnavati ločeno, ampak v povezavi s celostnim učnim procesom, saj proces 

učenja pri nobenem drugem predmetu ni tako celosten (Majerič, 2004). 

Burton (1998, v Majerič, 2004) navaja, da je potrebno zaradi vseh teh posebnosti 

ocenjevanja športne vzgoje ločiti med motoričnimi sposobnostmi, gibalnimi spretnostmi 

(znanjem) in teoretičnim znanjem (Majerič, 2004). 

Za ocenjevanje gibalnih spretnosti (gibalnega znanja) Pangrazi (1998, v Majerič, 2004) pravi, 

da se za te potrebe največ uporabljajo testi gibalnih znanj ali opazovanje učitelja. Ocenjevanje 

učitelja z opazovanjem gibanja učencev je učinkovito z uporabo 'kontrolnih listov'. Ta način 
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je primeren tudi za motiviranje učencev pri preverjanju znanja, saj tako dobijo takojšnjo 

povratno informacijo o svoji izvedbi. 

Williams in Leeson (2004, v Majerič, 2004) pravita, da je teoretično znanje šolske športne 

vzgoje najbolje ocenjevati ob praktični vadbi. Prav tako avtorja predlagata učiteljem, da naj bi 

učencem v uvodnem ali sklepnem delu ali med kratkimi odmori postavljali vprašanja in si 

zapisovali njihovo znanje (Majerič, 2004). 

Ocena za športno vzgojo je sredstvo, in ne cilj, za doseganje veselja pri športni vzgoji, za 

motivirano delo, razvijanje gibalnih in teoretičnih znanj, gibalnih sposobnosti, fair playa in 

športne kulture, prav tako medsebojnega sodelovanja ter navajanje na samostojno, zavestno in 

kreativno delo. Ocena naj ne bo sredstvo nadzorovanja in kaznovanja, temveč merilo znanja, 

aktivnosti, napredka, fair playa in športne kulture (Bizjan, 2001). 

Ocenjujemo lahko samo po daljšem obdobju vadbe določene gibalne naloge. Ocenjevanje ne 

sme biti prepogosto in ne sme pretirano obremenjevati učencev. Najslabše bi bilo, da bi 

učenci zasovražili športno vzgojo ali se jo celo bali zaradi preverjanja znanja ter slabih ocen, 

kar pa bi lahko povzročilo več škode kot koristi za posameznikovo kasnejše ukvarjanje s 

športom (Bizjan, 2001). 

 

2.5  KDAJ IN KAKO SPREMLJAMO UČENCE PRI ŠPORTNI 
VZGOJI 

 

Spremljanje  učencev poteka na dva načina; v obliki merjenja ter v obliki opazovanja in 

opisovanja. 

 

 

     

 (Štemberger, 2000) 

Spremljanje učenčevih učnih dosežkov in drugih področij je funkcionalno povezano z 

učenjem in poučevanjem in temelji na doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev ter 

SPREMLJAVA 

MERJENJE OPAZOVANJE, 

OPISOVANJE 
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vrednotenju individualnega učnega napredka. Sestavni del spremljanja je preverjanje znanja. 

Učitelj lahko preverja znanje učenca pred, med ali po obravnavi novih učnih vsebin pri 

utrjevanju znanja. S preverjanjem učitelj ugotovi, ali so učenci usvojili določene standarde 

znanja, če jih niso, kje je bil vzrok za to, ter, kako to popraviti. Učenci morajo določene učne 

cilje usvojiti pri pouku, če jih učenci še ne usvojijo, učitelj tega še ne sme ocenjevati (Cankar 

et al, 2002).   

Kadar spremljamo učence v obliki merjenja; to je npr. skok v daljino, čas teka na 60 metrov, 

skok v višino, met žogice, število preskokov kolebnice itd., lahko v eni šolski uri izmerimo 

vse učence. Najprej izmerimo oz. ugotovimo inicialno stanje, nato sledi pedagoški proces in 

ugotavljanje napredka z vnovičnim merjenjem (Štemberger, 2000). 

Pri spremljanju učencev pri dejavnostih, ki jih ne moremo meriti in pri čemer potrebujemo 

več časa za opis učne vadbe (npr. preval naprej), lahko spremljamo in ocenimo vse učence v 

eni uri tako, da načrtujmo pouk s skupinsko učno obliko dela po postajah. Učence razdelimo v 

manjše skupine, odvisno od števila učencev v razredu ter od razpoložljivega prostora. Pri eni 

postaji učitelj spremlja in ocenjuje skupino učencev, na drugih postajah učenci sami izvajajo 

vadbeni element. Seveda mora učitelj pri tem dobro izbrati svoj položaj v prostoru, da ohrani 

pogled in nadzor nad vsemi skupinami učencev. 

V prvih letih šolanja se vsebine športne vzgoje med seboj prepletajo in povezujejo in je zato 

velikokrat težko določiti konec ene in začetek druge dejavnosti, zato meritve opravljamo ob 

koncu vsakega ocenjevalnega obdobja. Rezultati pa so nam tako v pomoč pri zapisu opisne 

ocene (Štemberger, 2000). 

Že v letnem delovnem načrtu si opredelimo ure, namenjene spremljanju. Ob tem upoštevamo 

vrsto spremljanja; ali bomo spremljali za meritve ali za opis ali za oboje (npr. skok v daljino – 

rezultat in opis skoka) (Štemberger, 2000). 

Med samim procesom športne vzgoje težko obenem spremljamo in zapisujemo opažanja 

učencev. Izjema so vrsta opažanj, kjer dosežke in rezultate učencev izražamo v 

standardiziranih merskih enotah; sekunde, metri itd. Z opisom opažanj si lahko pomagamo s 

'ček listami'. Na 'ček listah' so točno opredeljene naloge, pri katerih učence ocenjujemo 

(Štemberger, 2000). 
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Tabela 1. Primer ček liste (ocenjevanje prevala naprej). 

PRIIMEK IN IME UČENCA  

Na ravni podlagi: 

 samostojno 

 s pomočjo. 

 

Na klančini:  

- samostojno 

- s pomočjo. 

 

Nastavitev rok: 

- pravilna, 

- spodvija prste, zapestja, 

- preveč naprej, 

- preveč nazaj, 

- preveč skupaj, 

- preširoko. 

 

Položaj glave: 

- pravilen, 

- postavlja se na glavo. 

 

Zaključek prevala: 

- pravilen, 

- v počepu, 

- sede, 

- ne zaključi. 

 

Postavitev trupa in bokov: 

- primerno 

- prenizko. 

 

                                                                                                                       (Štemberger, 2000). 
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Pomembno je, da rezultate in dosežke učencev zapisujemo tudi med vadbeno uro in ne samo 

po vadbi. Zapisujemo si tudi dejavnosti o pozitivnih vrednotah o pomenu športa, gibanja, o 

pomenu osebne higiene, fair playa, pri tem pa opisujemo otrokovo prizadevnost, odnos do 

sebe in do drugih (sošolcev, učiteljev itd.) v procesu športne vzgoje. Torej za cilje, ki jih ni 

mogoče realizirati v kratkem času, si zapisujemo sproti, kakor opažamo (Štemberger, 2000). 

Učitelj učence pri športni vzgoji spremlja, vrednoti in ocenjuje celostno. Celostno sliko 

učenca je potrebno razširiti tudi izven šolskih prostorov – telovadnice. Takšne dejavnosti 

lahko učitelj spremlja pri: 

 športnih dnevih, 

 poletni in zimski šoli v naravi, 

 različnih krožkih s športno vsebino, 

 udeleževanju različnih tekmovanj za šolske ekipe, 

 pripravi šolskih športnih tekmovanj in pri nastopih za javno predstavitev šole na 

športnem področju, 

 ukvarjanju s športom zunaj šole v športnih društvih (Šmid, 2002). 

Ko delamo zapis za posameznega učenca po končani učni uri, moramo to narediti čim prej. 

Prej ko si zapišemo, bolj bo zapis točen in verodostojen, saj se kasneje informacije izgubljajo. 

Skoraj vsak učitelj ima svoj način spremljanja in zapisovanja dosežkov svojih učencev. Ne 

glede na različnost spremljanja učencev pa morajo vsi načini spremljanja vsebovati: 

 opredeljen učni cilj pred zapisovanjem informacij, 

 dobre sprotne informacije, da lahko na koncu zapišemo objektiven končni zapis 

(Štemberger, 2000). 

Učitelj lahko objektivno oceni tistega učenca, katerega je sistematično spremljal in pri tem 

vodil njegovo natančno evidenco aktivnosti pri športni vzgoji (Šmid, 2001). 

Ocena naj bi bila čim bolj objektivna. Načinov spremljanja učencev je več. Učitelj opažanja 

beleži in shranjuje največkrat v mape, ki jih ima za vsakega učenca posebej. Vanje vlaga 

zapise, tako načrtovane kot nenačrtovane. Za spremljanje pa lahko uporabijo posebne zvezke 
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za vpisovanje učenčevih dosežkov. V končnem zapisu ovrednotimo učenčev napredek in 

osebni razvoj posameznika (Šmid, 2002). 

Učitelj mora objektivno vrednotiti prizadevanje učenca in ga spremljati longitudinalno z 

individualno primerjavo napredka pri športnem procesu. Ko učenec doseže ali preseže 

optimalno raven znanja, ga je potrebno usmerjati v aktivnosti, kjer lahko osebnostno 

napreduje (Šmid, 2002). 

 

2.6  NAČINI ZBIRANJA PODATKOV ZA SPREMLJANJE 
ŠPORTNE VZGOJE 

 

Pri športni vzgoji uporabljamo dva (2) načina zbiranja podatkov. Podatke lahko pridobimo z 

merjenjem in z opazovanjem (Dežman, 2001).  

 

2.6.1 MERJENJE 

Poda nam podatek o ravni razvitosti sposobnosti posameznika, ki se izražajo skozi gibanje; 

raven hitrosti, moči, vzdržljivosti, gibljivosti ipd. Posredno nam  da tudi  podatke o  ravni 

usvojenosti  tehnike in taktike gibanja; boljšo tehniko in taktiko gibanja bodo pogosteje imeli 

hitrejši učenci (Dežman, 2001). 

 

2.6.2 OPAZOVANJE 

Poda nam podatek o ravni usvojenosti tehnike, taktike in lepote gibanja, posredno pa o ravni 

razvitosti sposobnosti, ki sodelujejo pri gibanju; učenci z boljšo tehniko gibanja so po navadi 

tudi sposobnejši, hitrejši, bolj natančni in koordinirani (Dežman, 2001). 

Rezultate merjenja in opazovanja moramo poenotiti, saj so šele takrat primerljivi med seboj 

(Dežman, 2001). 

 Izide merjenj lahko ovrednotimo z normami, tako da preoblikujemo surove izide v ocene 1—

5. Poznamo notranje in zunanje norme. Notranje so povezane z aktualnim vzorcem učencev, 
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zunanje pa z reprezentativnim vzorcem učencev istih značilnosti. Izide opazovanj 

ovrednotimo po izbranih kriterijih z ocenami 1–5 (Dežman, 2001).   

V obeh primerih izide merjenj in opazovanj razvrstimo po vrstnem redu ne enotni merski 

lestvici. Kriteriji se morajo ujemati s standardi znanja (Dežman, 2001). 

Raven usvojenosti gibalnih spretnosti in veščin ovrednotimo z ocenami 1–5 po prej določenih 

kriterijih in deskriptorjih. Z deskriptorji opišemo, za vsako oceno posebej, kako mora biti 

kriterijem zadoščeno, s kriteriji pa opredelimo lastnosti področja ocenjevanja (Dežman, 

2001). 

 

Tabela 2: Primer področja ocenjevanja, kriteriji in deskriptorji za igro centra v igri 2 : 2 s 

centrom. 

področja ocenjevanja 
merilo  

a) igra z žogo b) igra brez žogo c) sodelovanje z 
zunanjim igralcem 

5 Po sprejemu žoge 
preide center v 
stabilen, pravilen in 
tekoč met po obratu, 
polprodoru ali 
prodoru (v eno ali 
drugo smer). 

Center se zna 
pravočasno, pravilno 
in uspešno odkriti ali 
vteči pod koš. 

Center zna 
pravočasno in 
uspešno vrniti žogo 
(s slabšo in boljšo 
roko) zunanjemu 
igralcu, ki se je odkril 
ali vtekel v prazen 
prostor. 

                                                                                                                             (Dežman, 2001) 

Te izide lahko učenci prikažejo v obliki tabel in grafikonov v (ne)standardizirani obliki, nato 

izide še ovrednotijo (Dežman, 2001). 

Kakovostno ocenjevanje pri športni vzgoji ni lahko, saj mora učitelj to storiti med vodenjem 

vadbene ure. Pozornost mora usmerjati na najmanj dve dejavnosti, mora biti dobro 

organiziran, saj si ne sme privoščiti, da bi posameznika ali skupino ocenjeval, ostali učenci pa 

bi izvedbo le opazovali in se pri tem dolgočasili, morebiti povzročali nemir (Dežman, 2001). 

Vse učence je potrebno zaposliti, zato je optimalna rešitev za ure, ko se ocenjuje znanje otrok, 

skupinska učna oblika, in sicer klasična vadba po postajah. »Učitelj na eni postaji preverja ali 

ocenjuje, na drugih pa so učenci zaposleni z gibalnimi nalogami, ki ne zahtevajo varovanja ali 

asistence« (Milekšič, Štemberger, & Filipčič, 2006, str. 3). Učitelj se mora v telovadnici 
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postaviti na mesto, od koder ima pogled na vse vadeče učence na postajah. Pred ocenjevanjem 

mora imeti že pripravljena merila in opisnike, saj preverjanje ali ocenjevanje športne vzgoje 

poteka razmeroma hitro. Med samim ocenjevanjem si nato samo zapisuje in označuje (npr. s 

kljukicami) opravljeno delo učenca. Zapise po končani vadbeni uri pretvori v opisno oceno 

(Milekšič, Štemberger, & Filipčič, 2006).  

Ena izmed drugih učnih oblik športne vzgoje, s katero se da zaposliti učence v telovadnici, je 

obhodna vadba. Najprej izberemo učno-vzgojne cilje in gibalne naloge ali dejavnosti, s 

katerimi izvedemo vsebino vadbenega procesa. Učenci morajo imeti vse gibalne naloge 

utrjene. Koliko vadbenih postaj postavimo in kako jih razmestimo je odvisno od vadbenega 

prostora. Učenci uporabljajo vadbene kartončke, na katerih imajo narisane vadbene naloge s 

količino obhodov in opisi nalog. Učenci so razdeljeni v enakomerne vadbene skupine. Vsaka 

skupina dobi vpisni list, v katerega vpisujejo dosežene izide za vsakega člana. Ker pri taki 

organizaciji učenci lahko vadijo sami, se učitelj lahko osredotoči na preverjanje ali 

ocenjevanje znanja na določeni vadbeni postaji (Dežman, 2001). 

 

2.7 NAPAKE OCENJEVANJA 
 

Ocenjevanje je velikokrat odvisno od posameznega ocenjevalca, povezano z njegovo 

osebnostjo in splošnim odnosom do učenca in učencev. Vsak učitelj ima svoja merila 

ocenjevanja, objektivnost šolske ocene pa je zato zelo nizka. Andoljšek (v Kristan, 1992) 

pravi, da je vsako ocenjevanje merjenje znanja, delovnih navad učencev, spretnosti, 

sposobnosti in učenčevih prizadevanj. Za ocenjevanje teh prvin pa učitelji nimajo objektivnih 

kriterijev, zato je šolska ocena težko objektivna. Sami učenci hitro spoznajo, da pridobljena 

ocena ne izraža nujno njihovega znanja, ampak je odvisna tudi od obnašanja, vedenja. Znani 

so primeri, da so različni učitelji drugače dodelili oceno istim izdelkom. Pri športni vzgoji je 

zanesljivost ocen pri tem boljša, saj se uporabljajo objektivne meritve, kar se potem pretvarja 

v oceno. 

Najpogostejše napake ocenjevanja: 

 osebna enačba, 

 halo efekt, 
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 kontrast, 

 prilagajanje skupini (Kristan, 1992), 

 logična napaka (Zorman, 1968). 

Osebna enačba vpliva na strogost oz. blagost ocenjevanja. Pri tem je problem, da posamezni 

učitelji vse učence ocenjujejo ali blago ali strogo. Razumljivo je, da ne moremo ocenjevati 

samo z dobrimi in slabimi ocenami oz. deliti učence v dobre in slabe, vendar se take napake v 

praksi pojavljajo.  Drugi primer je, da se učitelji ne morejo opredeliti na ti dve skrajnosti in 

tako ocenjujejo učence s povprečnimi ocenami. Ocene takega ocenjevalca so simetrično 

porazdeljene okoli srednje vrednosti. Kljub temu da je ocenjevalec naravnan v eno smer 

ocenjevanja, se pojavlja, da je tudi strog učitelj včasih blag in obratno. Merila učiteljev se 

lahko spreminjajo glede na učenca, na trenutno osebno razpoloženje, počutje in podobno 

(Zorman, 1968). 

Bujas (v Zorman, 1968) halo efekt predstavi kot napako ocenjevalca, ki ocenjuje pod vplivom 

neke splošne sodbe. To se kaže, kadar ima učitelj različen čustveni odnos do učencev. Učitelj 

si sliko učenca ustvari zgodaj, zato je odvisno, koliko je učenec učitelju simpatičen, od tega 

pa, kako ga bo ocenjeval, bolj blago ali strogo. 

Halo efekt se kaže tudi v tem, da upošteva učitelj pri svojem ocenjevanju mnenje in sodbo 

učenca od drugih učiteljev in dosežene ocene pri drugih predmetih . Zato imajo učenci, ki so 

dobro zapisani, tudi dobre ocene pri ostalih predmetih. Upoštevanje ocen drugih predmetov 

kaže na učiteljevo nesamostojnost in pomanjkljivo strokovno usposobljenost. Učitelj se 

nagiba k temu, da so ocene učenca predmeta primerljive z ocenami ostalih  predmetov. 

Posamezni učenci lahko tako z dobrimi ocenami predmeta izkoriščajo svoj sloves pri drugih 

predmetih,  pri katerih  ni nujno, da bi bili prav tako uspešni (Zorman, 1968). 

Napaka kontrasta se pojavi, kadar učitelj strogo loči slabše in boljše učence. Ne glede na to, 

da 'slabši' učenec pokaže veliko znanja, bo slabo ocenjen, 'boljši' učenec pa bo za skopo 

znanje prejel dobro oceno (Kristan, 1992). 

Prilagajanje skupine je v bistvu prilagajanje kriterija ocenjevanja splošni vrednosti razreda. 

Učitelji v okviru vsakega razreda razvrstijo učence posebej glede na njihovo znanje. 

Razvrstijo jih na slabše in boljše, kar na primer pomeni, da najboljši učenci dobivajo najboljše 

ocene ter obratno, medtem ko ocene ne ustrezajo znanju učencev iz drugih razredov oz. 
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učenci iz različnih razredov iste stopnje nimajo enakega znanja, čeprav so njihove številčne 

ocene enake. 

Logična napaka se pojavi, kadar učitelj oceni dve lastnosti pri učencu tako, kot da sta si med 

seboj povezani, čeprav nimata zveze. Pogost primer iz prakse je, da učitelji precenjujejo 

inteligentnost tistih učencev, ki dobivajo dobre ocene, saj menijo, da sta ti dve lastnosti 

povezani, kar ni nujno. 

Napaka ocenjevanja se lahko pokaže tudi odvisno od tega, katere učence učitelj najprej ustno 

ocenjuje. Na primer: če učitelj najprej postavlja vprašanja boljšim učencem in nato slabšim, 

bo zahteval od učencev več znanja za isto oceno. Oziroma, če odgovarja določen učenec za 

dobrimi učenci, bo verjetno dobil slabšo oceno kot v primeru, če bi bili pred njimi na vrsti 

slabši učenci.  

Ocenjevanje bi lahko izboljšali s seznanitvijo učiteljev o subjektivnih napakah, s praktičnim 

usposabljanjem in nadzorovanjem svojih napak (Zorman, 1968).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3.0 CILJI RAZISKAVE 
 

Problem diplomskega dela je ugotoviti mnenje profesorjev razrednega pouka o najbolj 

primernem načinu ocenjevanja pri predmetu šport. 

V skladu s predmetom in problemom smo si zastavili naslednje cilje: 

 raziskati, kateri način ocenjevanja predmeta šport je najprimernejši za prvo (1.) triado, 

 raziskati, kateri način ocenjevanja predmeta šport je najprimernejši za drugo (2.) 

triado, 

 raziskati, kakšna mnenja imajo učitelji o načinih ocenjevanja; opisno, besedno, 

številčno, 

 raziskati, koliko časa porabijo učitelji za ocenjevanje pri predmetu šport. 
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4.0 HIPOTEZE  
 

V skladu s problemom in ciljem smo si zastavili naslednje hipoteze: 

H1: V prvi triadi osnovne šole je najbolj primerno opisno ocenjevanje športne vzgoje. 

H2: V drugi triadi osnovne šole je najbolj primerno številčno ocenjevanje športne vzgoje. 

H3: Največji problem opisnega ocenjevanja je velika poraba časa za oblikovanje opisne 

ocene. 
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5.0 METODE DELA 
 

5.1 Vzorec merjencev 
 

Vprašalnik o ocenjevanju šolske športne vzgoje je rešilo 53 učiteljev iz 11 osnovnih šol in 

njihovih podružnic (4) v Obalno-kraški regiji. 

Sodelujoče šole so bile: OŠ Hrvatini, OŠ Hrvatini – podružnica Ankaran, OŠ Koper, OŠ 

Komen, OŠ Komen – podružnica Štanjel, OŠ Vojke Šmuc Izola, OŠ Bogomirja Magajne 

Divača, OŠ Bogomirja Magajne Divača – podružnica Senožeče, OŠ Dragomirja Benčiča 

Hrpelje, OŠ Dušana Bordona Koper, OŠ Elvire Vatovec Prade Koper, OŠ Elvire Vatovec 

Prade Koper – podružnica Sv. Anton, OŠ Ivana Babiča Marezige, OŠ Sečovlje, OŠ Srečka 

Kosovela Sežana.  

Starost učiteljev se je gibala med 24 in 57 let (v povprečju 43,09 let), razpon delovne dobe pa 

od 1 do 35 let (v povprečju 19,71 let). 

Anketirani učitelj so bili različnih nazivov; ali so bili brez naziva, mentorji ali svetovalci, med 

njimi ni bilo svetnikov. Največ je bilo svetovalcev, v povprečju 52,8 %, zatem mentorjev, 

32,1 % ter na koncu učiteljev brez naziva, 15,1 %. 

Sodelujoči učitelji in športni pedagogi so poučevali v različnih razredih, od 1. do 5. razreda 

ter štirje športni pedagogi iz 9. razreda. Največ učiteljev je poučevalo 1. razred (24,5 %), nato 

4. razred (22,6 %), sledijo učitelji 2. razreda (18,9 %), potem 3. razreda s 17 %, 5. razreda z 

9,4 % in nazadnje učitelji 9. razreda (7,5 %).  

 

5.2 Vzorec spremenljivk 
 

Za pridobitev ustreznih podatkov smo uporabili vprašalnik, ki je bil povzet po diplomski 

nalogi Zlatke Harter iz leta 1995. Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa. 

Spremenljivke (opisne in številčne) vprašalnika: 

a) Podatki učitelja: 

- šola na kateri poučuje, 
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- razred, ki ga poučuje, 

- starost, 

- delovna doba 

- in  pridobljen naziv. 

b) Ustrezen način ocenjevanja za 1. in 2. triado. 

c) Strinjanje oz. nestrinjanje z določenim načinom ocenjevanja in prednosti in slabosti 

tega načina ocenjevanja. 

d) Težave opisnega ocenjevanja. 

  

5.3 Organizacija meritev 
 

Za pridobitev vseh podatkov smo najprej izdelali vprašalnik v elektronski obliki, nato smo 

elektronsko povezavo vprašalnika poslali preko elektronske pošte vsem osnovnim šolam, 

katerih  ravnatelji oz. ravnateljice so se strinjali s sodelovanjem. Ker je bil odziv z reševanjem 

elektronske ankete slab, smo znova poklicali ravnatelje osnovnih šol in prosili za dovoljenje 

za izvedbo anketiranja učiteljev osebno na šolah. Nekatere vprašalnike smo dobili rešene 

nazaj isti dan obiska na šoli po koncu šolskega pouka, drugi so rešene vprašalnike poslali 

nazaj po pošti. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu aprilu 2013 z elektronsko anketo ter v  

mesecu maju 2013 z osebnim obiskom osnovnih šol. Zadnje ankete smo dobili do konca 

meseca maja. 

 

5.4 Metode obdelave podatkov 
 

Pridobljene odgovore vprašalnikov smo razvrstili v skupne kategorije in jih kasneje 

kvantitativno in kvalitativno obdelali. Za obdelavo podatkov smo uporabili osnovno statistiko. 

Najprej smo se lotili kvantitativne analize vprašanj zaprtega tipa, katerih odgovore smo 

zapisali v Excelovo tabelo, nato pa podatke obdelali s statističnim programom SPSS za 

Windows, verzije 18,0. Nekatere dobljene rezultate smo prikazali grafično, druge 

interpretirali. Pri kvantitativni metodi za podatke na nominalnem nivoju (npr. dosežen naziv; 

brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik) smo pridobljene podatke oštevilčili s številko in jih 

vnesli v Excelovo tabelo; torej smo podatku za brez naziva pripisali številko 1, podatku za 

mentorja številko 2 itd. Nazadnje smo kvalitativno obdelali še odgovore odprtega tipa, katere 
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podatke odgovorov smo zapisali v narejene preglednice v Wordu. Za vsako kategorijo 

spremenljivke smo določili njeno frekvenco, nato pa izračunali njihove relativne frekvence in 

jih prikazali v odstotkih.  
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
6.1 Ali učitelji sami poučujejo športno vzgojo? 
 

Slika 6.1: Primerjava odgovorov učiteljev, ki poučujejo oz. ne poučujejo sami šolske športne 

vzgoje.  

 

S slike 6.1 je razvidno, da 79 % vprašanih učiteljev poučuje športno vzgojo, preostalih 21 % 

pa predmeta ne poučuje zaradi zdravstvenih razlogov. Dva učitelja sta navedla, da športne 

vzgoje ne poučujeta sama, ampak skupaj s športnim pedagogom, ki tudi skupaj načrtujeta 

učno pripravo. Pri ostalih učiteljih športni pedagogi verjetno poučujejo sami, brez pomoči 

razrednega učitelja.   

 

  

79%

21%

Poučujejo sami Ne poučujejo sami



29 
 

6.2 Način ocenjevanja, ki je najbolj primeren v PRVI triadi. 
 

Slika 6.2: Prikaz podatkov najbolj primernega ocenjevanja za 1. triado. 

   

Pri sliki 6.2 vidimo, da je po mnenju anketiranih učiteljev iz Obalno-kraške regije v 1. triadi  

najbolj primerno opisno ocenjevanje. Odgovora za številčno (17 %) in besedno (15 %) 

ocenjevanje sta si dokaj blizu, najmanj primeren način po mnenju učiteljev pa bi bilo 

neocenjevanje (9 %). 

Prvo triletje je obdobje, ko se učenci še razvijajo, tako čustveno, socialno in gibalno. Za 

učence je vstop v šolo velika prelomnica, saj pridejo iz okolja, kjer so se prej veliko igrali, v 

okolje, kjer se pričakuje disciplina in kjer se njihovo znanje in napredek začneta ocenjevati. 

Ker lahko dobimo največ informativne vrednosti z opisno oceno in ker ne spodbuja 

tekmovalnosti primerjanja ocen, menim, da je to ocenjevanje res najbolj primerno za 1. triado. 

Vsak posamezni učenec lahko v tem obdobju  napreduje, saj opisne ocene vsebujejo smernice 

za nadaljnje delo. 

Po mnenju učiteljev bi bilo najmanj neprimerno, če se športne vzgoje ne bi ocenjevalo, kar je 

verjetno res, saj s tem ne bi dobili natančnih podatkov o predznanju otroka. Učitelji se 

zavedajo, da športna vzgoja kot predmet ne bi dolgo obstal v predmetniku kot obvezni 

predmet, če se ga ne bi ocenjevalo. Z ocenjevanjem je športna vzgoja enakovredna drugim 

predmetom, ki se jih prav tako ocenjuje. 

 

  

17%

15%

59%

9%

Številčna ocena od 1 do 5 Besedna ocena: ZU, U, MU

Opisna ocena Brez ocenjevanja
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6.3 Način ocenjevanja, ki je najbolj primeren v DRUGI triadi. 
 

Slika 6.3: Prikaz podatkov najbolj primernega ocenjevanja za 2. triado. 

 

S slike 6.3 lahko razberemo, da so se učitelji opredelili za številčno oceno od 1 do 5 kot 

najbolj primerno za 2. triado; tako je menilo 60 % anketiranih. Drugo najprimernejše 

ocenjevanje je po mnenju učiteljev z besedno oceno (25 %), nato z opisno (11 %) in nazadnje 

z brez ocenjevanja šolske športne vzgoje (4 %). 

Z številčnim načinom ocenjevanja, kot ga šolstvo danes za drugo triado (od 3. razreda dalje) 

tudi uveljavlja, se strinjajo tudi naši učitelji. Učenci se v dveh letih šolanja navadijo dela in 

postopoma se seznanijo tudi z ocenami. Ker je prehod vseeno težak za učence, nekateri 

učitelji na koncu drugega razreda ob opisni oceni pripišejo še številčno, drugi starše 

informirajo ustno. Z dvema letoma šolanja, so učenci že navajeni učenja, discipline, kako 

popraviti oceno, zato verjetno opisna ocena, z vsemi smernicami, kasneje ni več tako 

potrebna. 

 

 

 

 

 

60%
25%

11%
4%

Številčna ocena od 1 do 5 Besedna ocena: ZU, U, MU Opisna ocena Brez ocenjevanja
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6.4 Prednosti in slabosti ŠTEVILČNE ocene od 1 do 5. 
 

Tabela 6.1: Prednosti številčne ocene od 1 do 51. 

PREDNOSTI ŠTEVILČNE 
OCENE 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Dobra motivacija in 
spodbuda. 

8 19,0 

Je merljiva in točno pove 
otrokov dosežek. 

5 
 
 

11,9 

Učencem in staršem je 
razumljiva, jasna in 
enostavna. 

 
5 

 
11,9 

Predmet je enakovreden 
ostalim šolskim predmetom. 

4 9,5 

Učenci jemljejo predmet bolj 
resno. 

3 7,1 

Številčna ocena je najbolj 
nazorna, pregledna. 

3 7,1 

Ni nejasnosti, učenec točno 
ve, koliko je njegova ocena 
in zakaj. 
 

 
3 

 
7,1 

Spodbuja tekmovalnost. 
 

2 4,8 

Najboljša lestvica za 
natančno opredelitev znanja. 
 

2 
 
 

4,8 

 
Večji pokazatelj spretnosti in 
sposobnosti. 

 
2 

 
4,8 

Ocena je primerna za 2. in 3. 
triado. 

2 4,8 

Je primerljiva z dosežki  
drugih učencev. 

1 2,4 

Učenci se za dosego boljše 
ocene potrudijo. 

 
1 

 
2,4 

Učitelj ima manj dela in 
prihrani čas. 

1 2,4 

 

                                                             
1 Odstotek odgovorov je izračunan glede na število odgovorov na posamezno vprašanje in ne glede na število v 
raziskavo vključenih učiteljev. To velja za vse tabele istega tipa.  
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Največ učiteljev je na vprašanje, zakaj se strinjajo s številčnim ocenjevanjem, odgovorilo, da 

številčna ocena spodbuja in motivira učence za učenje. Učenci se učijo za dobro oceno, torej 

jim številčna ocena predstavlja zunanjo motivacijo. Učijo se zaradi zunanjih dejavnikov, kot 

npr. da ugodijo učiteljem ali staršem, da se izognejo kazni oz. da dobijo nagrado. Dobra 

številčna ocena spodbuja učence za nadaljnjo šolsko delo in jim pokaže, da so zmožni 

dosegati dobre rezultate. Problem zunanje motivacije je, da učencu ni nujno v interesu, da se 

ukvarja s športom v prostem času in da se ne zaveda pomembnosti športa za zdrav način 

življenja, kar je temeljni cilj športne vzgoje. 

Pet anketirancev meni, da številčna ocena točno pove otrokov dosežek oz. koliko učenec 

dosega cilje, koliko zna oz. koliko ne zna. Številčno oceno se da tudi meriti, kar pri opisni 

oceni ni mogoče. 

Prav tako pet anketirancev meni, da je številčna ocena staršem in otrokom najbolj razumljiva, 

jasna in enostavna. Učencem in staršem je razumljivo, da je učenec npr. s pridobljeno odlično 

oceno (5), dobro usvojil zahtevano znanje, kar pomeni, da je dosegel znanje, ki ga zahteva 

učni načrt in cilji športne vzgoje. Vendar se ne ve, kaj je otrok za doseženo znanje moral 

pokazati. Ta podatek vsebuje samo opisna ocena. 

Štirje anketiranci menijo, da je športna vzgoja enakovredna drugim predmetom, zato jo je 

prav tako potrebno ocenjevati, saj bi predmet v nasprotnem primeru izgubil na veljavi, učenci 

pa predmeta ne bi jemali preveč resno. 

Trije anketiranci menijo, da s številčnim ocenjevanjem športne vzgoje učenci predmet 

jemljejo bolj resno. Eden meni, da se učenci za dosego dobre številčne ocene bolj potrudijo. 

Učenci se trudijo pridobiti dobro številčno oceno in kjer se ocenjuje, učenci stvari  jemljejo 

resneje.  

Trije so odgovorili, da je številčna ocena najbolj pregledna, nazorna, drugi trije pa, da s 

številčno oceno ni nejasnosti, kolikšna je učenčeva ocena in zakaj. Učitelj hitro vidi, kdo 

izmed učencev je znanje usvojil, kdo še rabi pomoč in vadbo.  

Dva anketirana sta odgovorila, da številčna ocena spodbuja tekmovalnost. Učenci se trudijo, 

da bi dosegli dobre ocene, da se lahko primerjajo z ostalimi učenci, vsak učenec hoče biti 

boljši od svojih sošolcev. 
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Dva od anketirancev se strinjata, da je številčno ocenjevanje najboljša lestvica za natančno 

opredelitev znanja. Petstopenjska lestvica od 1 do 5 je dovolj široka za opredelitev znanja. S 

številčno lestvico učitelj učencu sporoči doseženo vrednost njegovega znanja. Druga dva 

anketirana menita, da je takšno ocenjevanje največji pokazatelj spretnosti in sposobnosti. 

Dva pravita, da je številčno ocenjevanje primerno samo za 2. in 3. triado. V prvi triadi učenci 

še niso dovolj dobro seznanjeni in zreli, da bi ocenjevanje dobro razumeli, prav tako se še 

motorično razvijajo, zato je njihove sposobnosti težko ocenjevati, saj se še učijo. 

Eden izmed anketiranih meni, da je številčna ocena primerljiva z dosežki drugih učencev. 

Učitelj lahko primerja dosežke učencev med sabo, v katerem ocenjevalnem obdobju so bili 

učenci uspešnejši. S številčno oceno se najlažje primerjajo tudi učenci. 

Drugi izmed anketiranih meni, da ima učitelj z številčnim ocenjevanjem manj dela, učencu 

hitro poda oceno glede na kriterij, in s tem prihrani več časa za druge šolske dejavnosti.  

 

Tabela 6.2: Slabosti številčne ocene od 1 do 5. 

SLABOSTI ŠTEVILČNE 
OCENE 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Neprimerna za 1. triado, ker 
učenci z ocenami še niso 
seznanjeni. 

 
7 

 
14,0 

Učenci zaradi svojih, 
večinoma prirojenih 
sposobnostih (dedni 
dejavniki), ne zmorejo 
usvojiti dejavnosti. 

 
 
6 

 
 

12,0 

Razlikuje učence po 
sposobnostih, klasificiranje 
otrok. 
 

 
6 

 
12,0 

Ni pošteno do učencev, ki 
kljub prizadevnosti in ob 
vloženem trudu ne dosegajo 
dobrih rezultatov. 

 
5 

 
10,0 

Negativna ocena prizadene 
učenca, doživlja neuspeh in 
razvije odpor do predmeta. 

 
5 

 
10,0 

Ne pove nič o napredku 
učenca. 

4 8,0 

Ne pove kaj učenec zna oz. 3 6,0 
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česa ne zna. 
SLABOSTI ŠTEVILČNE 

OCENE 
ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Neustrezna ocenjevalna 
lestvica – premajhen razpon 
ocen. 

 
2 

 
4,0 

Je preveč površinska, pove 
nam bolj malo. 

2 4,0 

Neprimerna za 1. triado, ker 
se učenci še gibalno 
razvijajo, še preizkušajo 
svoje sposobnosti.  

 
2 

 
4,0 

Učenec ne ve, kaj je 
potrebno narediti za 
določeno oceno. 

1 2,0 

Neustrezna ocenjevalna 
lestvica – preobsežen razpon 
ocen. 

 
1 

 
2,0 

Slaba ocena lahko kvari 
splošni učni uspeh učenca. 

1 2,0 

Ne upošteva predznanja 
učencev. 

1 2,0 

Učitelji ne uporabljajo 
celotne lestvice (večinoma 
3—5). 

 
1 

 
2,0 

 

Sedem anketiranih meni, da številčno ocenjevanje ni primerno za 1. triado, saj učenci še niso 

seznanjeni z ocenjevanjem. Učenci šolskega ocenjevanja še ne razumejo dobro. Učenci imajo 

lahko na začetku šolanja težave z vključevanjem v pouk, ne razumejo še dobro zahtev, ki jih 

šola zahteva, ki jim šola narekuje. 

Šest anketirancev meni, da učenci zaradi svojih, večinoma prirojenih sposobnosti, ne morejo 

usvojiti določene dejavnosti. Telesne zmožnosti in sposobnosti so odvisne od dednih 

dejavnikov, zato kasneje težje vplivamo na otrokov telesni razvoj, če le-ta ni dovolj razvit. 

Pomembna je redna telesna vadba. 

Prav tako šest anketirancev meni, da številčna ocena preveč razlikuje učence po telesnih 

sposobnostih, jih klasificira na bolj sposobne in manj sposobne. Učenci se primerjajo med 

seboj, pojavi se klasificiranje sošolcev, podcenjevanje slabših. 

Pet učiteljev meni, da številčna ocena ni poštena do tistih učencev, ki kljub prizadevnosti in 

vloženem trudu, ne dosegajo rezultatov za dobro oceno. So učenci, ki si prizadevajo narediti 

vadbene elemente, vendar zaradi svojih telesnih sposobnosti, kljub trudu ne morejo usvojiti 
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vadbenega elementa. Učitelj lahko učencu poda višjo oceno, če vidi, da se le-ta trudi. Vadbeni 

element lahko tudi opiše, če ga ne more izvesti, kajti ne ocenjujemo samo gibalnega znanja, 

temveč tudi teoretičnega. 

Pet vprašanih učiteljev meni, da pridobljena negativna ocena lahko prizadene učenca, saj ob 

tem doživi neuspeh, s tem pa lahko razvije odpor do predmeta.  

Štirje anketirani so mnenja, da nič ne pove o napredku učenca. Številčna ocena ne zajame 

napredka kot opisna ocena, saj se pri številčni oceni lahko vidi samo izboljšanje ocen, ne pa 

točno, kje je učenec napredoval ali nazadoval.  

Trije anketirani so zapisali, da številčna ocena ne pove, kaj učenec zna oz. ne zna. Učenec je 

na splošno ocenjen o njegovem znanju, ampak se z oceno ne ve točno, kje so njegove šibke in 

močne točke. Tako učenec ne ve, kaj lahko izboljša, katere stvari mora vaditi, na katerem 

področju se je dobro odrezal. Številčne ocene bi tako lahko vsebovale dodaten opis s 

pojasnilom. 

Trije anketirani menijo, da je športna vzgoja predmet, ki se ga ne da oz. ga ni potrebno 

oceniti. Menijo namreč, da gre za drugačno znanje, ki se ga posameznik ne more naučiti ter 

vaditi doma. 

Dva anketirana sta mnenja, da ima številčno ocenjevanje neustrezno lestvico, in sicer 

premajhen razpon ocen. Torej, da je učenčevo znanje (koliko točno zna) samo s 5-stopenjsko 

lestvico težko opredeliti. En učitelj pa meni ravno obratno, in sicer da ima številčno 

ocenjevanje preobsežno ocenjevalno lestvico. 

Dva menita, da je številčna ocena zelo površinska in pove bolj malo o znanju učenca. 

Številčna ocena ne poda podatka o točno določenem elementu, ampak poda splošno oceno 

znanja, kar pa ni dobro za učenca, saj ne ve katere stvari mora izboljšati oz. kaj že dobro zna. 

Polege tega je en učitelj izpostavil, da učenec ne ve točno, kaj je potrebno narediti za 

določeno oceno. 

Eden izmed anketiranih je mnenja, da slaba ocena lahko kvari splošni učni uspeh učenca. 

Šolska športna vzgoja je predmet tako kot vsi ostali predmeti, katerega se ocenjuje in katere 

ocene se prav tako upoštevajo pri končnem uspehu, in menim, da je prav tako, saj učenci 

predmeta zagotovo ne bi jemali enakovredno ostalim, če bi bilo drugače. 
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Eden izmed učiteljev je mnenja, da številčno ocenjevanje ne upošteva predznanja. Učenci 

vstopijo v šolo z različnim predznanjem, saj pridejo iz različnih okolij, kriteriji številčnega 

ocenjevanja pa so za vse učence enaki, ne glede na učenčevo predznanje. 

Eden od anketiranih meni, da učitelji ne uporabljajo celotne lestvice, večinoma uporabljajo 

letvico od 3 do 5. Učitelji se izogibajo določenim ocenam, kar je odvisno od strogosti učitelja, 

ali se izogiba višjim ali nižjim ocenam, seveda pa tako ocenjevanje ni pravično. 

 

6.5 Prednosti in slabosti BESEDNE ocene: ZU, U, MU 
 

Tabela 6.3: Prednosti besedne ocene: ZU, U, MU. 

PREDNOSTI 
BESESEDNE OCENE 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Blažja in manj 
obremenjujoča kot številčna 
ocena. 

 
6 

 
20,8 

Učitelj lažje oceni učenčeve 
sposobnosti in napredek. 

4 13,8 

Manj prizadene učence, ki so 
gibalno slabše sposobni. 

3 10,4 

Ni strogega razlikovanja na 
dobre in slabe učence. 

3 10,4 

Ocena kot nagrada, dobra 
motivacija. 

2 6,9 

Primerna za 2. in 3. triado. 2 6,9 
Nima velikega vpliva na učni 
uspeh. 

2 6,9 

Nima negativne ocene. 2 6,9 
Milejši prehod med opisnim 
in številčnim ocenjevanjem. 

1 3,4 

Daje več možnosti za slabše 
učence, da dosežejo srednji 
nivo (ocena »U«). 

 
1 

 
3,4 

Lahko upoštevaš 
prizadevanje učenca. 

1 3,4 

Primerna za 1. triado. 1 3,4 
 Pove na katerem področju je 
učenec boljši oz. slabši.       

 
1 

 
3,4 
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Šest anketiranih učiteljev meni, da je 3-stopenjska besedna ocena blažja in manj 

obremenjujoča kot številčna. Številčna ocena predstavlja učencem strah, saj ima le-ta 

negativno oceno, kar pomeni, da je besedno ocenjevanje učencem prijaznejše. 

Štirje učitelji se strinjajo, da je ena izmed prednosti besednega ocenjevanja ta, da učitelj lažje 

oceni učenčeve sposobnosti in napredek, saj ima na izbiro samo tri ocene. Torej učitelj učence 

razvršča v tri kategorije: med »neuspešno«, »uspešno« in »zelo uspešno« ocenjene. 

»Neuspešno« oceno učitelj dodeli le v skrajnem primeru, velikokrat bolj kot disciplinski 

ukrep, učencem, ki so med oceno, dodeli »uspešno« oceno, učencem, ki niso v povprečju pa 

»zelo uspešno«. Sposobnosti in napredek učenca ne moremo oceniti, napredek lahko samo 

spremljamo, kar pa se najbolje vidi pri opisni oceni. 

Trije anketirani so navedli, da slaba besedna ocena manj prizadene učence, predvsem tiste,  ki 

so telesno manj sposobni, čeprav se trudijo za pridobitev boljše ocene. Prizvok negativne 

ocene je veliko slabši kot »neuspešna« ocena. Učenci se negativne ocene bojijo pridobiti, 

starši pa jo razumejo resneje kot oceno »neuspešno«. 

Trije od vprašanih učiteljev menijo, da besedna ocena ne razlikuje strogo učence na dobre in 

slabe. Učenci se razvrstijo v tri stopnje ocenjevanja. Eden izmed anketiranih je navedel, da 

veliko učiteljev uporablja samo »zelo uspešno« in »uspešno« oceno, da velikokrat uporabijo 

»manj uspešno« oceno samo za učence, ki so že večkrat npr. pozabili športno opremo, torej se 

učitelji izogibajo določenim ocenam. 

Dva sta odgovorila, da je besedna ocena dobra motivacija za napredovanje, je kot nagrada 

posameznika. Učenci pri športni vzgoji želijo napredovati, uriti svoje sposobnosti, vendar pa 

to predstavlja zunanjo motivacijo in ne notranje, kar je želeni cilj tega predmeta. Učenci bi se 

morali truditi zase, za svoje športno udejstvovanje v prihodnosti, da bi našli šport, ki bi jih 

veselil. 

Prav tako sta dva anketirana odgovorila, da je takšen način ocenjevanja primeren le za 2. in 3. 

triado oz. eden je odgovor dopolnil, da je besedna ocena primerna od 3. razreda naprej. 

Natančnejšega pojasnila za odgovor nismo dobili, vendar lahko predvidevamo, da besedno 

ocenjevanje ne bi bilo primerno za 1. triado, ker učenci še niso gibalno razviti, zato je bolje, 

da jim damo čas, da se na ocenjevanje in njegov pomen privadijo in naučijo  skozi prve tri leta 

šolanja.  
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Dva učitelja sta poudarila, da besedna ocena nima vpliva na učenčev končni učni uspeh. Za 

nekatere učence jo to olajšava, saj svojih sposobnosti ne morejo izboljšati, četudi se trudijo in 

prizadevajo za to. Po drugi strani na ta odgovor lahko gledamo tako, da učni predmet na tak 

način izgubi veljavo, saj se učencu ni potrebno truditi za boljšo oceno iz predmeta, kajti 

rezultat športne vzgoje ne bo imel veljave pri splošnem učnem uspehu.  

Tudi dva anketirana sta omenila, da tovrstno ocenjevanje nima negativne ocene. Učenci se pri 

takem načinu ocenjevanja lahko sprostijo, saj za nedosežene cilje ne morejo pridobiti 

negativne ocene. Po drugi strani lahko pri učencih opazimo večje nezanimanje za ta predmet, 

lahko tudi razvrednotenje predmeta, slab pristop do učitelja itd. 

Eden izmed vprašanih gleda na besedno ocenjevanje kot na možnost milejšega prehoda med 

opisnim in številčnim ocenjevanjem. Učenci prve triade so že seznanjeni z opisnim 

ocenjevanjem, vendar se pri prestopu v 2. triado srečajo z drugim načinom ocenjevanja, kar 

lahko povzroči nerazumevanje, prehitro razočaranje zaradi negativnih ocen, zato je besedno 

ocenjevanje lahko prehodna možnost, ki je za učence razumljivejša in enostavnejša. 

Eden izmed učiteljev je navedel, da besedno ocenjevanje daje več možnosti za učence, da 

dosežejo srednji nivo (ocena »U«), kajti učitelj lahko uvrsti učenčevo znanje le v tri možne 

stopnje; »manj uspešno«, »uspešno« in »zelo uspešno«. Kot pa vemo, se pri tem ocenjevanju 

učitelji velikokrat izogibajo najslabši oceni, zato manj uspešni učenci hitro dobijo »uspešno« 

oceno. 

Prav tako je eden mnenja, da lahko pri besednem ocenjevanju učitelj upošteva prizadevnost 

učenca. Kot sem že omenila, učitelji hitro najdejo nekaj, kar lahko popravi učenčevo oceno, 

za kar mu zapišejo boljšo oceno, čeprav se truda in prizadevnosti ne ocenjuje, ocenjuje se 

samo znanje (teoretično in praktično). 

Enemu učitelju se zdi besedno ocenjevanje primerno samo za 1. triado. Besedno ocenjevanje 

je enostavnejše, kar pomeni lažje razumljivo v primerjavi s številčnim ocenjevanjem, prav 

tako je lažje pridobiti dobro oceno, sej le-ta nima negativne ocene, kar je za učence, ki se še 

privajajo na šolska pravila in okolje zelo pomembno za njihovo zmožnost in samozavest. 

Eden je zapisal, da besedno ocenjevanje pove, na katerem področju je učenec boljši oz. slabši. 

Ker z besednim ocenjevanjem nimamo veliko možnosti, da podamo oceno, lahko vidimo 

samo na katerem področju je učenec boljši in na katerem slabši, ne pove pa kaj točno zna ali 

na katerem področju je še šibek. 
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Tabela 6.4: Slabosti besedne ocene: ZU, U, MU. 

SLABOSTI BESEDNE 
OCENE 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Ocena je le 3-stopenjska. 
Premajhen razpon ocen za 
opredelitev znanja oz. 
neznanja. 

 
11 

 
25,5 

Ocena je površinska. Ne 
poda natančne informacije, 
koliko učenec dosega cilje. 

 
10 

 
23,5 

Razvrednotenje predmeta.  6 14 
Ocena učencem ne 
predstavlja nekaj resnega. 

3 7 

Ne vpliva na splošni učni 
uspeh učenca. 

3 7 

Veliko učencev je ocenjenih 
s samo »uspešno« (U). 

2 4,6 

Deli učence na dobre in 
slabe. 

2 4,6 

Ne moremo oceniti truda in 
odnosa do predmeta. 

1 2,3 

Učenci besednega 
ocenjevanja ne razumejo 
dobro. 

 
1 

 
2,3 

Primerna za 2. triado. 1 2,3 
Lahko zniža povprečje ocen 
učenca. 

1 2,3 

Učence klasificira. 1 2,3 
Ne pove koliko učenec zna 
oz. česa ne zna. 

1 
 

2,3 

 

Enajst vprašanih je navedlo, da ima besedna ocena premajhen razpon ocenjevanja za 

opredelitev znanja oz. neznanja; je le 3-stopenjska. To namreč drži, saj učitelj lahko izbira 

samo med tremi ocenami, kjer pa se ocena »manj uspešno« pojavlja bolj redko, tako da se 

učitelji velikokrat opredeljujejo samo med »uspešno« in »zelo uspešno« oceno. S takšno 

oceno se ne vidi napredka in učenčevega doseženega znanja. Učenci dobivajo enako oceno za 

različno znanje, saj ima sredinska ocena »uspešno« velik razpon. Natančno informacijo o 

doseženem znanju nam da lahko samo opisna ocena, ki se jo zapiše za vsakega posameznega 

učenca. 

Deset anketiranih se strinja, da je besedna ocena površinska, ker ne poda natančne 

informacije, koliko učenec dosega cilje. Besedno ocenjevanje ima le tri stopnje, zato je 

razumljivo, da so cilji zapisani zelo nenatančno. 
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Šestim učiteljem se zdi, da z besednim ocenjevanjem razvrednotimo predmet. Učitelji menijo, 

da s tem predmet izgubi na vrednoti, saj so se nekdaj tako imenovani »vzgojni predmeti« 

ocenjevali besedno, ostali predmeti pa številčno. Učenci so to razumeli kot manj vreden 

predmet, za katerega se ni potrebno zelo truditi in kateri predmet ne vpliva na končni učni 

uspeh.  

Trije učitelji menijo, da učencem besedna ocena ne predstavlja nič resnega. Kot sem že 

omenila, je besedno ocenjevanje samo tristopenjsko, kar pomeni, da so učenci razporejeni 

med tremi ocenami, med katerimi ni negativne. Učitelji se večinoma opredeljujejo med oceno 

»uspešno« in »zelo uspešno«. 

Prav tako trije učitelji so napisali, da besedna ocena ne vpliva na učenčev splošni učni uspeh. 

Učenci v tem primeru niso dovolj zunanje motivirani, se ne trudijo za dosego boljše ocene, saj 

jim pri končnem uspehu dobra besedna ocena ne bi dosti pomagala. 

Dva učitelja se strinjata, da je večina učencev ocenjena z »uspešno« oceno. Učitelji izhajajo iz 

»uspešne« ocene in nato dodelijo »zelo« oz. »manj« uspešno oceno učencem, ki izstopajo iz 

povprečja. Raznoliko znanje učencev je tako ocenjeno z enako oceno, ne ve se, koliko je 

učenec dosegel za to oceno, prav tako se ne ve, kaj zna pokazati, in kje se še vidijo 

primanjkljaji v znanju. 

Dva učitelja sta izpostavila, da besedna ocena ostro deli učence na »dobre« in »slabe«. Ker je 

večina učencev ocenjena z »uspešno« in drugi z »zelo uspešno« je meja med njimi tako zelo 

vidna. Učencem se hitro zniža ocena v »uspešno«, če nekega elementa ne usvojijo dobro, 

»manj uspešna« ocena pa je dodeljena bolj poredko. Učitelji se za to oceno opredelijo bolj iz 

vzgojnih vzrokov, kar pa ni namen tega načina ocenjevanja. 

Eden izmed anketiranih meni, da se z besedno oceno ne more oceniti truda in odnosa do 

predmeta, vendar se truda in odnosa do predmeta ne ocenjuje z nobenim načinom 

ocenjevanja. 

En učitelj je izpostavil, da učenci besednega ocenjevanja ne razumejo prav dobro. Besedno 

ocenjevanje učencu ne razloži kaj je usvojil, usvojene cilje in napredek učenec lahko razbere 

samo z opisne ocene. 
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Drugi učitelj meni, da je primerna samo za 2. triado, ker učenci v 1. triadi še niso dovolj 

dobro seznanjeni z ocenjevanjem oz. ocenjevanja ne razumejo dobro. Besedno ocenjevanje je 

na en način lahko dober prehod med opisnim in številčnim ocenjevanjem. 

En anketirani je zapisal, da besedna ocena lahko zniža povprečje ocen učenca. V času, ko so 

pri predmetu športna vzgoja ocenjevali z besedno oceno, je ta lahko vplivala na končni učni 

uspeh, vendar vseeno ni imela tako velikega vpliva, kot ga ima številčna ocena danes. 

Eden je izpostavil, da besedno ocenjevanje učence klasificira. Ker ima besedno ocenjevanje 

tristopenjsko lestvico, je razlikovanje med dobro in slabo oceno toliko bolj vidno, učenci pa 

so temu bolj izpostavljeni na »dobre« in »slabe« učence.  

Prav tako je eden izmed učiteljev omenil, da ocena ne pove, koliko učenec zna oz. česa ne 

zna. Besedna ocena pove bolj malo o doseženem znanju učenca. Starši ne vedo, kaj je njihov 

otrok moral pokazati za določeno znanje in kako je od zadnjega ocenjevanja napredoval. V 

primerjavi s številčno oceno, le-ta s petstopenjsko lestvico pove več kot besedna ocena. 

 

6.6 Prednosti in slabosti OPISNE ocene 
 

Tabela 6.5: Prednosti opisne ocene. 

PREDNOSTI OPISNE 
OCENE 

ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% ODGOVOROV 

Poda natančen in jasen opis, 
kaj učenec zna oz. česa še ne 
zna, kje potrebuje pomoč in 
katere cilje je dosegel. 

 
17 

 
32,1 

Učitelj individualno 
spremlja in opiše napredek 
učenca. Vodilo za naprej. 

 
8 

 
15,1 

Primerna za 1. triado, ker se 
učenci še gibalno razvijajo. 

7 13,2 

Učenci so manj obremenjeni 
z ocenjevanjem. 

3 5,7 

Primerna za 1. triado. 3 5,7 
Lahko upoštevamo trud 
učenca in odnos do 
predmeta. 

 
2 

 
3,8 

Ne spodbuja tekmovalnosti. 2 3,8 
Dobra povratna informacija 
staršem. 

2 3,8 
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PREDNOSTI OPISNE 
OCENE 

ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% ODGOVOROV 

Ne klasificira učencev. 2 3,8 
Spodbuja k izboljšanju 
rezultatov. 

2 3,8 

Primerna za 1. in 2. razred.  2 3,8 
Nima negativne ocene. 1 1,8 
Ima več in bolj natančne 
kriterije. 

1 1,8 

Primerna za 1. triado, ker so 
učenci tudi pri drugih 
predmetih opisno ocenjeni. 

 
1 

 
1,8 

 

Sedemnajst učiteljev je zapisalo, da opisna ocena poda natančen in jasen opis, kaj učenec zna 

oz. česa še ne zna, kje potrebuje pomoč in katere cilje je dosegel. Opisna ocena je 

individualna ocena. Učitelj opazuje in si zapisuje znanje in napredek vsakega učenca posebej. 

Opisna ocena je natančna, saj je vsak učenec ocenjen individualno. Iz opisne ocene je 

razvidno, kaj je učenec že usvojil in na katerih področjih je šibkejši. Iz sprotnega zapisa je 

razvidno, kako je učenec napredoval ali nazadoval. 

Osem učiteljev je izpostavilo, da z opisnim ocenjevanjem učitelj individualno spremlja in 

opiše napredek učenca, kar da tudi učencem dobro vodilo za naprej. Učitelj ima za vsakega 

učenca mapo, v katero si zapisuje usvojeno znanje in v kateri shranjuje učenčeve izdelke. 

Sprotno in dobro organizirano zapisovanje učitelju zelo olajša delo pri kasnejšemu končnemu 

zapisu. Pozitivna stran opisnega ocenjevanja je, da lahko spremljamo napredek učenca skozi 

vsa šolska leta, kjer je bil učenec opisno ocenjen. 

Sedem učiteljev meni, da je opisna ocena pri športni vzgoji primerna samo za 1. triado, ker se 

učenci še gibalno razvijajo. Trije učitelji pa so zapisali, da je primerna samo za 1. triado, 

vendar brez dodatnega pojasnila. Lahko predvidevamo, da je primerna zato, ker učenci še niso 

dobro seznanjeni z ocenjevanjem in ga tudi še ne razumejo dobro.  

Trije učitelji so navedli, da so učenci manj obremenjeni z ocenjevanjem. Opisna ocena ne 

klasificira učence na »dobre« in »slabe«. Učenci se ne morejo primerjati med seboj. Prav tako 

ni negativne ocene, zato učence ne prizadene toliko kolikor bi jih s številčno oceno za dosego 

slabega znanja.  

Dva učitelja sta kot pozitivno stran opisne ocene navedla, da lahko upoštevamo trud in odnos 

do predmeta. Vloženega truda in odnosa do predmeta se pri opisni oceni, kot tudi pri drugem 
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načinu ocenjevanja, ne sme upoštevati, saj mora opisna ocena vsebovati zgolj znanje učenca, 

razvidno napredovanje oz. nazadovanje. 

Dva učitelja sta navedla, da opisno ocenjevanje ne spodbuja tekmovalnosti. Pri številčnem 

ocenjevanju je tekmovalnost med učenci v dosegu ocene zelo opazna. Pri opisni oceni to ni 

mogoče, je individualna, torej namenjena vsakemu posameznemu učencu, kjer učitelj zapiše 

napredek. Opisno ocenjevanje spodbuja »zdravo« tekmovanje in notranjo motivacijo, kar 

pomeni, da učenci tekmujejo s samim seboj in si želijo napredovati glede na predhodno 

stanje. 

Dva anketirana menita, da je opisna ocena predvsem dobra povratna informacija staršem. V 

opisni oceni je navedeno vse, kar je učenec že dosegel in na katerih področjih znanja ima še 

primanjkljaje. Opisna ocena ima veliko informativno vrednost, največjo med vsemi načini 

ocenjevanja. Učitelj izhaja iz učenčevega predznanja, nato pa si zapisuje njegov napredek 

skozi celo šolsko leto. Dobra opisna ocena pomaga tudi bodočemu  učitelju v novem šolskem 

letu s podatki o znanju učenca, ker mu olajša delo, da ve, kaj učenci že znajo, kako daleč so s 

šolsko snovjo. 

Druga dva učitelja menita, da opisna ocena ne klasificira učencev oz. jih ne razvršča na dobre 

in slabe. Prav tako se učenci ne morejo primerjati med seboj, saj je vsaka ocena zapisana za 

vsakega učenca posebej. Učenci se ne trudijo biti najboljši v znanju med učenci, ampak se 

trudijo zaradi sebe, zaradi svojega veselja do znanja. 

Dva sta zapisala, da spodbuja k izboljšanju rezultatov. Učenec v zapisu točno ve, kaj že zna in 

kje so njegovi primanjkljaji, zato spodbuja izboljševanje njegovega znanja. 

Dva anketirana pravita, da je opisno ocenjevanje primerno samo za 1. in 2. razred. Ko učenci 

vstopijo v šolo, še niso dovolj seznanjeni s tem, kako poteka pouk, kakšna so pravila itd., prav 

tako nimajo izkušenj ocenjevanja, zato je bolj primerno znanje opisati, tako da je tudi 

učencem razumljiv zapis. Eden je pojasnil, da so učenci v tretjem letu šolanja že zreli in 

gibalno razviti za uveljavitev šolskega ocenjevanja. 

Pozitivna lastnost opisnega ocenjevanja, kot jo je izpostavil en učitelj je, da nima negativne 

ocene. Učenci se ne obremenjujejo z ocenami, saj bi za nekatere to pomenil stres in podatek, 

da so neuspešni, kar bi lahko vodilo v manjše zaupanje v svoje sposobnosti tudi v nadaljnje. 

Eden meni, da je pozitivna stran ta, da ima opisna ocena več in boljše kriterije. 
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Prav tako eden pa meni, da je opisno ocenjevanje športne vzgoje primerno za 1. triado, ker so 

učenci tudi pri drugih predmetih opisno ocenjeni. Torej govorimo o enakovrednosti 

ocenjevanja predmetov, učenci in starši pa tako ne favorizirajo nekega predmeta samo zaradi 

ocenjevanja. 

 

Tabela 6.6: Slabosti opisne ocene. 

SLABOSTI OPISNE 
OCENE 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Učitelj ima veliko 
administrativnega dela, 
papirnatega dela za 
spremljanje, sprotno 
zapisovanje dosežkov. 
Obremenitev učitelja. 

 
 
8 

 
 

21,6 

Starši je ne razumejo dovolj 
dobro in posledično dobijo 
pomanjkljivo povratno 
informacijo. 

 
7 

 
18,9 

Učitelju vzame veliko časa 
za zapis ocene. 

5 13,6 

Samo učitelj razume opisno 
oceno. 

3 8,1 

Ni dovolj natančna kot 
številčna ocena. 

3 8,1 

Neustrezen zapis ocene 
(subjektivnost, pomanjkanje 
časa in neizkušenost 
učitelja). 

 
2 

 
5,4 

Starši želijo primerjavo 
opisne ocene s številčno 
oceno. 

 
2 

 
5,4 

Starši in učenci ob opisni 
oceni potrebujejo dodatno 
pojasnilo. 

 
2 

 
5,4 

Učenci je ne razumejo. 2 5,4 
Starši je ne jemljejo resno, 
opisne ocene ne berejo. 

2 5,4 

Opisna ocena pove malo. 1 2,7 
 

Največ učiteljev je zapisalo, da je slabost opisnega ocenjevanja ta, da ima učitelj veliko 

administrativnega dela oz. papirnatega dela za spremljanje, urejanje, sprotno zapisovanje 

dosežkov, kar predstavlja za učitelja veliko obremenitev. Vsak učitelj veliko časa porabi za 
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sprotno beleženje, spremljanje in opazovanje učenčevih dosežkov, vendar mu lahko dobra 

organiziranost olajša oteženo delo. Že pripravljene tabele za vsakega učenca z zapisanimi cilji 

lahko prihranijo čas, kamor učitelj samo zapiše ali je cilj dosežen ali ne. 

Sedem jih je zapisalo, da starši opisne ocene ne razumejo dovolj dobro in tako dobijo 

pomanjkljivo povratno informacijo. Problem tega je večinoma, da se starši iz svojega obdobja 

šolanja in odraščanja niso spoznali z opisno oceno, zato z njo nimajo osebne izkušnje. Drugi 

velik problem je zapis opisne ocene, ki ni ustrezen s strani učitelja. Nejasne povedi, uporaba 

neprimernih in nerazumljivih besed so stalnica pri zapisih učitelja, zato velikokrat starši 

prosijo še za dodatno pojasnilo opisne ocene in za obrazložitev uporabljene strokovne 

terminologije. Čeprav ima opisna ocena veliko večjo informativno vrednost kot številčna 

ocena, starši zahtevajo primerjavo opisne ocene s številčno. 

Pet učiteljev meni, da je ena izmed slabosti opisne ocene ta, da vzame veliko časa za zapis. 

Kot sem že zapisala, je to seveda res, vendar se z dobro samoorganizacijo svojega dela to  

lahko izboljša. Za hitro beleženje in spremljanje med poukom je pomembna predpriprava 

vzorcev oz. tako imenovane ček liste. 

Trije anketirani menijo, da samo učitelji razumejo opisno oceno. Učitelji se srečujejo z 

raznimi vprašanji staršev, ki ne razumejo vsebine opisne ocene. Starši iz opisne ocene ne 

znajo razbrati prave informacije o dosežku svojega otroka, drugi ne poznajo zapisane 

terminologije itd. 

Trije so odgovorili, da je ena izmed slabosti ta, da opisna ocena ni dovolj natančna tako kot 

številčna. To vsekakor ne more biti res, saj ima opisna ocena največjo informativno vrednost. 

Opisna ocena je individualna in vsebuje opis o napredovanju učenca, kaj zna in česa še ne, kje 

so njegova dobra in slaba področja znanja. Številčna ocena je samo številka ocenjevalne 

lestvice, ki pove, koliko je učenec znal za določeno znanje, vendar pa ne pove, kaj točno je 

moral znati povedati in/ali pokazati za neko znanje, tako je zagotovo opisna ocena bolj 

natančna. 

Dva učitelja sta omenila problem neustreznega zapisa ocene, kar vključuje subjektivnost 

zapisa, pomanjkanje časa in neizkušenost učiteljev. Učitelji niso posebej izurjeni v tem, kako 

ustrezno zapisati opisno oceno, zato uporabljajo besede, ki v zapis ne sodijo. Opisujejo 

otrokovo socialno okolje, obnašanje, odnos do predmeta, otrokove osebnostne lastnosti itd., 

česar pa se nikakor ne ocenjuje! Ker zapis opisne ocene zahteva veliko časa in ker mora 
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učitelj zapisati opisno oceno za vsakega učenca posebej, je le-ta lahko pomanjkljiv in ne 

dovolj natančen, kajti učiteljem včasih čas tega ne dopušča.  

Dva učitelja sta odgovorila, da učitelji od opisne ocene zahtevajo primerjavo s številčno. 

Staršem je številčna ocena enostavnejša in razumljivejša od opisne, zato želijo od učitelja, da 

opisno oceno pretvori v številčno. Starši želijo videti, katero oceno bi otrok dobil na 5-

stopenjski lestvici. 

Dva anketirana sta zapisala, da je slabost opisne ocene ta, da starši in učenci ob njej 

potrebujejo še dodatno pojasnilo. Da opisna ocena ni dovolj razumljiva staršem in učencem je 

bilo že velikokrat zapisano. Problem nerazumevanja opisne ocene je lahko nastane, ker je 

starši ne preberejo dovolj natančno, ali ker ne znajo razbrati vseh podatkov o dosežkih 

svojega otroka. Dva učitelja, sta izpostavila, da posebno učenci ne razumejo opisne ocene, pri 

čemer je lahko vzrok to, da vsebuje veliko informacij ter tudi zaradi zahtevne in neustrezne 

terminologije, ki jo uporabljajo nekateri učitelji. Pri nekaterih zapisih ocen je tako problem 

tudi s strani učitelja, saj ne zapišejo vseh ciljev, ki jih je otrok dosegel in katere bo še moral 

doseči, vendar opisujejo elemente, ki v opisno oceno ne sodijo in ki ne povejo nič o napredku 

učenca. 

Dva učitelja sta zapisala, da starši opisne ocene ne jemljejo resno in je posledično nekateri 

tudi ne berejo. Za nekatere starše je opisna ocena manjvredna in je ne smatrajo kot oceno, 

vendar bolj kot samo zapis. Starši se ne zavedajo, da prav opisna ocena najbolj nazorno opiše 

otrokove dosežke, če je nekateri ne jemljejo resno, je en problem, druga in večja težava pa je 

ta, da je sploh ne berejo. 

En učitelj je omenil, da opisna ocena pove malo. S tem se nikakor ne moremo strinjati, saj 

opisi vsebujejo vse informacije o otrokovem znanju, napredovanju, o šibkih področjih, 

primanjkljajih ter napotke kako premostiti težave. Opisna ocena je spodbudna za učenca, 

vsekakor pa mora biti zapisana tako, da je učencu razumljiva. 
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6.7 Prednosti in slabosti NEOCENJEVANJA 
 

Tabela 6.7: Prednosti neocenjevanja. 

PREDNOSTI 
NEOCENJEVANJA 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Primerno za 1. triado, ker se 
učenci gibalno še razvijajo. 

3 27,3 

Ocenjevanje ni namen športa. 
Gre za sproščanje, razvijanje 
socialne interakcije, veselje 
do športa. 

 
3 

 
27,3 

Učenci bi šport vzljubili. 2 18,2 
Učenci niso obremenjeni z 
ocenjevanjem. 

2 18,2 

Je predmet, pri katerem se 
ocenjuje zmožnosti in 
spretnosti, česar se ne 
moremo naučiti. 

 
1 

 
9,0 

 

Trije anketirani so zapisali, da je neocenjevanje športne vzgoje primerno samo v prvem 

triletju, saj se v tem obdobju učenci še gibalno razvijajo. Glede tega stališča je neocenjevanje 

res opravičeno. Gibalna razvitost in prirojene sposobnosti so neodvisne od otroka in nanje ne 

mora vplivati. Učenci so ob vstopu v šolo različno gibalno razviti, nekateri pokažejo več 

znanja na področju športa, kar je tudi odvisno od tega, v kakšnem okolju se otrok giba. Za 

nekatere učence pa bi bilo neocenjevanje ustrezno prav zaradi še ne dobrega razumevanja 

pomena ocenjevanja. 

Ena izmed pozitivnih lastnosti neocenjevanja, ki so jo navedli trije učitelji je, da ocenjevanje 

ni namen športa. Namen športa je sproščanje ob telesni aktivnosti, razvijanje socialne 

interakcije in veselje do športa. Eden največjih zagovornikov neocenjevanja pri nas je Silvo 

Kristan, ki je mnenja, da se športna vzgoja razlikuje od ostalih predmetov, da ima drugačen 

cilj, zato tega predmeta ni potrebno ocenjevati. 

Dva učitelja menita, da bi z neocenjevanjem športne vzgoje učenci šport vzljubili, druga dva 

pa, da učenci ne bi bili obremenjeni z ocenjevanjem. Ocenjevanje je lahko za učence 

obremenjujoče in strah vzbujajoče v primeru nedoseganja cilja, z neocenjevanjem pa bi se 

sprostili in uživali v telesni aktivnosti, kar je glavni namen športne vzgoje. Učenci bi razvili 

notranjo motivacijo, veselje do športa, ugotovili pomembnost ukvarjanja s športom, nakar bi 

to navado prinesli tudi na kasnejšo športno aktivnost v življenju. Vendar bi se lahko pojavila 
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težava v primeru, da učenci ne bi razvili dovolj notranje motivacije in, da se jim 

vseživljenjsko ukvarjanje s športom ne bi zdelo pomembno, ampak bi ta predmet zaradi 

neocenjevanja preprosto zanemarili in ovrednotili kot nepomembnega. 

Eden je zapisal, da je športna vzgoja predmet, pri katerem se ocenjuje zmožnosti in spretnosti, 

česar se ne da naučiti. Pri športni vzgoji se zagotovo ocenjujejo dejavniki, na katere učenci 

nimajo vpliva. To so večinoma dedni dejavniki, med drugimi pa tudi okolje, v katerem otrok 

odrašča, torej vpliva tudi to, koliko časa otrokovi starši namenjajo športu. Vendar se učenca 

da tudi drugače oceniti; njegovo teoretično znanje, če je pri praktičnem delu neuspešen. 

 

Tabela 6.8: Slabosti neocenjevanja. 

SLABOSTI 
NEOCENJEVANJA 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Manjša motiviranost učencev 
za boljše rezultate in 
nadaljnje delo.  

 
18 

 
30,5 

Predmet ne bi bil 
enakovreden drugim 
predmetom. 

 
11 

 
18,7 

Učenci ne bi dobili povratne 
informacije o svojem 
napredku, znanju. 

 
7 
 

 
11,9 

Razvrednotenje predmeta. 5 
 

8,5 

Učenci predmeta ne bi jemali 
resno. Razvili bi slab odnos 
do predmeta. 

 
4 

 
6,8 

Učenci se ne bi trudili in ne 
bi sodelovali. 

4 6,8 

Brez ocenjevanja ni 
spremljanja napredka. 

2 3,4 

Starši nimajo povratne 
informacije o dosežkih 
svojega otroka. 

 
2 

 
3,4 

Šola brez ocen ne obstaja. 
Družba ni dovolj zrela. 

2 3,4 

Ni tekmovalnosti. 2 3,4 
Ni avtoritete učitelja. 1 1,7 
Nekateri učenci se pri športu 
ne bi morali izkazati. 

1 1,7 
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Največ odgovorov za slabost neocenjevanja je bilo, da bi neocenjevanje športne vzgoje 

doprineslo manjšo motiviranost učencev za nadaljnje delo in izboljšanje rezultatov. Ocene 

zagotovo spodbujajo zunanjo motivacijo, to pa vključuje tekmovalnost in željo po 

izboljševanju, »biti boljši«, a vendar naj še enkrat poudarim, da je glavni namen športne 

vzgoje razviti notranjo motivacijo. 

Enajst učiteljev meni, da v primeru neocenjevanja športne vzgoje predmet ne bi bil 

enakovreden drugim predmetom. Učenci bi hitro začeli zanemarjati ta predmet, ki bi se jim 

zaradi neocenjevanja zdel manj pomemben. Koliko je pomemben predmet, je odvisno tudi od 

učitelja, kako predmet predstavi. Ravno to je velika polemika, kajti če bi znali učitelji 

pritegniti učence k predmetu, verjetno ocenjevanje športne vzgoje res ne bi bilo potrebno. 

Sedem učiteljev je izpostavilo kot slabost to, da učenci tako ne bi dobili povratne informacije 

o svojem napredku, znanju. To je vsekakor res, saj se lahko samo z ocenjevanjem dobi neko 

povratno informacijo o dosežkih, napredovanju oz. nazadovanju. Učenci s tem ne bi vedeli ali 

so na dobri poti, kaj lahko izboljšajo in v čem so dobri. Učenci se pri športu radi izkažejo, 

zato je pomembno za njihovo samozavest, da so na nekaterem področju dobri, kar pa se da 

najlažje razbrati iz ocen. 

Pet učiteljev je omenilo, da bi neocenjevanje športne vzgoje doprineslo razvrednotenje 

predmeta. Predmet, katerega se ocenjuje, ima zagotovo večjo veljavo, prav tako bi bili 

oškodovani tudi učitelji, saj bi izgubili na spoštovanju. Pri tem je veliko odvisno od 

učiteljevega pristopa, ki lahko zaradi svojega odnosa do predmeta spremeni mnenje učencev 

in ga naredi pomembnega. V vsakem primeru menim, da se mora vse predmete ocenjevati 

enako, saj samo s takšnim načinom lahko dosežemo enakovrednost med predmeti. Vsekakor 

je nedopustno razporediti predmete po hierarhiji z samim načinom ocenjevanja. 

Štirje učitelji so zapisali, da v primeru neocenjevanja učenci predmeta ne bi jemali resno, do 

njega bi razvili slab odnos. Drugi štirje učitelji pa so zapisali, da se učenci ne bi trudili in prav 

tako ne sodelovali. Učenci ocenjevanje enačijo z resnostjo, na koncu jim dobra ocena 

predstavlja nagrado. Predmetu, ki ga ne ocenjujemo, odvzamemo veljavo. 

Dva sodelujoča sta odgovorila, da brez ocenjevanja ni spremljanja napredka, druga dva pa, da 

starši ne dobijo povratne informacije o dosežkih svojega otroka. Namen ocenjevanja je, da 

pokaže napredek učenca skozi celo šolsko leto, česar pri neocenjevanju ne moremo dobiti. Če 

bi neocenjevanje športne vzgoje prišlo v veljavo, bi bilo še vedno dobro spremljati učenca pri 
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pouku, kako sam spremlja dogajanje pri delu, kako izvaja vadbene elemente itd., vendar na 

koncu brez vrednotenja učenčevega dela, tako bi starši lahko dobili povratno informacijo vsaj 

v ustni obliki. 

Dva sta odgovorila v anketi, da šola brez ocen ne obstaja, kajti družba ni dovolj zrela. 

Današnji učenci potrebujejo veliko zunanje spodbude za doseganje ciljev, zato je ocenjevanje 

v šoli skoraj nujno. Učenci na poti k ciljem vodi na koncu nagrada, ki je lahko dobra ocena ali 

materialne dobrine.  

Dva učitelja sta odgovorila, da z neocenjevanjem športne vzgoje ni tekmovalnosti. To je 

vsekakor res, vendar je zdrava mera tekmovalnosti vedno dobrodošla, saj se učenci trudijo 

doseči dobre in boljše rezultate  kot njihovi sošolci. 

En učitelj je odgovoril v anketi, da brez ocenjevanja športne vzgoje učitelj izgubi avtoriteto. V 

primeru uveljavitve neocenjevanja bi bili na slabšem tisti učitelji, ki si z ocenjevanjem gradijo 

avtoriteto in disciplino v razredu, čeprav bi si jo mogli izoblikovati in prislužiti s svojim 

delom.  

Drugi učitelj pa je opozoril na slabost, da se tako nekateri učenci ne bi morali izkazati pri tem 

predmetu. Za nekatere učence je to lahko edini predmet, pri katerem se izkažejo in s čimer 

lahko gradijo svojo samozavest in samopodobo. 

  



51 
 

6.8 Poraba časa za oblikovanje ocene 
 

Slika 6.4: Poraba časa za oblikovanje ocene pri športni vzgoji. 

MALO ČASA (manj kot 30 min) VELIKO ČASA (več kot 30 min) 
22 učiteljev 22 učiteljev 

 

 

Učitelji so na splošno na to vprašanje odgovarjali slabo; nekateri so vprašanje izpustili, drugi 

so pisali v minutah in urah, večinoma pa so odgovarjali samo z »malo časa« in »veliko 

časa«. Zato smo te podatke zbrali skupaj in opredelili, da je malo časa za učitelje manj kot pol 

ure ter obratno. Bolje pa bi bilo, da bi si to vprašanje zastavili z zaprtim tipom vprašanja, tako 

bi bilo mogoče odgovarjanje nanj bolj enotno in ne dvoumno. S tabele 6.8 vidimo, da smo 

dobili neopredeljen rezultat (50 %), kar nam ne da dosti povratne informacije. A vendar je 

nekaj učiteljev dodatno zapisalo, da se z izkušnjami čas oblikovanja opisne ocene manjša, ter 

da z leti poučevanja veš, kaj in kako zapisati učenčeve sprotne dosežke. Kajti, če so zapiski 

dobri in organizirani, je pri končnem zapisu opisne ocene samo potrebno spraviti samo še v 

pisno obliko. 

 

 

 

50%50%

Malo časa (manj kot pol ure) Veliko časa (več kot pol ure)
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6.9 Težave OPISNEGA ocenjevanja. 
 

Tabela 6.9: Težave, ki se pojavljajo pri opisnem ocenjevanju. 

TEŽAVE PRI OPISNEM 
OCENEJVANJU 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Vzame veliko časa za 
spremljanje, preverjanje, 
zapisovanje. 

 
16 

 
27,1 

Nejasno določeni cilji in 
kriteriji v učnem načrtu. 
Neenoten način ocenjevanja. 

 
6 

 
10,1 

Starši jih ne razumejo. 6 10,1 
Kako oceno zapisati, katere 
besede uporabiti, da bo 
vsebina razumljiva. 

 
5 

 
8,5 

Samo učitelji razumejo 
vsebino opisne ocene. 

4 6,8 

Opisi so preveč splošni. 
Opismenjevanje učencev je 
premalo poglobljeno, 
natančno in ustrezno. 

4 6,8 

Težko opisati znanje, 
dosežke učencev. 

3 5,1 

Določanje standardov znanj 
in kriterijev je prepuščeno 
učiteljem. 

 
2 

 
  3,4 

Veliko dela za učitelja. 2 3,4 
Preveč pisanja. 2 3,4 
Subjektivni opisi. 2 3,4 
Učitelji so premalo poučeni o 
podajanju opisnih ocen. 

1 1,7 

Velika skupina učencev za 
ocenjevanje. 

1 1,7 

Slabo izbrana in 
nerazumljiva terminologija. 

1 1,7 

Šablonski zapisi ocen. 1 1,7 
Uporaba besed, ki ne sodijo v 
opisno oceno. 

1 1,7 

Starši opisnih ocen ne berejo. 1 1,7 
Manjša motiviranost 
učencev. 

1 1,7 

 

Na vprašanje, katere so težave opisnega ocenjevanja, je največ učiteljev (16) zapisalo, da le-to 

vzame veliko časa za spremljanje, preverjanje in zapisovanje. Zagotovo je del opisnega 

ocenjevanja čas, ki ga učitelji porabijo med samim poukom za spremljanje in preverjanje, 
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prav tako pa gre veliko časa učiteljev tudi  izven šole za samo zapisovanje in pretvarjanje 

zapisanih podatkov in dosežkov v opisno oceno. Ker je opisna ocena individualna ocena, 

mora učitelj za vsakega posameznika prilagoditi opis dosežkov, da ocena ni šablonska. 

Šest učiteljev meni, da je največja težava opisnega ocenjevanja ta, da so določeni cilji in 

kriteriji v učnem načrtu nejasni. Cilji so v učnem načrtu razporejeni po triadah. Učenec  ima 

tako čas, da znotraj triade usvoji vse določene cilje. Učitelji pa menijo, da so nekateri cilji 

nejasno dorečeni in dvoumni oz. netočno določeni. Učitelji so omenili tudi neenotnost 

ocenjevanja, kar pomeni, da kriteriji niso dovolj natančno zapisani, zato se razumevanje 

doseganja ciljev razlikuje tudi po šolah, saj je, kot sta zapisala dva učitelja, določanje 

standardov znanj in kriterijev prepuščeno njim samim.  

Šest učiteljev je v vprašalniku zapisalo, da starši opisnih ocen ne razumejo, pet učiteljev, da 

ne vedo točno, kako oceno zapisati, katere besede pri tem uporabiti, da bo vsebina ocene 

razumljiva ter štirje učitelji, da samo oni razumejo vsebino opisne ocene. To lahko razumemo 

tako, da se učitelji ne potrudijo dovolj, da bi uporabili ustrezno besedoslovje, katerega bi 

razumeli tako učenci kot starši. Učitelj mora pri zapisu uporabiti določeno terminologijo, 

vendar vseeno zapis poenostaviti, tako da tudi učenci razumejo vsebino. Štirje učitelji so 

zapisali, da je velika težava opisne ocene tudi ta, da so opisi preveč posplošeni, da je 

opismenjevanje učencev premalo poglobljeno, nenatančno in neustrezno, trije učitelji pa, da je 

težko opisati znanje in dosežke učencev. Učitelji se lahko izboljšajo predvsem z izkušnjami, 

ki pridejo z leti, saj se na tak način najlažje izve, katere besede lahko uporabi, da jih bodo vsi 

razumeli, dobri sprotni zapisi učencev pa olajšajo delo učitelju in pomagajo pri zapisu 

natančne in ustrezne opisne ocene.  

Dva učitelja menita, da opisno ocenjevanje zada učitelju veliko dela, druga dva učitelja sta 

omenila preveč pisanja. Učitelji so s tem načinom ocenjevanja res obremenjeni. Takšno 

ocenjevanje zahteva dobro organiziranost učitelja in veliko sprotnega dela. S pripravljenimi 

ček listami si učitelj lahko olajša delo pri samem spremljanju učencev pri pouku, prav tako 

pomagajo pri hitrem pregledu učenčevega napredka in pri končnem zapisu opisne ocene, ko 

učitelji tako rekoč naredijo povzetek celoletnega spremljanja. 

Eden izmed vprašanih meni, da je največji problem v učiteljih, ki so premalo poučeni o 

podajanju opisnih ocen. S to trditvijo se lahko strinjamo, saj učitelji iz fakultete pridejo v šole 

z malo znanja o ustreznem zapisu opisne ocene. Na tem področju bi se študentje morali bolj 

izobraziti. Dva učitelja menita, da je v opisnih ocenah preveč subjektivnih opisov, drugi meni, 
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da učitelji izbirajo slabo in nerazumljivo terminologijo oz. kot je eden zapisal, da se uporablja 

besede, ki ne sodijo v opisno oceno. Drugi anketirani pa je opozoril na šablonski zapisi ocen. 

Če povzamem, se uporabljajo besede, ki so nerazumljive tako staršem kot učencem, v zapisih 

se pojavljajo subjektivne lastnosti učencev, ki v opisno oceno nikakor ne sodijo. Naj še enkrat 

poudarim, da se ocenjuje zgolj učenčevo znanje, tako gibalno kot teoretično, v oceno pa prav 

tako vključimo otrokove dosežene in nedosežene cilje ter njegov napredek skozi šolsko leto. 

Med drugimi je težava tudi ta, da so si zapisi opisnih ocen učencev med sabo zelo podobni, 

kar izrazimo kot šablonsko zapisovanje.  

Eden izmed anketiranih je v svoj vprašalnik zapisal, da je težava opisnega ocenjevanja velika 

skupina učencev, ki jih je potrebno oceniti. Vsekakor ocenjevanje in zapisovanje dosežkov 

učencev med uro ni lahko, saj je potrebno imeti nadzor tudi nad skupino učencev, katerih 

učitelj v tistem trenutku ne ocenjuje. Zato je zopet potrebna dobra organiziranost učitelja, ki si 

mora pripraviti učni načrt z natančnimi kriteriji in opisniki, saj časa za sestavljanje ocene med 

samo uro ni. Zato je toliko bolj pomembno, da so opisniki dobro zapisani, kamor učitelj npr. s 

križcem označi, kako je učenec določeni element opravil. Časa za zapis ocene med samo uro 

ni, to mora učitelj velikokrat narediti po koncu ure oz. v njegovem prostem času. 

En učitelj je zapisal, da nekateri starši opisnih ocen ne berejo. Kot sem že zapisala, je temu 

verjetno tako, ker se staršem opisna ocena ne zdi pomembna, zato je enostavno ne berejo. 

Velikokrat v zameno za opisno oceno zahtevajo od učitelja primerjavo s številčno.  

Opisno ocenjevanje lahko doprinese tudi zmanjšano motiviranost učencev, kar pa lahko 

postane večja težava, če so to otroci staršev, katerih se opisna ocena ne zdi enakovredna 

številčni. 

 

6.10 Predlogi za izboljšave pri OPISNEM ocenjevanju. 
 

Tabela 6.10 Predlogi za izboljšave pri opisnem ocenjevanju. 

PREDLOGI ZA 
IZBOLJŠAVE PRI 

OPISNEM 
OCENJEVANJU 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Opisniki naj bodo že vnaprej 
pripravljeni za vsak razred in 
za vse učitelje enako. 

 
9 

 
16,0 
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PREDLOGI ZA 
IZBOLJŠAVE PRI 

OPISNEM 
OCENJEVANJU 

ŠTEVILO ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Kombinacija številčne ocene 
z opisno. 

6 10,7 

Bolj natančno opredeljeni 
cilji v učnem načrtu. 

5 9 

Več možnega izobraževanja 
učiteljev na temu področju. 

4 7,1 

Opisno oceno spremeniti v 
številčno. 

  4 7,1 

Poenotiti kriterije 
ocenjevanja. 

3 5,3 

Bolje bi bilo besedno 
ocenjevanje (ZU, U, MU). 

3 5,3 

Natančneje opredeljeni 
kriteriji ob koncu 
posameznega razreda. 

 
3 

 
5,3 

Opis bolj konkretizirati in 
definirati, poenotiti. 

2 3,6 

Ukinitev opisne ocene. 2 3,6 
Zapis opisne ocene bi bilo 
potrebno poenostaviti. 

2 3,6 

Več sodelovanja in 
posvetovanja s športnimi 
pedagogi. 

 
2 

 
3,6 

Bolj konkretizirati standarde 
znanja. 

2 3,6 

Poenostaviti zapis ocene, da 
bo staršem razumljiv. 

2 3,6 

Usmerjenost učiteljev v 
učenčev napredek. 

1 1,8 

Poenotena terminologija oz. 
že oblikovane povedi za 
posamezne nivoje ocene. 

 
1 

 
1,8 

Vnaprej predlagani kriteriji. 1 1,8 
Pričakovani standardi znanja 
po triadah. 

1 1,8 

Na podlagi standardov 
znanja izdelati skupne 
kriterije za dosego ciljev. 

 
1 

 
1,8 

Zapisani predlogi 
ocenjevanja v redovalnici. 

1 1,8 

Zmanjšati število ciljev. 1 1,8 
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Največ učiteljev (9) je kot predlog za izboljšavo opisnega ocenjevanja zapisalo, da bi morali 

biti opisniki že vnaprej pripravljeni za vsak razred in za vse učitelje enako. Težava je taka, da 

učitelji sami zapišejo kriterije za posamezen cilj, zato pride do odstopanj in neenotnosti 

ocenjevanja. Z že pripravljenimi opisniki bi bile zahteve po znanju na vseh šolah enake. Pet 

učiteljev pa je zapisalo zahtevo po bolj natančno opredeljenih ciljih v učnem načrtu, drugi 

predlog pa zmanjšati število ciljev. Da so cilji v učnem načrtu učiteljem nejasni in premalo 

natančni, smo že omenjali pri težavah opisnega ocenjevanja. Lahko samo dodam, da bi po 

mišljenju učiteljev prišla v pomoč dodatna pojasnila, saj so po njihovem mnenju nekateri cilji 

dvoumni in preveč razširjeni. 

 Šest učiteljev je predlagalo uvedbo kombinacije številčne ocene z opisno. Ta predlog smo že 

omenili pri težavah opisnega ocenjevanja, ko starši in učenci ne razberejo dovolj dobro opisne 

ocene in si pri tem želijo primerjave s številčno oceno. Nekateri učitelji pa se z opisnim 

ocenjevanjem ne strinjajo, tako bi štirje učitelji zamenjali opisno oceno v številčno, trije v 

besedno oceno, dva bi opisno oceno celo ukinila. 

Štirje učitelji predlagajo več možnega izobraževanja učiteljev na področju opisnega 

ocenjevanja. Učitelji se zavedajo, da niso dovolj informirani in izobraženi za ustrezen zapis 

opisne ocene ter tudi na področju spremljanja in sprotnega zapisovanja znanja učencev. 

Učitelji niso pozabili na predloge glede kriterijev, pri čemer so trije učitelji mnenja, da bi 

morali poenotiti kriterije ocenjevanja, drugi trije učitelji so za natančneje opredeljene kriterije 

ob koncu posameznega razreda, en učitelj pa je predlagal vnaprej predlagane kriterije, saj bi 

tako vsi učenci na slovenskih šolah imeli enake kriterije. 

Dva učitelja sta zapisala predlog glede poenostavitve zapisa opisne ocene, druga dva učitelja 

sta predlog še dopolnila tako, da bi bila opisna ocena staršem razumljiva. Prav tako dva 

učitelja mislita, da bi bilo potrebno opis bolj konkretizirati, definirati in poenotiti. 

Dva anketirana učitelja sta predlagala več sodelovanja in posvetovanja s športnimi pedagogi. 

Razredni učitelji vsekakor bolje poznajo svoje učence, športni pedagogi pa imajo več izkušenj 

in znanja na področju športa. Razredni učitelji, ki ne poučujejo šolske športne vzgoje, lahko 

športnim pedagogom posredujejo informacije učencev (zdravstveno stanje, disciplina, 

higienske navade itd.), ki športnim pedagogom pomagajo izboljšati in olajšati delo. 

Dva učitelja menita, da bi s konkretiziranjem standardov znanja izboljšali opisno ocenjevanje. 

En učitelj pa je zapisal, da pogreša pričakovane standarde znanja po triadah, vendar je to v 
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učnem načrtu že zapisano! Na koncu vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja so zapisani 

standardi znanja z minimalnimi standardi, kar je zapisano z odebeljenim tiskom. S tem vidimo 

ali bo učenec napredoval npr. iz 3. v 4. razred, ko je na prehodu iz prvega v drugo triletje 

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Še eden pa je predlagal, da bi na podlagi standardov znanja 

izdelali skupne kriterije za dosego ciljev. 

En učitelj je predlagal, da bi opisno ocenjevanje izboljšali z usmerjenostjo v učenčev 

napredek. Vsekakor morajo učitelji imeti v mislih napredek učenca, zato je seveda tudi 

potrebno sprotno zapisovanje učenčevih dosežkov, da na koncu vidimo katere zastavljene 

cilje je otrok dosegel. Opisni način ocenjevanja je edini način, s katerim lahko spremljamo in 

opišemo napredek. 

Drugi učitelj meni, da bi jim zelo olajšala delo poenotena terminologija oz. že oblikovane 

povedi za posamezne nivoje ocene. Nekateri učitelji se zavedajo, da nimajo dovolj znanja za 

strokovno ustrezen zapis opisne ocene, najhuje pa je, da si izkušnje nabirajo z napačnim 

znanjem. Kot v pomoč je drugi učitelj predlagal zapisane predloge ocenjevanja v redovalnici. 

V preteklosti so si učitelji že lahko pomagali z že zapisanimi in pravilno oblikovanimi 

povedmi za ocenjevanje. Današnja posledica tega kaže, da se nekateri učitelji še niso naučili 

samostojno zapisati opisne ocene z ustreznimi in izčrpnimi povedmi.  
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7.0 SKLEP 
 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšno ocenjevanje športne vzgoje se zdi učiteljem 

iz Obalno-kraške regije najbolj primerno. Izbirali so med štirimi možnostmi ocenjevanja; 

opisno, številčno, besedno in z neocenjevanjem šolske športne vzgoje. Njihove odgovore sem 

dobila z vprašalnikom, katerega so nekateri razredni učitelji rešili preko elektronske ankete, 

drugi z vprašalnikom v pisni obliki. Odziv je bil zelo slab, zato je bilo potrebnega veliko časa, 

da so rešene ankete poslali nazaj. Med njimi je bilo tudi veliko anket pomanjkljivo oz. bolje 

rečeno slabo rešenih, s kratkimi, zavajajočimi in dvoumnimi odgovori, katerih nisem mogla 

zajeti v diplomsko raziskavo.  

Anketo je skupaj rešilo 53 učiteljev iz 15 osnovnih šol Obalno-kraške regije. V raziskavo sem 

vključila tudi štiri športne pedagoge, ki so takrat poučevali v 9. razredu. V raziskavo naj bi 

sodili samo razredni učitelji in športni pedagogi, ki poučujejo v razredih 1. in 2. triade, ampak 

ker problem najprimernejšega ocenjevanja šolske športne vzgoje vključuje tudi njih, sem jih 

pustila v raziskavi. Starost razrednih učiteljev in športnih pedagogov se je gibala med 24. in 

57. letom. Njihova delovna doba se razprostirala od 1 ter do 35 let, njihova povprečna 

delovna doba pa je znašala 19,71 let. Večina anketiranih poučuje športno vzgojo (79,2 %), 

ostali ali poučujejo skupaj s športnim pedagogom ali pa delo prepustijo samo njim večinoma 

iz zdravstvenih razlogov.  

Namen raziskave je bilo ugotoviti, kateri način ocenjevanja športne vzgoje je učiteljem 

najprimernejši za 1. triado in kateri bi bil najprimernejši za 2. triado ter  predstaviti 

argumente, zakaj se strinjajo oz. ne strinjajo z določenim načinom ocenjevanja (opisni, 

besedni, številčni) oz. neocenjevanja športne vzgoje. Iz zastavljenih ciljev sem si zastavila 

sledeče hipoteze: 

H1: Za prvo triado osnovne šole je najbolj primerno opisno ocenjevanje športne vzgoje. 

Hipoteza je potrjena. 

Menim, da je opisni način ocenjevanja najbolj primeren za učence prve triade, s čimer se 

strinja tudi 58,5 odstotkov naših anketiranih učiteljev. Opisna ocena je do učenca, ki 

ocenjevanja še ni vajen, »prijazna« ocena. Ko učenec vstopi v 1. razred osnovne šole z 

ocenjevanjem še ni seznanjen, prav tako pride v stik z drugimi otroki različnega predznanja in 

bi bila iz tega zornega kota številčna ocena prestroga za začetek otrokovega šolanja. Samo 
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opisna ocena upošteva otrokovo predznanje, z njo se da spremljati napredovanje, otrok in 

starši pa z njo dobijo vpogled doseženega znanja in spodbudne napotke za naprej. 

 

H2: Za drugo triado osnovne šole je najbolj primerno številčno ocenjevanje športne 

vzgoje. 

Hipoteza je potrjena. 

S številčnim ocenjevanjem v drugem triletju se strinja kar 60,4 % anketiranih učiteljev, z 

opisnim pa samo 11,3 % vprašanih. Učitelji se večinoma strinjajo s številčnim ocenjevanjem 

zato, ker učenci v tem obdobju šolanja že potrebujejo neko vrsto motivacije, kar jim 

predstavlja dobra ocena. Učitelji bi morali poskrbeti, da se učenci ne bi trudili dosegati dobrih 

rezultatov pri športni vzgoji samo zaradi pridobitve dobre ocene, saj se najverjetneje kasneje v 

življenju ne bodo ukvarjali s športom zato, da bodo dobili nagrado, razen če se bodo ukvarjali 

profesionalno. Torej samozadovoljstvo in notranja motivacija ukvarjanja s športom je 

najpomembnejše kar lahko da učitelj otroku.  

 

H3: Največji problem opisnega ocenjevanja je veliko časa za oblikovanje opisne ocene. 

Hipoteza je potrjena. 

Rezultat je razviden iz tabele 6.9, kjer se je največ (27,1 %) odgovorov učiteljev nanašalo na 

težavo opisnega ocenjevanja zaradi ogromne količine časa za spremljanje, preverjanje in 

zapisovanje. Takšen odgovor sem vsekakor  pričakovala, kar pa so učitelji samo še potrdili. 

Vendar pa z grafičnega prikaza pri sliki 6.4 razberemo, da je končni rezultat porabe časa za 

oblikovanje ocene neodločen. A kot sem že omenila, je bilo z odgovorov vprašalnika težko 

doreči, kaj učiteljem dejansko pomeni »veliko« oz. »malo« časa za zapis opisne ocene. 

 Pri opisnem ocenjevanju ne gre samo za zapis ocene, ampak je pred tem potrebno sprotno 

spremljanje vsakega učenca. Učitelj mora biti ves čas dobro organiziran in pripravljen na 

učno uro ocenjevanja, saj se pri športni vzgoji vsi vadbeni elementi izvajajo hitro, tako je 

predpriprava učitelja z opisniki nujna. Na koncu ocenjevalnega obdobja pa mora vse podatke 

streti in zapisati v strokovno ustrezni obliki za vsakega posameznika, pri čimer gre učitelju 
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tudi ogromno časa v njegovem prostem času. Vendar pa menim, da se z dolgoletnimi 

izkušnjami krajša tudi čas pisanja opisnih ocen. 

 

Rezultate, ki smo jih dobili, smo pričakovali, nismo pa mislili, da so na naših šolah učitelji, ki 

po tolikih letih učenja na osnovnih šolah in z izkušnjami še ne vedo, kaj točno se ocenjuje pri 

tem predmetu. So učitelji, ki se tega problema zavedajo, drugi pa so npr. zapisali, da lahko 

samo v opisno oceno vključiš trud in odnos do predmeta. Vsekakor  se tega ne ocenjuje pri 

nobenem načinu ocenjevanja. Nekateri ne poznajo dobro niti učnega načrta, ki je drugače za 

učitelja kot biblija poučevanja. 

Z odgovori sem dobila občutek, da se učitelji zavedajo, da ima opisna ocena največjo 

informativno vrednost, ampak se vseeno temu ocenjevanju nekako skušajo izogibati, saj 

zahteva največ sprotnega dela pred, med in po ocenjevanju, ko gre učiteljem tudi veliko časa 

izven šolskega območja. 

Zakaj učitelji podpirajo številčno ocenjevanje v drugem triletju, je bil odgovor na to tudi zato, 

ker s tem izkoriščajo ocenjevanje za pridobitev avtoritete in discipline. Vsekakor so učitelji 

tisti, ki morajo najti pravi način, kako učence disciplinirati, da pridobijo njihovo spoštovanje s 

strani učencev ter kako disciplinirati učence. Zagotovo pa ustrahovanje z ocenjevanjem ni 

pravi način! Vsem učiteljem bi svetovala, naj imajo radi svoje delo in poklic, tako bodo tudi 

učenci začutili, da opravljate delo z veseljem, s tem pa si zagotovo prislužite avtoriteto, 

spoštovanje in disciplino v razredu. 
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9.0 PRILOGE 

9.1 Vprašalnik 
Spoštovani! 
 
Sem Anna Lotte Mulej in zaključujem s študijem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 
razredni pouk. Pri predmetu didaktika športne vzgoje, pod mentorstvom dr. Vesne 
Štemberger, pišem diplomsko delo z naslovom Ocenjevanje šolske športne vzgoje v Obalno-
kraški regiji. 
Med športnimi strokovnjaki, športnimi didaktiki in športnimi pedagogi se že nekaj časa 
razvnemajo razprave o načinu ocenjevanja šolske športne vzgoje. Mnenja so zelo različna. 
Ker pa bodo  tudi Vaša stališča pripomogla k oblikovanju otroku najbolj primernega 
ocenjevanja, Vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in rešite spodnji vprašalnik. 
Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno za namene tega 
diplomskega dela. 
 
Preden boste odgovorili na zastavljeno vprašanje, Vas prosim, da pozorno preberete naslednje 
pojasnilo, ki Vam bo pomagalo pri odločitvi. 
 
Športno vzgojo lahko ocenjujemo na različne načine (pri tem so upoštevani tudi načini 
ocenjevanja, ki jih danes ne uporabljamo več): 
 

1. s številčno oceno od 1 do 5, 
2. z besedno oceno (zelo uspešno, uspešno, manj uspešno), 
3. z opisno oceno, 
4. brez ocenjevanja. 

 
Glavne značilnosti vsakega ocenjevanja so naslednje: 
 
1. ŠTEVILČNA OCENA 
 
Gre za ocenjevanje s petstopenjsko številčno oceno, ki ima vrednost od 1 do 5 kot pri vseh 
učnih predmetih. Številčna ocena učenca vrednostno klasificira.  
 
2. BESEDNA OCENA 
 
Gre za ocenjevanje s tristopenjsko ocenjevalno lestvico, ki ima ocene zelo uspešno (ZU), 
uspešno (U) ter manj uspešno (MU). Ocena učence še vedno klasificira, vendar manj kot 
petstopenjska številčna ocena. Pri  besednem ocenjevanju zelo lahko opredelimo obe skrajni 
skupini učencev, vsa preostala večina pa je največkrat ocenjena z besedo »uspešno«. Ni 
negativne ocene in besedna ocena ne šteje pri končnem uspehu v letnem spričevalu.  
 
3. OPISNA OCENA 
 
Pri opisnem ocenjevanju učitelj opisno opredeli učenca in pri tem upošteva vrsto dejavnikov, 
ki lahko vplivajo na njegovo vzgojno-izobraževalno učinkovitost. Za takšno ocenjevanje je 
potrebno, da ima vsak učenec svoj dosje, kamor učitelj vse leto vpisuje svoja opažanja o 
učencu, o njegovem napredovanju, odnosu do dela, vloženem naporu, sodelovanju ali 
nesodelovanju pri različnih dejavnostih, o delovanju v interesnih dejavnostih v šoli in zunaj 
šole, o samostojnosti, pridnosti, natančnosti, samokritičnosti in podobno. Na podlagi teh 
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zapisov učitelj konec leta napiše opisno oceno, pri tem pa upošteva učenčeve objektivne 
možnosti.  
 
 
4. BREZ OCENJEVANJA 
 
Športna vzgoja poteka po predpisanem učnem programu, vendar se ne ocenjuje na noben 
način, je pa obvezna. Tudi v letnem spričevalu ni vpisana kot ocena, temveč z besedama 
»opravil« oziroma »neopravil«. Izraz »neopravil« velja za učence, ki ur športne vzgoje ne bi 
obiskovali oziroma neopravičeno izostajali.   
 

VPRAŠALNIK 
 
ŠOLA (na kateri poučujete): _______________________________ 
 
RAZRED ( ki ga učite): _________ 
 
STAROST (učitelja): _________ 
 
DELOVNA DOBA: __________ 
 
DOSEŽEN NAZIV (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik)  ________________ 
 
ALI SAMI POUČUJETE ŠVZ? (da/ne)  _______ 
 
 
1. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v PRVI triadi. 
Obkrožite lahko le eno izbiro! 
 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 
2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 
3. Opisna ocena. 
4. Brez ocenjevanja. 

 
2. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v DRUGI triadi. 
Obkrožite lahko le eno izbiro! 
 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 
2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 
3. Opisna ocena. 
4. Brez ocenjevanja. 

 
3. Prosim, da pri vsakem načinu ocenjevanja na kratko utemeljite zakaj se strinjate 
oziroma nestrinjate z določenim ocenjevanjem. 
 
Številčna ocena od 1 do 5 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Besedna ocena: ZU, U, MU 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Opisna ocena 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Brez ocenjevanja 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Koliko časa potrebujete za oblikovanje ocene pri športni vzgoji? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Kakšne so po Vašem mnenju težave, ki se pojavljajo pri opisnem ocenjevanju športne 
vzgoje? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Kakšni so Vaši predlogi za izboljšave pri opisni oceni pri športni vzgoji? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zahvaljujem se Vam za vaš čas in trud! 


