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IZVLEČEK  

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kateri so razlogi za gibalno/športno neaktivnost 

študentov Pedagoške fakultete, ter raziskati, kaj bi jih k pogostejši in redni gibalni/športni 

dejavnosti spodbudilo. 

Vzorec merjencev skupno sestavlja 51 študentk in študentov 3. in 4. letnika prvostopenjskega 

študija ter 1. letnika drugostopenjskega študija Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani. 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika in dnevnika dejavnosti. V anketi smo 

sodelujoče najprej vprašali po osnovnih podatkih. Preostali del vprašalnika je bil namenjen 

odkrivanju vzrokov za gibalno/športno neaktivnost in možnih spodbud k pogostejši 

gibalni/športni aktivnosti. Pri dnevniku dejavnosti je bila glavna spremenljivka čas, namenjen 

različnim dejavnostim, ter stopnja aktivnosti študentov, med izvajanjem teh. Podatke smo 

obdelali s programom Excell in spletnim orodjem 1Ka. 

Rezultati so pokazali, da so razlogi za gibalno/športno neaktivnost študentov med seboj tesno 

povezani. Največ študentov je kot razlog navedlo pomanjkanje časa, obremenjenost s 

študijskimi obveznostmi in prednostno izbiro drugih dejavnosti. Slednje, kot je možno razbrati 

z dnevnikov dejavnosti, večinoma potekajo v pasivni obliki. 

Večinski delež sodelujočih kot motivirajoče dejavnike k pogostejši gibalni/športni aktivnosti, 

zaznava pozitivni vpliv druženja ob gibanju, ugodnejše ponudbe športnih dejavnosti in tudi 

uvedbo obvezne športne dejavnosti na Pedagoški fakulteti. Za resnični premik k vnosu več 

gibanja v študentski vsakdan pa je potrebna pridobitev navade za redno gibalno/športno 

dejavnost. 

 

Ključne besede: gibalna/športna aktivnost, motivacija, spodbuda, omejitveni dejavniki, 

študentje razrednega pouka.  
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ABSTRACT 

The goal of our study was to determine the reasons for physical inactivity among students of 

the Faculty of Education, and to explore what would motivate them for more frequent and 

regular activity. 

The sample consists of 51 students of the 3rd and 4th year of bachelor's studies and the 1st year 

of master's studies of the Department of Elementary Education at the Faculty of Education in 

Ljubljana.  

The research was conducted using questionnaires and students' diaries of their activities. In the 

first part of the questionnaire all participants were asked for basic information; the remaining 

part was designed to determine the causes of physical inactivity on one hand and all about the 

potential for encouragement for frequent sports activity on the other hand. In students' diaries, 

the main variables are: time devoted to various activities and students’ activity level. Data were 

analyzed using Excell program and online tool 1Ka. 

The results showed that the reasons for students’ physical inactivity are closely linked. Most 

students cited as a reason for inactivity a lack of time, study commitments, and a preference for 

other activities which are mostly passive. On the other hand, most respondents indicated 

socializing during activity, suitable sports facilities and obligatory sports activities at the 

Faculty of Education as positive incentives for exercising more regularly. 

 

Keywords: physical activity, motivation, encouragement, limiting factors, primary school 

students. 
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1.0 UVOD 

 

Sposobnost gibanja je značilnost, ki je skupna vsem živim bitjem. Predstavlja ključno lastnost 

za preživetje večine živali in nekdaj je tako veljalo tudi za človeka. Vloga gibanja se je skozi 

zgodovino spremenila. Z razvojem civilizacije je gibanje postajalo manj pomemben dejavnik 

človekovega vsakdanjika. Napredek moderne tehnologije je olajšal marsikatero opravilo, ter s 

tem prispeval k večji kakovosti življenja. To za posledico nima samo zadovoljene potrebe po 

udobju, enostavnosti, pač pa tudi prenizko gibalno/športno aktivnost ljudi, ki je razlog za razvoj 

različnih bolezni.   

Gibalno aktivni smo že od rojstva. Morda se nam zato gibanje včasih zdi že samoumevno. Kako 

zelo ga potrebujemo, spoznamo šele, ko nam je odvzeto ali pa je načeto naše zdravje. Znano je, 

da lahko z gibalno/športno aktivnostjo pozitivno vplivamo na zdravje. Le-to predstavlja 

vrednoto večine, a kljub temu se ljudje pogosto težko uprejo razvadam današnjega časa. 

Odločitev je prepuščena posamezniku. Z redno, primerno dolgo in dovolj intenzivno 

gibalno/športno aktivnostjo ter ob uživanju zdrave prehrane, izberemo pot k dobremu počutju, 

ter ohranjanju zdravja. Če naše telo potrebuje takšen način življenja, zakaj ne bi bili do sebe 

tako prijazni in si to podarili?  

Otroci v procesu odraščanja potrebo po gibanju jasno izražajo in jo zadovoljujejo v okviru danih 

možnosti. Raziskave kažejo, da se z višanjem starosti, gibalna/športna aktivnost mladih 

zmanjšuje (Brettschneider in Neul, 2004 v Škof, 2007). Velja izpostaviti, da starši in učitelji do 

neke mere lahko vplivajo na izbor dejavnosti osnovnošolcev, s tem pa tudi na pogostost 

njihovega gibanja.  

Pozneje, ko mladi na poti k odraslosti prestopijo prag srednje šole in nato vstopijo v študentsko 

življenje, pa se vloga staršev in učiteljev zmanjša. Izbira dejavnosti in količina časa, ki ga 

posvetijo gibalni/športni aktivnosti je predvsem predmet lastne odločitve. Tako smo se odločili, 

da raziščemo razloge za nizko stopnjo gibalne/športne aktivnosti mladih, katerih vzorec bodo 

predstavljali študenti Pedagoške fakultete Oddelka za razredni pouk. Kot bodoči učitelji 

razrednega pouka bodo učencem podajali znanje predpisano po učnem načrtu, a hkrati jim lahko 

s svojim pozitivnim pristopom podarijo veliko več kot le to. Bistveno je, da se z mladimi trudijo, 

da se bodo radi gibali in bodo v bodočih generacijah manj nedejavni. Z zavedanjem, da za 

učence predstavljajo pomembno osebo v razvoju, ki jo imajo marsikateri od njih tudi za vzor, 
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velja razmisliti o tem, kakšen vzor dajejo in ali so sami dovolj pogosto gibalno/športno aktivni. 

Če učencem predstavijo gibanje kot vrednoto in način življenja, jim pokažejo možnost za 

kvaliteten način preživljanja prostega časa ter pozitivnega odnosa do sebe. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 Gibalna/športna aktivnost 

Izbira življenjskega sloga je posledica odločitev posameznika, ki je pod vplivom različnih 

notranjih in zunanjih dejavnikov. Njegovo vedenje usmerjajo pretekle izkušnje, osnovne 

življenjske potrebe ter okolje v katerem prebiva. Potrebno je nameniti pozornost življenjskemu 

slogu mladih, ki se postopoma spreminja (Pišot, Šimunič, Štihec, Videmšek, Zajec, 2010). 

Ulaga (1996) je zapisal: »Velikega pomena je športna vzgoja vse od otroških let naprej z 

namenom utrditi prepričanje, da je človek moralno dolžan potruditi se, da bi bil zdrav in 

odporen.« (str. 87). Tudi Pistotnik (2000) poudarja odgovornost posameznika. Kot razloži, so 

gibalne sposobnosti del nas in tudi razvoj le-teh je v veliki meri odvisen od nas, seveda v okviru 

prirojenih možnosti, ki so specifične za vsakega posameznika. 

Pozitivni učinek gibalne/športne aktivnosti na kakovost življenja in boljšega počutja še vedno 

ni primerno upoštevan in obravnavan. Učenje za izpite, prisotnost pri predavanjih, pisanje 

seminarskih nalog in nenazadnje tudi diplome, pomenijo ure in dneve sedenja, psihično 

izčrpanost, ki se izraža v splošni utrujenosti. »Moči se bodo vrnile, če delo uro prej prekinemo 

in gremo hodit, tečt po bližnjem parku, obrobju mesta ali pa če se podamo na trimsko stezo.« 

je predlagal Turk (2000, str. 14). Ob tem, da gibalna/športna aktivnost povečuje motorično 

učinkovitost, splošno pripravljenost, vzdržljivost in zaznavne zmožnosti, neposredno izboljšuje 

tudi psihosocialno zmožnost in delovanje: pospešuje pozitivne socialne vedenjske vzorce, 

kakršni so timsko delo, strpnost in odgovornost. Predstavlja torej pomemben faktor za 

ohranjanje zdravja, dvig kakovosti življenja in izboljšanje splošno dobrega počutja. To dejstvo 

je še posebej pomembno za mlade, saj s tem, ko uresničujejo svojo potrebo po gibanju, vplivajo 

tudi na oblikovanje zdrave osnove za nadaljnji razvoj (Pišot in Završnik, 2004).  

Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju SZO) gibalno/športno aktivnost opredeljuje 

kot kakršnokoli gibanje skeletnih mišic, ki zahteva porabo energije. Poleg štejemo tudi gibanje 

med delom, igranjem, opravljanjem hišnih opravil, potovanjem in prostočasno rekreativno 

dejavnost (World Health Organization, 2014). Navajamo še opredelitev avtorjev dela 

Gibalna/športna aktivnost za zdravje otrok in mladostnikov: »Gibalno/športno aktivnost 

opredeljujemo kot individualno ali kolektivno gibalno in/ali športno aktivnost, v katere okvir 

sodijo tako aktivnost v prostem času, v šoli, pri delu, kot tudi aktivnosti z namenom 

približevanja ciljem vsakodnevnih nujnih in načrtovanih dejavnosti posameznika (na poti v šolo 
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oziroma službo in iz nje, po opravkih, nakupih, obiskih in/ali drugih zadolžitvah). Gre za 

namensko gibalno/športno aktivnost, ki je običajno strukturirana in služi krepitvi oziroma 

izboljševanju posameznikove gibalne učinkovitosti, njegovega zdravja ter splošnega počutja in 

pripravljenosti.« (Završnik in Pišot, 2005, str. 17). 

Pojem gibalne aktivnosti torej označuje različne vrste gibanja in ga ne smemo enačiti zgolj s 

športom oziroma vadbo. Slednja v odnosu do gibalne aktivnosti, tako kot vse zgoraj naštete 

dejavnosti, sodita v njene podkategorije. Vadba je običajno načrtovana, strukturirana in 

ponavljajoča se gibalna dejavnost, ob izvajanju katere si vadeči prizadeva za izboljšanje ali 

ohranjanje enega oziroma več komponent telesne pripravljenosti (World Health Organization, 

2014).  

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa je 

pomemben družbeni pojav. Ljudje se z njim lahko ukvarjajo neorganizirano, ali pa se 

združujejo v društvih ter drugih športnih organizacijah (Uradni list RS, 2014). Preko športa se 

lahko izrazi igrivost in ustvarjalnost posameznika. Spoznavanje svojih zmožnosti in doseganje 

zastavljenih ciljev človeka vodi do samouresničitve in sprejemanja samega sebe. Šport nima 

ugodnih učinkov le na zdravje, razvoj delovnih sposobnosti, preprečevanje socialno-patoloških 

pojavov med mladino, pač pa pozitivno vpliva tudi na oblikovanje demokratične, humane, 

srečne, duševno in telesno uravnotežene osebnosti (Berčon, 2000). 

V Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji se uporablja pojem športa, ki temelji na 

opredelitvi Sveta Evrope: »Šport predstavlja vse s strani športne stroke dogovorno opredeljene 

oblike telesne dejavnosti, ki so z neorganiziranim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene k 

izražanju ali izboljševanju telesne pripravljenosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju 

družbenih odnosov ter doseganju rezultatov na različnih tekmovanjih.« (Uradni list RS, 2014).  

V predlogu Nacionalnega programa v Republiki Sloveniji 2011−2020 je podana naslednja 

vizija športa: »Šport bo postal pomembnejši del kulture našega naroda, za posameznika pa naj 

bi postal nujen del zdravega življenjskega sloga in pozitivne življenjske naravnanosti.« (Jurak, 

2010, str. 138). Znanstveno dokazani pozitivni učinki športa na posameznika in družbo, so 

pomembni v javno dobro. Pomanjkanje športne aktivnosti lahko pomeni pomemben 

primanjkljaj v življenju posamičnih generacij. Zato je javni interes Republike Slovenije, da se 

njeni prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom. Za obdobje 2011−2020 sta med 

drugim zastavljena tudi sledeča cilja: povečati delež redno športno dejavnih odraslih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

 

- 5 - 

 

prebivalcev Slovenije in povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine (Jurak, 

2010).  

V resoluciji o nacionalnem programu za mladino (2013−2022) je zadostna gibalna/športna 

aktivnost predstavljena kot pomemben varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva tako na telesno, 

kot na duševno zdravje in kakovost življenja. K ozaveščanju o pomembnosti gibalne/športne 

aktivnosti, so pripomogle ugotovitve različnih raziskav, ki so pokazale, da varuje pred večino 

kroničnih nenalezljivih bolezni, krepi kosti in mišice, vzdržuje psihofizične in funkcionalne 

sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije ter pomaga pri povečanju 

samozavesti. Pozitiven vpliv gibalne/športne aktivnosti je zaznati tudi na kognitivne 

sposobnosti mladostnikov, ter njihov uspeh pri študijskem delu. V kombinaciji z ustrezno 

prehrano pa tovrstna aktivnost varuje tudi pred prekomerno telesno težo in debelostjo (Uradni 

list, 2013).  
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2.2 Oblika gibalne/športne aktivnosti  

Pri izbiri oblike gibanja je v ospredje potrebno postaviti osnovne oziroma tako imenovane 

naravne oblike gibanja. Te so značilne za  človekov prvotni odnos do narave in predstavljajo 

temelj za razvoj zahtevnejših oblik gibanja (Fireder, 2009). Žal pa se v današnjem času zaradi 

posledic tehnološkega razvoja in nenehnega hitenja, vse pogosteje dogaja, da tovrstne oblike 

gibanja zamenjujejo motorna prevozna sredstva oziroma druga sodobna mehanizacija. Mlade 

je zato potrebno spodbujati, da ohranjajo in razvijajo svojo gibalno zmožnost, ter se trudijo za 

dobro telesno pripravljenost. 

Po merilih SZO imata tako zmerna kot intenzivna gibalna/športna aktivnost koristne učinke na 

zdravje. Kot smo že omenili, uresničevanja obeh oblik dejavnosti ne omejujemo zgolj na 

rekreativno gibanje v prostem času, temveč poleg prištevamo tudi gibanje pri domačih oziroma 

gospodinjskih opravilih (World Health Organization, 2014). Pri opredeljevanju zadostnosti in 

primernosti gibalne/športne aktivnosti koristne za zdravje, Fras (2002) kot merilo navaja 

vsebino in obliko aktivnosti, intenzivnost, pogostost in trajanje aktivnosti. Tradicionalna 

priporočila svetujejo pretežno aerobne ritmične aktivnosti, ki zahtevajo uporabo velikih 

mišičnih skupin in potekajo kontinuirano (hitra hoja, tek, kolesarjenje, plavanje, drsanje, tek na 

smučeh ipd.). Avtorji ameriške študije (Haskell, Powell, Franklin, Heath, 2007) navajajo 

naslednja priporočila glede oblike, intenzivnosti in trajanja gibalne dejavnosti: 

 Vsebina in oblika gibalne/športne aktivnosti 

V našem vsakdanjem življenju ima hoja izreden pomen. To je osnovna oblika gibanja, ki je 

primerna za vse starostne skupine. Zaradi njene enostavnosti ne gre sklepati na neučinkovitost 

niti nepomembnost, pač se je potrebno zavedati, da lahko že z dnevnim 30 minutnim sprehodom 

naredimo dobro delo za ohranjanje svojega zdravja. Seveda imajo dobrodejni učinek tudi 

katerekoli druge gibalno/športne aktivnosti. Tudi te je priporočljivo izvajati vsakodnevno in s 

podobno intenziteto, kot jo občutimo ob hitri hoji. 

Splošno priporočilo za uravnoteženost oblik gibanja je razporeditev na delež 50 % aerobnih 

aktivnosti ter 50 % gibanja za razvoj osnovnih motoričnih sposobnosti, torej za razvoj 

gibljivosti in moči. Kot rečeno,  je primerna dejavnost in vsem starostnim skupinam dostopna 

oblika gibanja prav hitra hoja.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

 

- 7 - 

 

 Intenzivnost gibalne/športne aktivnosti 

Za pozitivne učinke gibalne/športne aktivnosti in korist za zdravje ni potrebna zelo intenzivna 

dejavnost, zadostuje že zmerno gibanje (Kohl, 2001; Pate, Pratt in Blair, 1995; Pišot, 2004; 

Zdrav življenjski slog srednješolcev, 2005 v Pišot in Završnik, 2005). Priporoča se zmerna 

gibalna/športna aktivnost, pri kateri frekvenca srčnega utripa pri povprečno zdravem odraslem 

človeku doseže cca. 150 udarcev na minuto (Pišot in Završnik, 2005). Ob tem posameznik 

začuti občutek toplote in zadihanost. Poveča se tudi telesna presnova in sicer na tri do šestkratno 

raven od tiste v mirovanju. Pri visoko intenzivni gibalni/športni aktivnosti pa se le-ta poveča na 

najmanj šestkrat višjo raven od tiste v mirovanju. Posameznik se oznoji in zasope (Drev, 2013). 

V splošnem velja, da trajanje in intenzivnost fizične aktivnosti prilagodimo svojim 

sposobnostim.  

 

Oblike gibalne/športne aktivnosti povzemamo po merilih CINDI 2010 (Hlastan, Djomba, 

Zaletel-Kragelj, Maučec in Fras, 2010): 

Gibalno/športna aktivnost pri domačih/gospodinjskih opravilih: 

o Zelo intenzivno gibanje na vrtu ali dvorišču (dvigovanje težkih bremen, sekanje drv, 

lopatanje snega, kopanje na vrtu, itn.) 

o Zmerno intenzivno gibanje na vrtu ali dvorišču (nošenje lažjih bremen, pometanje, 

grabljenje trave, itn.) 

o Zmerno intenzivno gibanje v stanovanju (nošenje lažjih bremen, pometanje, pomivanje 

oken, sesanje prahu, kuhanje, itn.) 

 

Rekreativno gibalna/športna aktivnost v prostem času: 

o Zelo intenzivno gibanje (aerobika, tek, hitro kolesarjenje, treking ali gorsko 

kolesarjenje, hitro plavanje, vzpenjanje v hribe ali gore, smučanje, tek na smučeh, 

fitnes, košarka itn.) 

o Zmerno intenzivno gibanje (kolesarjenje v ravnini, počasno plavanje, hitra hoja, 

ples, kegljanje itn.) 

o Hoja (sprehajanje večinoma v ravnini) 
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 Pogostost in trajanje gibalne/športne aktivnosti 

Varovalni dejavnik za zdravje predstavlja le redna gibalna/športna aktivnost. Le redno gibanje 

ali športno udejstvovanje varuje zdravje ljudi v vseh starostnih skupinah. Občasna in neustrezno 

intenzivna dejavnost, v nasprotju z redno, prinaša tveganje, ki je večje kot pričakovani pozitivni 

učinek na zdravje, po SZO (1998) povzemata Pišot in Završnik (2005). 

Svetovna zdravstvena organizacija (2014) odraslim v obdobju 18−64 let priporoča vsaj 150 

minut zmerne aerobne gibalne/športne aktivnosti na teden, ki jo lahko nadomestijo s 75 

minutami visoko intenzivne dejavnosti na teden. Na primer s 30 minut zmerno intenzivne 

aktivnosti petkrat na teden zadostimo omenjenim priporočilom. Poleg tega se za odrasle 

priporoča tudi, da vsaj dvakrat tedensko izvajajo vaje za mišično moč in vzdržljivost (NIJZ, 

2014). Gibanje naj bo torej pretežno aerobno, razdelimo pa ga v več krajših enot tekom celega 

tedna. Pred časom so svetovali vadbo najmanj trikrat tedensko, v sodobnih smernicah pa vse 

pogosteje zasledimo priporočilo  za vsakodnevno gibalno/športno aktivnost (Pišot in Završnik, 

2005). Novejša priporočila dopuščajo izvajanje aktivnosti v več epizodah oziroma z daljšimi 

ali krajšimi presledki, če aktivnosti ni mogoče izvajati kontinuirano. Vsekakor časovna enota 

ne sme biti krajša od 10 minut, če želimo z gibalno/športno aktivnostjo koristno vplivati na 

zdravje srca in dihalnega sistema  (World Health Organization, 2014).  

 

Redna in dovolj intenzivna gibalna/športna aktivnost: 

o okrepi mišice in delovanje srca. 

o okrepi kosti in izboljša funkcionalno zdravje. 

o omeji tveganje za pojav naslednjih bolezni: visok krvni pritisk, bolezni srca in ožilja, 

kap, diabetes, prsni in črevesni rak ter depresijo. 

o zmanjšuje tveganja padcev, kot tudi zlomov kolka in vretenc. 

o je ključna za: ravnovesje med energijskim vnosom in porabo; nadzor telesne teže. 
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Slika 2.1: Piramida gibalnih/športnih aktivnosti  

(Corbin, C. B., Ruth L. 1997 v Sila, 2001). 

 

Piramida na sliki 2.1 predstavlja pomen gibalne/športne aktivnosti v vsakdanjem življenju. Na 

dnu piramide je tista aktivna dejavnost, ki bi jo morali obvezno vnesti v sodobni življenjski 

slog. Gre za uvid, da lahko gibalno/športno aktivnost vnesemo v raznovrstna vsakdanja opravila 

in s tem koristno prispevamo k boljšemu zdravju. 

Na vrhu piramide je telesna neaktivnost, katere naj bi bilo glede na ostale aktivnosti čim manj. 
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2.3 Gibalna/športna aktivnost v različnih življenjskih obdobjih 

 

2.3.1. Gibalna/športna aktivnost v obdobju odraščanja 

V post-moderni družbi naj bi bilo v ospredju športne dejavnosti, samouresničevanje 

posameznika, zato se kot primeren pristop poudarjata individualizacija in doživljajskost, ki se 

ju skuša doseči na prijazen in zabaven način (Hardman, 2005 v Kovač in Jurak 2009). Tovrstne 

smernice so pogosto v nasprotju z naporom, ki ga zahteva športna dejavnost, če želimo, da je 

učinkovita do te mere, da za nas pomeni kompenzacijo negativnih vplivov pretežno sedečega 

načina življenja. Na drugi strani pa sodobna tehnologija mladim ponuja zabavno preživljanje 

prostega časa v zameno za manj gibalnega naprezanja(Livingstone, d'Haenens in Hasebrink, 

2001 v Kovač in Jurak, 2009) in tako predstavlja enega od omejitvenih dejavnikov za 

gibalno/športno nedejavnost otrok in mladostnikov (Kovač in Jurak, 2009). 

Otrok z gibanjem in gibalno izkušnjo spoznava sebe in svojo okolico, ustvarja, se vključuje 

med sovrstnike ter rešuje številne probleme. V obdobju otroštva in mladostništva ima socialni 

vpliv veliko vlogo pri oblikovanju samopodobe in vedenjskega sloga. Podrejena vloga otroka 

v odnosu z odraslimi, njegova neizkušenost in neznanje, pogojujejo izredno dojemljivost za 

informacije (vrednote, kriteriji, ocene), ki jih posreduje socialno okolje. (Pišot in Završnik, 

2005). Družina do neke mere določa tako osebnostne lastnosti, razvoj sposobnosti otroka, kot 

tudi omogoča mnoge gibalne izkušnje in navade. Odnos do gibanja in športnih aktivnosti otrok 

najprej izoblikuje v družinskem okolju, pozneje predvsem v okolju v katerem odrašča (Pišot in 

Završnik, 2005; Berčič, 2000). 

Športna vzgoja je del obveznega šolskega programa in so jo v različnih obsegih deležni vsi 

šoloobvezni otroci. Ob tem nekateri dodatno obiskujejo šolski ter zunajšolski program, ki 

dopolnjuje redni pouk (Kovač in Jurak, 2009). Učitelji imajo pri vodenju športnih dejavnosti 

pomembno vlogo, da učence izobražujejo in vzgajajo. Za učence predstavljajo izredno močan 

vzor in zgled, zlasti v prvih letih šolanja. Učiteljeva dejanja vplivajo na izoblikovanje 

otrokovega odnosa. »Zato je zelo pomembno, da imajo do športa pozitiven odnos tudi učitelji, 

ki z najmlajšimi učenci delajo na področju športne vzgoje. Odnos do športa je lahko povezan 

tudi z izkušnjami, ki so jih imeli sedanji učitelji s športno vzgojo v času svojega šolanja.« 

poudarja Štembergerjeva (2009, str. 127) in dodaja, da negativne izkušnje s športne vzgoje 

lahko posledično vodijo tudi v izogibanje pri udeležbi le-te.  
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Gibalna/športna aktivnost vnaša določen red in disciplino v ritem življenja posameznika. Otrok, 

ki je že od majhnega hodil na popoldansko vadbo, bo imel manj problemov z navezovanjem 

stikov z drugimi vrstniki. Ob vstopu v šolo bo navajen poslušati, timsko delati, biti »fair« v igri, 

opravljati šolske obveznosti sproti, da bo lahko šel na trening. Spoznal in razvil bo svoje telesne 

sposobnosti, užival ob uspehu in napredku ter se naučil prenašati poraz (Pišot in Završnik, 

2005). 

Redna in dovolj intenzivna gibalna/športna dejavnost se poleg ustrezne, količinsko omejene 

prehrane, priporoča za uravnavanje telesne teže, oziroma preprečevanje prekomerne telesne 

teže. Ob tem je ključno ohranjati razmerje med energijskim vnosom in energijsko porabo, kar 

pomeni, da se trudimo zaužiti toliko hranil kot jih potrebujemo (Pišot idr., 2010).  Negativne 

zdravstvene posledice prekomerne telesne teže se pogosto še ne pojavijo v otroštvu, temveč 

pozneje. Prav zato je potrebno pravočasno ukrepati in poskrbeti, da otroci usvojijo takšne 

vedenjske vzorce, ki temeljijo na ustrezni prehrani in primerni gibalni aktivnosti, kar bo imelo 

dolgoročen in pozitiven vpliv na kakovost življenja (Pišot in Završnik, 2005).  

 

2.3.2. Gibalna/športna aktivnost med študenti 

Če na človeka pogledamo celostno, spoznamo, da je vedenje, ki ga izbira, odvisno od sestavin 

elementov, ki ga sestavljajo. Človekova gibalna izraznost je namreč pod vplivom več 

komponent, ki pogojujejo in usmerjajo njegovo delovanje. Slednje ni odvisno le od motoričnih 

sposobnosti, temveč tudi od morfoloških značilnosti – telesna mera (višina, masa, masno tkivo 

…); funkcionalnih sposobnosti – delovanje organskih sistemov v telesu in psiholoških 

značilnosti – intelektualne sposobnosti in čustvene lastnosti. Vsi ti elementi so v interakciji, pri 

čemer medsebojno vplivajo eden na drugega ter se odražajo v različnih oblikah. Kot pojasnjuje 

Pistotnik: »Človekova gibalna izraznost je pod neposrednimi vplivi telesnih izmer, delovanja 

organskih sistemov ter psihe. In obratno. Spreminjanje stanja motoričnih sposobnosti (z vadbo 

oziroma treningom) vedno celostno vpliva na človeka in se kaže v spremembah vseh elementov, 

ki ga sestavljajo. Uspeh vadbe je zato povezan tudi z ustreznim delovanjem ostalih 

podsistemov, ki opredeljujejo človeka kot celoto.« (Pistotnik, 2000, str. 16).  

Sallis (Sallis idr. 1992 v Kovač in Jurak, 2009) je izoblikoval biološki model, v katerem zatrjuje, 

da na gibalno dejavnost mladih vplivajo različni dejavniki, ki so v medsebojni interakciji. 
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 Izpostavlja naslednje dejavnike: 

o biološki (telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne sposobnosti mladih), 

o kognitivni (količina in raven usvojenosti športnih znanj), 

o socialno/okoljski (načini vključevanja v šport, vrsta in pogostost športne dejavnosti, 

dostopnost programov in objektov) in 

o emocionalni (motivi, vrednote). 

Posameznik je torej vpet med različne dejavnike, ki do neke mere tudi določajo njegovo 

osebnost ter posledično odnos do gibalne/športne aktivnosti. Pri tem je pomembno, da na 

opisane dejavnike v svojem življenju ne gleda kot na omejitve, pač pa svoj položaj sprejme 

takšen kot je in se trudi napredovati, postajati vedno boljši, tako na gibalnem področju kot na 

ostalih področjih svojega življenja. 

Poleg zgoraj naštetih dejavnikov Sallis razčleni področje možnih vplivov na gibalno/športno 

aktivnost posameznika na več ravni: 

1. raven: posameznik, njegove telesne značilnosti in gibalne sposobnosti, različne 

psihosocialne značilnosti, tudi vedenjski vzorci, ki se spreminjajo z razvojem.  

2. raven: ljudje, ki obkrožajo posameznika (starši, učitelji, trenerji, vrstniki, prijatelji, 

sošolci).  

3. raven: institucije, kjer preživlja svoj prosti čas (šola, društva, formalne in neformalne 

skupine).  

4. raven: kulturno in socio-politično okolje, ki posredno in neposredno vpliva na druge 

ravni, ter usmerja oblikovanje življenjskega sloga mladih (dostopnost športnih površin, 

šolski in zdravstveni sistem, prevozni sistem, kultura prehranjevanja).  

Vse štiri predstavljene ravni so med seboj tesno povezane in na razvoj mladih vplivajo sočasno. 

Le prva raven je izrazito odvisna od vsakega posameznika, ostale tri ravni pa so predvsem 

posledica vpliva okolja v katerem oseba prebiva. Ker študentje prihajajo iz različnih okolij, je 

razumljivo, da je tudi njihov odnos do gibalne aktivnosti različen.  
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V nadaljevanju predstavljamo pomen in vlogo športa na Univerzi v Ljubljani. Poglavje je 

povzeto po knjigi 40 let športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani 1963−2003 (2003). 

»V času študija naj bi študentje s športnimi dejavnostmi dosegali izravnalne učinke telesnih in 

duševnih naporov, ki so posledica študijskih obremenitev. Pri športni vzgoji naj bi si oblikovali 

trajen pozitiven odnos do športnih rekreativnih dejavnosti, gibalne izraznosti in ustvarjalnosti. 

Priučili in privzgojili naj bi si skrb za zdravje in ohranjanje delovnih sposobnosti, razvili pa 

zdravo pojmovanje tekmovalnosti, še posebej pa moralno-etično in estetsko senzibilnost« (str. 

47). 

»Šport na univerzi, predvsem njegovi osnovni programi, pomeni za študirajočo mladino še 

zadnjo priložnost športnega kultiviranja in telesnega oblikovanja v okviru možnosti 

nacionalnega šolskega vzgojno-izobraževalnega sistema.« (str. 45). Ob tem avtorji poudarjajo, 

da mora proces športne vzgoje na univerzi stremeti v zavestno sprejemanje športa kot vrednote. 

Možnost vidijo v široki ponudbi sodobnih športnih zvrsti in oblik dejavnosti, ki ustrezajo 

potrebam mladih. Tako se zdi bolj verjetno, da si študentje v okvirih redne športne vzgoje 

izberejo in osvojijo priljubljeno športno zvrst, s katero se bodo ukvarjali še po končanem 

študiju, kar je izredno pozitivno. Za sprejemanje športa kot vrednote je potrebno oblikovati 

zdrav razumski in čustven odnos do telesnega napora, ki se mu v športu ni mogoče izogniti. 

»Telesni napor lahko marsikoga odvrne od športnih aktivnosti, zato je potreben  pri vodenju 

športne vzgoje nenehen strokoven osmišljen dialog s študenti. Pri tem je ustrezna strokovna 

izobrazba učiteljev ključnega pomena« (str. 46), zaključujejo svojo utemeljitev avtorji knjige 

40 let športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani 1963−2003.  
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2.3.3. Obštudijske športne dejavnosti 

V obštudijske športne dejavnosti se študentje vključujejo prostovoljno in niso vključene v 

obvezni študijski program. Predstavljajo kakovostno prostočasno športno udejstvovanje in 

pomembno dopolnilo k intelektualnemu delu. Namenjena je predvsem izboljšanju športnih 

znanj in zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine. Poleg tega pa tudi 

nevtralizaciji negativnih posledic pretežno sedečega življenjskega sloga, preprečevanju zdravju 

škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) in zadovoljevanju potreb mladih po igri 

in tekmovalnosti (Jurak, 2010; Kovač, 2000). 

Markeljeva (2004) ugotavlja, da so študentje kritični uporabniki storitev. Hitro presodijo, ali 

jim način in izvedba interesne dejavnosti ustreza ali ne. Pri tem jih ne gre podcenjevati, saj bodo 

ob nezadovoljstvu z oblikovano ponudbo, dejavnost preprosto opustili ali pa jo poiskali drugje. 

Interesne dejavnosti so namreč tisto, kar človek počne z veseljem in se ob tem sprosti. V 

tovrstnih dejavnostih mladi bolj kot zunanje, iščejo notranje zadovoljstvo. Poleg tega pa je 

pomembno, da posameznik v rekreativnem športu prepozna tudi vrednost za ohranjanje zdravja 

in psihičnega ravnovesja ter črpanja energije za lastno ustvarjalnost. 

Študentom na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je v letu 2014/2015 omogočena vadba 

v obliki obštudijskih športnih dejavnostih. Izbirajo lahko med splošno telesno vadbo (vaje moči 

in koordinacije, raztezne vaje, splošna vzdržljivost, tek ...) in skupinsko športno vadbo 

(odbojka, košarka, nogomet, badminton, namizni tenis), v okviru katere se lahko udeležijo 

medfakultetnih tekmovanj. Obstaja tudi možnost individualne športne vadbe ali priključitev 

skupini za pohodništvo ter izlete v sredogorje (Šport na Pedagoški fakulteti, 2014).  
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2.4 Motivacija za gibalno/športno aktivnost 

 

Motivacija ima velik pomen pri razumevanju in preučevanju človekovega vedenja. V razvoju 

človeštva so si ljudje motivacijo razlagali po dognanjih takratne znanosti oziroma človeške 

civilizacije. Tako so nekdaj moč nad človekovimi dejanji pripisovali silam različnih božanstev. 

Bogovi naj bi človeka usmerjali, vodili, nagrajevali in kaznovali. Človek je bil nemočen, zato 

se je moral pokoriti volji bogov (Tušak, 1999). V današnjem času se človeku pripisuje velik del 

odgovornosti za njegovo počutje, družbeni položaj in nenazadnje uspeh oziroma neuspeh.   

Na način obnašanja med drugim vplivajo njegove osebnostne značilnosti in sposobnosti. 

Osebnost posameznika je odvisna od različnih motivov, hkrati pa je pobudnik in usmerjevalec 

dinamike življenja. V najširšem smislu je motivacija opredeljena kot usmerjena in dinamična 

komponenta vedenja, ki je značilna za vse živalske vrste od najpreprostejših celičnih 

organizmov do človeka. Vključuje spodbujanje aktivnosti in njeno usmerjanje, saj narekuje 

smer našega ravnanja in doživljanja.  

Danes obstaja že množica pristopov k razlagi motivacije in z njo povezanih motivov. Deci in 

Ryan (1985, v Tušak 2003) opredelita delitev motivacije glede na mesto izvora motiva na 

notranjo ali intrizično motivacijo (vedno pozitivna, ter zato tudi bolj zaželena) in zunanjo ali 

ekstrizično motivacijo (je lahko pozitivna ali negativna). Notranja motivacija izhaja iz »delati 

nekaj zaradi aktivnosti same, ter zadovoljstva, ki posameznika ob tem spremlja«. Zunanje 

motiviran posameznik pa aktivnost izvaja zaradi različnih zunanjih vplivov. V našem primeru 

je to na primer: obvezna športna dejavnost na fakulteti; spodbujanje prijateljev … 
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2.4.1. Motivi za gibalno/športno aktivnost 

Za vključitev in vztrajanje v neki rekreativni dejavnosti običajno obstaja več različnih razlogov, 

ki jih predstavlja skupek psihološko, socialno in biološko (telesno) obarvanih motivov. Imajo 

močan vpliv na posameznikovo odločitev za vztrajanje v rekreativni dejavnosti oziroma 

prekinitev le-te. Motivi so hierarhično urejeni in medsebojno vplivajo eden na drugega. 

Hierarhično ureditev motivov je raziskal in predstavil Abraham Maslow (1954). Potrebe je 

razdelil na osnovne in višje ter jih glede na pomembnost v našem življenju, uvrstil v piramido. 

V spodnjem delu piramide so najosnovnejše, biološke človekove potrebe. Čim višje se 

vzpenjamo v hierarhiji, tem bolj so v ospredju potrebe psihološkega značaja. 

Musek (1997 v Krpač, 2007) motiv opiše kot tisto, kar nas aktivira, nam daje vzgon in energijo. 

Pravi, da so motivi tisti, ki nas usmerjajo, potiskajo (nagoni, potrebe) in privlačijo (cilji, ideali, 

vrednote). 

 

 Socialni motivi 

Socialne vezi so za človeka pomembne. Dokazano je, da pozitivne in močne socialne vezi 

izboljšujejo psihično in fizično počutje. Ljudje za kraj druženja v današnjem času pogosto 

izbirajo večje centre. Tako kot nakupovalni centri skušajo pridobiti več in več kupcev, se tudi 

rekreacijski centri trudijo v svojo dejavnost vpisati vse več članov. Ljudje imajo tam priložnost 

srečati prijatelje ali pridobiti nova poznanstva. Druži jih skupni interes – hobi.  Socialni stik 

vsekakor predstavlja enega od razlogov za priključitev v katero od vadbenih skupin. Teza, da 

so prijateljstva, ki jih navežemo med telesnim naporom trdnejša in intimnejša, kot tista, ki so 

nastala drugače, še ni znanstveno raziskana in potrjena, je pa verjetna (Kajtna in Tušak, 2005). 

Osebe, ki se vključujejo v rekreativno dejavnost skupaj s prijatelji, to lahko presodijo po 

dognanjih iz lastnih izkušenj.  

Ljudje se razlikujemo glede na to, koliko časa smo pripravljeni preživeti z drugimi ljudmi. 

Potreba po socialnih stikih v splošnem, in zato tudi med gibalno aktivnostjo, je odvisna od 

osebnostne lastnosti introvertnost−ekstravertnost, ki jo je utemeljil psiholog H. Eyenseck. 

Osebo, ki je bolj zaprta vase, opišemo z izrazom introverten, bolj družabne ljudi pa opišemo 

kot ekstravertne. Pomembno je, da si človek, glede na to, kaj od opisanega bolj drži zanj, izbere 

temu primerno obliko rekreacije, ki mu ustreza. Osebnostna lastnost, ki določa njegovo potrebo 

po socialnih stikih, je namreč dedno pogojena in zato težko spremenljiva. A spodbudno je 
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spoznanje, da ima gibalna/športna aktivnost pozitivni učinek na zmanjšanje občutka tesnobe, 

anksioznosti (Kajtna in Tušak, 2005). Zaznati je vpliv spremembe razpoloženja v smislu večje 

mirnosti in dobrega počutja (Gavin, 1992 v Kajtna in Tušak, 2005). »Izjemno dobro počutje po 

vadbi traja le nekaj ur, kasneje se spremeni v splošnejše dobro počutje. Najpomembnejše pri 

tem je, da se človek nauči, da lahko sam, preko vadbe vpliva na svoje razpoloženje in s tem 

razvija občutek kontrole nad lastnim počutjem in čustvi.« (Kajtna in Tušak, 2005, str. 285).  

 

 Psihološki motivi 

Posameznik, ki je notranje motiviran, deluje neodvisno od zunanjih dejavnikov, ki sledijo 

akciji. Njegovo vedenje ni podrejeno odzivom okolja, saj je razlog za dejavnost v človeku 

samem. Notranje motivirane osebe se čutijo kompetentne za izvedbo dejavnosti. Imajo občutek, 

da kontrolirajo situacijo. Z vidika gibalne/športne aktivnosti naj bi se notranje motivirana oseba 

s športom ukvarjala tudi zato, ker ji tovrstna dejavnost pomeni užitek že sama po sebi. Vendar 

Tušak (1997) ugotavlja, da je pomanjkanje takšnega odnosa glavni razlog, da ljudje prenehajo 

z gibalno/športno aktivnostjo. V Psihologiji športne rekreacije zasledimo pojasnilo: 

»Motivacije največkrat manjka, ker ni izbrana prava športna aktivnost, ker se posameznik ne 

zaveda, kaj ga žene in kakšne motive bi moral zadovoljevati, ker je pri izboru rekreacije 

največkrat pod vplivom nekih trendov, ne zna pa poslušati sebe in svojega telesa in ker 

aktivnosti ne loči pod nadzorom, sistematično, s postavitvijo nekih ciljev, pač pa preveč 

»napamet«.« (Kajtna in Tušak, 2005, str. 96). Omenjeno spoznanje nam razkriva razloge za 

opuščanje rekreativne dejavnosti v vsakdanjem življenju in kliče po iskanju rešitve. Avtorja 

publikacije predlagata spodbujanje, tako odraslih kot otrok, k individualnemu postavljanju 

ciljev in ne primerjanja z drugimi. Tako se razvija občutek, da imamo nadzor nad svojimi 

dejanji (Kajtna in Tušak, 2005).  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

 

- 18 - 

 

Po Psihologija športne rekreacije (Kajtna in Tušak, 2005, str. 102) povzemamo nekaj misli, ki 

lahko pri posameznikih nastopijo kot »obramba« pred vključitvijo v rekreacijo: 

 

 Hedonizem (»Rad uživam, vadba pa je mučna zadeva; to ni zame«) 

 Izogibanje (»Obstajajo boljše stvari za moj prosti čas, na primer: branje knjig, gledanje 

televizije, klepet ob kozarčku«) 

 Zanikanje (»Ni mi treba vaditi, da bi izgledala lepo in privlačno. Vse, kar potrebujem, 

lahko kupim v trgovini.«) 

 Podcenjevanje (»Saj tako ali tako ne bom shujšal. Zakaj bi se naprezal?«) 

 Precenjevanje (Neumno se mi zdi tekati naokrog, jaz tega ne potrebujem, sem v zelo 

dobri formi.«) 

 Strah pred drugačnostjo (»Nobeden izmed mojih prijateljev ne hodi na rekreacijo.«) 

 Zadrega (»Samo pomislite, kako bi izgledal tam med vsemi tistimi aerobičarkami.«)  

 

Z zgoraj navedenimi  »obrambami« − notranjim govorom, si pojasnjujemo svojo 

gibalno/športno nedejavnost in iščemo razloge za opravičevanje le-te. Na drugi strani, pa se 

moramo zavedati, da s pomočjo gibanja lahko vplivamo na nivo samospoštovanja in si 

povrnemo zaupanje v svoje zmogljivosti. (Kajtna in Tušak, 2005). 
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 Zunanji (telesni) izgled posameznika 

Starc (1999) je raziskoval povezanost med športno dejavnostjo, telesno samopodobo in 

medijsko podobo »idealnega telesa«. Ugotovil je, da je večina študentov Univerze v Ljubljani 

zaskrbljena zaradi svojega videza. Glede na spol, se študentke pogosteje obremenjujejo s 

svojim videzom in imajo slabšo telesno samopodobo kot študentje. Ob tem ugotavlja, da imajo 

tisti, ki se s športom ukvarjajo pogosteje, o sebi boljše mnenje, kot tisti, ki se gibajo le občasno. 

Rezultati te raziskave kažejo, da medijsko mnenje o telesnem idealu večkrat vpliva na študente, 

ki so s svojim videzom manj zadovoljni. Pogosto se zgodi, da jih primerjanje svojega telesa in 

odkrivanje nepopolnosti motivira, da pričnejo z gibalno/športno aktivnostjo. Podobne zaključke 

o vplivu telesnih dejavnikov na motivacijo za gibalno/športno aktivnost, zasledimo  tudi v tujih 

raziskavah. Motive, povezane s kontrolo teže, rehabilitacijo, videzom in zdravstveno 

preventivo, so pogosteje zaznali pri študentih s povečano in čezmerno telesno težo, medtem ko 

pri študentih z normalno telesno težo prevladujejo motivi: uživanje, občutek pripadnosti in 

obvladovanje stresa (Guedes, Santos Legani in Legani, 2012 v Cerar, 2013). Gibalna/športna 

dejavnost najmanj užitka prinaša študentom, ki so dejavni zaradi telesnega videza (Zi, 2008 v 

Cerar, 2013). 
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2.5 Ugotovitve dosedanjih raziskav  

Ključni zdravstveni izidi v kasnejših življenjskih obdobjih so povezani s posledicami vpliva 

okolja, pogojev življenja in posameznikovih izbir življenjskega sloga v mladostništvu. Mladi 

so skupina prebivalcev, ki s skrbjo za lastno zdravje vplivajo tudi na zdravje svojih potomcev, 

kar je pomembno z vidika zagotavljanja zdravja v prihodnosti (Državni zbor, 2013). V 

nadaljevanju bomo predstavili ugotovitve raziskav, ki so se ukvarjale z dejavniki, ki vplivajo 

na izbiro, trajanje, ter pogostost izvajanja gibalne/športne aktivnosti, prav tako pa tudi 

omejitvene dejavnike, zaradi katerih se preučevani ne gibajo pogosteje. 

V okviru študije »Gibalna aktivnost odraslih prebivalcev Slovenije« (Petkovšek, 1997) je bila 

izvedena raziskava o motiviranosti odraslih prebivalcev Slovenije za športno dejavnost. 

Ugotavljali so, kaj odrasle prebivalce Slovenije motivira k športni dejavnosti in kolikšno 

pomembnost ji pripisujejo v svojem življenju. Avtorji poročajo, da se odgovori o izboru in 

hierarhiji motivov razlikujejo glede na spol, starost in izobrazbo anketirane osebe. Rekreativni 

športniki so kot svoje motive najpogosteje navajali:  

 motiv ohranjanja zdravja in dobrega počutja;  

 motiv ohranjanja in izboljšanja telesnih in delovnih sposobnosti;  

 motiv zabave, razvedrila in sprostitve;  

 motiv notranjega užitka. 

V širšem smislu prva dva motiva izražata zavestno oziroma razumsko težnjo k harmoničnemu 

ravnovesju v organizmu. Motiv zabave, razvedrila in sprostitve pogosteje navajajo moški, 

medtem ko je želja po notranjem užitku bolj izražena pri ženskah in osebah z visoko izobrazbo. 

V študiji so bili redkeje zaznani motivi tekmovalnosti, motiv telesnega napora, motiv športnega 

videza in motiv življenjskega stila prijateljev. Med slednjimi je bilo v motivacijskem smislu 

ohranjanje mladostnega videza bolj izraženo pri ženskah, pri moških pa bolj izstopa 

tekmovalnost in težnja po višjih dosežkih. 

V Sloveniji so med najbolj priljubljenimi oblikami gibalne/športne aktivnosti že dolgo vrsto let 

hoja (sprehodi), plavanje, kolesarjenje, alpsko smučanje in planinarjenje. Kot kaže se najraje 

poslužujemo prav dejavnosti, ki se odvijajo v naravi. Kar 58 % odraslih Slovencev bi kot prvo 

izbiro izbralo hojo, naravno in osnovno obliko gibanja v našem vsakdanu (Pori in Sila, 2010). 
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Majerič (2002) je ugotavljal strukturo motivov za športno dejavnost pri študentih Univerze v 

Ljubljani. Študentje so v raziskavi navedli motive za ukvarjanje s športom v naslednjem 

vrstnem redu:  

 

 Ker je zdravo,  

 dobra kondicija,  

 zaradi fizične zmogljivosti, 

 ker me veseli, 

 ker to potrebujem, 

 razgraditi stres, 

 da bi dobro izgledal, 

 stiki z drugimi, 

 športni uspehi, 

 poklicna prihodnost, 

 v modi. 

 

Študentom športna aktivnost predstavlja kakovosten način preživljanja prostega časa. Dve 

tretjini športno aktivnost ocenjuje kot pomembno vrednoto. Kot motive za ukvarjanje s športom 

so najpogosteje navajali zdravje in užitek, možnost sproščanja napetosti in zabavo (Cupar, 

2012). Pri primerjavi motivov za ukvarjanje s športno dejavnostjo ugotavljajo bistvene razlike 

med spoloma (Cupar, 2012; Majerič, 2002).  Moški se poleg skrbi za zdravje, v šport 

vključujejo zaradi druženja, razvijanja sposobnosti ter razburljivosti, zato pogosteje izbirajo 

ekipne, tekmovalne športe (nogomet, košarka). Medtem ko ženske v športu vidijo skrb za 

fizično in psihično zdravje v obliki sproščanja napetosti in oblikovanja postave. Pogosteje 

izbirajo ne tekmovalne, individualne športe (ples, aerobika), s katerimi skušajo oblikovati lepo 

postavo. Ugotovitve kažejo, da je športna aktivnost v precejšnji meri vključena v življenjski 

slog študentov. Večina jih je redno športno aktivnih, pogostost aktivnosti pa je povezana s 

posameznikovim vrednotenjem zdravja in skrbjo za zdrav način življenja. To je razvidno iz 

njihovih prevladujočih motivov za športno udejstvovanje. Poleg navedenega pa na izbiro 

mladih o načinu preživljanju prostega časa in pogostost vključevanja športne  aktivnosti v svoj 

vsak dan določa tudi ožje družinsko okolje (Cupar, 2012). 
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Med slovenskimi mladimi od 15 do 29 let, je bila leta 2010 izvedena raziskava o načinu 

preživljanja prostega časa. Izkazalo se je, da izobrazba matere in očeta vpliva na  preživljanje 

prostočasnih aktivnosti v pozitivni smeri: »Mladi bolj izobraženih staršev so pogosteje 

družbeno-kulturno aktivni … prav tako pa se pogosteje ukvarjajo z računalniškimi in športnimi 

dejavnostmi« (Mladina, 2010, str. 216). Nasprotno seveda ugotavljajo, da je za mlade, ki 

izhajajo iz družinskega okolja z nižjim socio-ekonomskim statusom, značilno redkejše 

ukvarjanje z računalniškimi in športnimi dejavnostmi.  

Raziskava CINDI (Artnik, B. idr., 2012) predstavlja rezultate raziskave o Zdravju in 

življenjskem slogu odraslih prebivalcev Slovenije starih od 25−74 let. Omogoča tudi vpogled 

v primerjavo med leti 2001, 2004 in 2008. Glavne ugotovitve so naslednje:  

Več kot polovica anketirancev dosega smernice Svetovne zdravstvene organizacije (za 

predstavitev smernic glej: Pogostost in trajanje gibalne/športne aktivnosti) za gibalno/športno 

aktivnost  – z upoštevanjem celotne gibalne/športne aktivnosti (2008: 61,6 %) in tudi če je le-

ta na delovnem mestu izključena (2008: 57,0 %). Z  gibalno/športno aktivnostjo v prostem času 

smernicam zadosti le 21,7 % anketirancev, kar pomeni, da glavnina dejavnosti srednje in visoke 

intenzivnosti poteka na delovnem mestu ter doma v sklopu gospodinjskih, domačih in vrtnih 

opravil. Količina tovrstne aktivnosti sicer lahko zadosti smernicam, vendar le, če nima zaradi 

obremenitev neugodnih ali celo škodljivih učinkov na zdravje. Poleg tega ne smemo zanemariti 

pozitivnih učinkov, ki jih prinaša rekreativna gibalna/športna dejavnost, predvsem na 

zmanjševanje stresa in izboljšanje duševnega počutja. 

Med letoma 2004 in 2008 se je glede na smernice pomembno povečal delež redno 

gibalno/športno dejavnih, pri čemer delež ostaja višji pri moških. Ženske so sicer pogosteje 

zadostno dejavne, vendar le, če se upošteva tudi dejavnost na delovnem mestu ter pri domačih 

in gospodinjskih opravilih. Takšno porazdelitev avtorji raziskave pojasnjujejo s tradicionalno 

delitvijo dela. Spodbuden je podatek, da se delež žensk pri rekreativni vadbi povečuje, kar 

nakazuje na reorganizacijo vsakdana (Artnik idr., 2012). 

Podrobneje predstavljamo rezultate med naključno izbranimi slovenskimi študenti in 

študentkami (Hlastan idr., 2010). Gibalno/športno aktivnih je 80% študentov, od tega jih ima 

4,6 odstotka omejitve in se ne morejo gibati kadarkoli. Presenetljiv pa je podatek, da 19,2 

odstotka študentov ni nikoli gibalno/športno aktivnih, a za to sicer nimajo nikakršnih omejitev. 
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Po številu dni v običajnem tednu, se študentje rekreativno najpogosteje gibajo v prostem času  

1−2 dni na teden (47,3 %). Približno petina se jih giba 3−4 dni na teden, ter prav tako petina 

5−7 dni na teden. Nekaj več kot 10 odstotkov v svoj teden nikoli ne vključuje zmerne 

gibalne/športne aktivnosti. Medtem ko se nikoli zelo intenzivno ne giba kar 26 % študentov.  

Več kot polovica študentov (64,4%) je ocenila, da zmerno intenzivni gibalni/športni aktivnosti 

na dan namenijo povprečno več kot 30 minut dnevno. Preostalih 35,6 % tovrstnemu gibanju 

posveti povprečno manj kot 30 minut na dan. Sklepamo, da se ti rezultati navezujejo na skupen 

čas običajne gibalne/športne aktivnosti na dan kot enoto, zato ne predstavlja nujno trajanja 

redne vsakodnevne aktivnosti. 

Skoraj polovica (48,4 %) študentov je pritrdila, da so v zadnjih 12 mesecih povečali količino 

rekreativnega gibanja v prostem času, kar kaže na ozaveščenost prebivalcev o dobrodejnosti 

gibalne/športne aktivnosti. Vendar pa ni znan podatek ali je preostalih 51,6 odstotkov morda 

zmanjšalo količino tovrstne aktivnosti. 

Kot kažejo rezultati omenjene CINDI raziskave (2010), se študentje poslužujejo transporta, ki 

vključuje gibalno/športno aktivnost. S kolesom se do mesta študija pripelje 12,7 % študentov, 

17,5%  jih pride peš. Skupno ta podatka presegata odstotek  27,7 % študentov, ki so od študija 

oddaljeni do dva kilometra. Lahko sklepamo, da se študenti v primeru bližine kraja šolanja v 

večini odločijo, da se na pot odpravijo peš ali s kolesom.  Predvidevamo, da je razlog za takšno 

izbiro bližina študentskih domov, poleg tega pa tudi iskanje rešitev za zmanjšanje prevoznih 

stroškov, želja po neodvisnosti od javnega prevoza in morda želja po gibalni/športni aktivnosti 

med transportom. 

Študenti se za prostočasno dejavnost v obliki športne aktivnosti odločajo pogosteje (63,1 %) 

kot za druge dejavnosti (branje, gledanje televizije, kino, gledališče …). Večji odstotek doseže 

le uporaba interneta (76,5 %). Športna dejavnost študentom predstavlja pomembno vrednoto 

(63,5 %), saj jo ocenjujejo kot pomembno dejavnost v svojem življenju. Avtorja ugotavljata, 

da se pogostost ukvarjanja s športno dejavnostjo v primerjavi s predhodnimi raziskavami 

povečuje.  Redno športno aktivnih (vsaj dvakrat na teden) naj bi bilo kar 82,4% študentov in 

80,3 % študentk (Majerič in Markelj, 2009). 

Nekoliko manj optimistične rezultate navaja Cuparjeva (2012). Z anketiranjem 112 študentov 

Medicinske in Filozofske fakultete, ter Fakultete za strojništvo, so ugotovili, da jim športna 

aktivnost predstavlja eno od pomembnejših prostočasnih aktivnosti, vendar se študentje svoj 
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prosti čas najpogosteje odločijo preživeti na pasiven način (v družbi prijateljev ali ob 

računalniku/televiziji). Le tretjina največ prostega časa nameni aktivnim oblikam. Vzorec 

študentov v tej raziskavi ni bil dovolj velik, da bi lahko posplošili rezultate na celotno 

populacijo, a vendar velja omeniti naslednje podatke. Skoraj vsi anketirani študenti se s športom 

ukvarjajo vsaj občasno. Največji delež anketiranih se športnih dejavnosti poslužuje  2-krat 

tedensko. Izjemo predstavljajo štirje študenti, ki svojega časa nikoli ne namenijo aktivnim 

dejavnostim. (Cupar, 2012). 

Majerič in Markelj (2009) navajata, da se večina študentov odloči za neorganizirano športno 

dejavnost (64,7 %), s športno dejavnostjo se ukvarjajo v okviru redne (obvezne) športne vzgoje 

(64,1 %), neorganizirano s prijatelji (54,0 %), organizirano v okviru športnih društev (40,4 %) 

in najredkeje neorganizirano v krogu družine (28 %). Rezultati o uvedbi obvezne športne vzgoje 

med študenti kažejo na odobravanje, saj 34,2 % študentov meni, da bi morala biti športna 

dejavnost obvezna v vseh letnikih študija, 31,0 % jih je mnenja, da bi morala biti izbirna v vseh 

letnikih študija, in 17,7 % jih predlaga, da bi bila obvezna vsaj v enem letniku.  

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so leta 2001 opravili raziskavo med dodiplomskimi študenti 

(87 študentov, 8 fantov in 79 deklet) omenjene fakultete. V tem obdobju je bila vsebina s 

športno vzgojo v obveznem predmetniku 1. in 2. letnika študija za vse programe (ne opredeljuje 

se le na Oddelek razrednega pouka). Študentje so morali opraviti 120 ur vaj v štirih semestrih, 

za katere so lahko izbirali med časovnimi termini in naslednjimi brezplačnimi športnimi 

zvrstmi: tai-bo, aerobika, odbojka, košarka, nogomet, badminton, tenis, namizni tenis, prosto 

plezanje, plavanje, drsanje in splošna vadba. Upoštevano je bilo obiskovanje športnih 

programov tudi v programih drugih fakultet v okviru Univerze v Ljubljani. Kot je zapisala 

Kranjčeva, so med študenti opazili zainteresiranost za pridobivanje novih znanj. Ključna 

ugotovitev raziskave je potrdila predvidevanje predavateljev. Ugotovili so, da študentje želijo 

imeti redno športno vzgojo v obveznem predmetniku vsa štiri leta. Iz prispevka je razvidno, da 

bi jim predavatelji to radi omogočili: »Idej imamo veliko, žal smo pri možnostih realizacije 

vezani na materialno tehnične pogoje. Mladina je zahtevna in kritična, zato se trudimo, da jim 

omogočimo najboljše programe in pogoje, ki jih dopušča dana situacija. Naša želja je, da bi 

omogočili redno športno vzgojo tudi študentom 3. in 4. letnikov, ki nimajo možnosti obiskovati 

športne vzgoje. Športna vzgoja ne sme biti privilegij, ampak mora biti dostopna vsem 

študentom« (Ošlak Kranjc, 2001, str. 526). 
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Da študentje želijo ohraniti športno vzgojo v obveznem predmetniku so sklepali po naslednjih 

rezultatih: 78 študentov (90 %) študentov se je strinjalo naj športna vzgoja, ki študentom 

omogoča redno vadbo ostane v sklopu rednega predmetnika. 9 študentk (10 %) se s tem ni 

strinjalo.  

Izven rednega programa športne vzgoje je bilo gibalno aktivnih 68 študentov (78 %), kar 19 

študentov (22 %), pa je odgovorilo da so športno aktivni samo pri redni športni vzgoji. 

Z anketo je bilo ugotovljeno, da so pri študentih Pedagoške fakultete športne aktivnosti zaželene 

v naslednjem vrstnem redu: aerobika, plavanje, odbojka, badminton, ples, smučanje, tenis, 

košarka, rolanje. 

Zanimiva je končna ugotovitev povezave med študenti, ki so nezadovoljni z vsebino športne 

vzgoje (10 študentov oziroma 12 %), saj so hkrati med manj aktivnimi (1−2 uri na teden) in ne 

čutijo potrebe, da bi športna vzgoja ostala v sklopu rednega predmetnika. Kot zapiše avtorica: 

»Povezavo ugotavljamo pri dekletih, ki so se odločile za takšne odgovore. Predvidevamo, da 

so to študentke, ki jim je šport zaradi nam neznanih vzrokov tuj. Prav tem študentkam moramo 

v bodoče posvetiti posebno pozornost in jih poskusiti pravilno motivirati in informirati o 

pomenu športa v življenju.« (Ošlak Kranjc, 2001, str. 525). 

Študentje 3. in 4. letnika, ter absolventi, so se športni vzgoji lahko priključili le k aktivnostim v 

naravi, saj jih v redne programe športne vzgoje v telovadnici niso mogli sprejeti (Ošlak Kranjc, 

2001). Stanje danes je nekoliko drugačno, z letom 2014/2015 se študentje lahko udeležijo 

obštudijskih športnih dejavnosti, ki smo jih predstavili že v sklopu športa med študenti. 

Petkovškova (1981) navaja, da splošen interes za športno dejavnost med študenti občutno upade 

pri prehodu s srednje na visoko šolo. Pozornost je potrebno usmeriti v preprečevanje nevarnosti 

sodobnih obolenj, ki so pogosto posledica pomanjkanja gibalnih dejavnosti in nenehnih stresnih 

situacij. Mlade je potrebno seznaniti, da je negativne vplive s pomočjo športnih aktivnosti 

mogoče lažje obvladovati (Univerza v Ljubljani, 2003).  

O količini gibanja med študenti in njihovem odnosu do le tega, je spregovorila asistentka Mojca 

Miholič dr. med., specialistka za družinsko medicino: 

»Pričakovali bi, da bo študentska populacija, ki se šteje med najbolj zdravo populacijo, veliko 

bolj izražala pozitiven odnos do fizične aktivnosti. Ob pogovoru s študenti velikokrat zaznavam 

željo, a brez prave motivacije za začetek rednega, zdravega gibanja. Velikokrat se pritožujejo 
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o pomanjkanju prostega časa, saj dejansko kazalci kažejo, da 56 % študentov ob študiju še 

občasno dela, kar 16 % pa jih dela po več kot 10 ur tedensko. Verjamem, da jim ob študijskih 

obremenitvah in delu ne ostane prav veliko časa za redno telesno vadbo, čeprav se mi to ne zdi 

popolnoma opravičljivo in sprejemljivo. Samo ena četrtina študentov je telesno dejavna večkrat 

na teden. Zdi se mi, da študenti še nimajo pravega uvida, da jim telesna dejavnost lahko koristi, 

tudi in predvsem ko so v časovni stiski (izpiti, delo). Vemo, da fizična aktivnost že sama po 

sebi deluje anti-stresno in ne krepi samo telesa, pač pa nam daje tudi mentalno moč!« 

(Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, 2013). 

Služba za zdravstveno varstvo, ki vsakoletno opravlja sistematske preglede za študente 1. in 4. 

letnikov Univerze v Ljubljani, opozarja na porast števila študentov 1. letnikov s prekomerno 

telesno težo, kot tudi tistih s prenizko težo. Ocene zdravstvenega stanja študentov tudi kažejo, 

da se število študentov z lažjimi okvarami zdravja v času študija povečajo. Podatki, ki so bili 

zbrani do leta 2003 kažejo, da je pri študentih največ bolezni kosti, mišic in vezi. 22 % študentov 

1. letnikov in 27 % študentov 4. letnikov ima diagnozo teh okvar oziroma ima težave z gibalnim 

aparatom. Zato služba za splošno zdravstveno varstvo opozarja, da morajo šole na vseh ravneh 

izobraževanja poskrbeti za boljše možnosti zdravega življenja in študirajoči mladini omogočiti 

več ur športnih dejavnosti na teden kot do sedaj (Univerza v Ljubljani, 2003). 

Mlinarjeva (2008) je izvedla raziskavo na vzorcu 58 študentov bodočih učiteljev. Ugotovila je, 

da največ študentov kot zelo pomemben razlog, zakaj se s športom ne ukvarjajo še več, navaja 

pomanjkanje prostega časa in finančne zadržke. Nekateri pravijo, da nimajo dobre družbe ob 

kateri bi športno aktivnost izvajali, ostali pa so mnenja, da so dovolj telesno aktivni. Med manj 

pomembne razloge so sodelujoči uvrstili: ponudba rekreacije, bolezen, starost, pomanjkanje 

športnih objektov, neprimerno opremo in pomanjkanje zanimanja za šport.  

Rezultati raziskave oddelka za sociologijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru in ŠOUM z 

naslovom Družbeni profil študentov univerze v Mariboru, ki je bila opravljena leta 2002, so 

pokazali, da študentje živijo relativno skromno življenje. Rezultati razkrivajo, da si ob nizkem 

mesečnem prihodku in visokih nujno potrebnih izdatkih večina študentov ne more privoščiti 

redne vodene in organizirane športne aktivnosti (Flere, 2002). Kar ne pomeni nujno, da niso 

gibalno aktivni. V gibalno aktivnost se vključujejo na način, ki je v okviru njihovih finančnih 

zmožnosti. Majerič in Markelj (2009) ugotavljata, da se delež študentov, ki se odločijo za 

neorganizirano športno dejavnost povečuje. 
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SZO kot razlog za upad gibalne/športne aktivnosti v svetu, navaja predvsem spremenjen način 

dela, ki zahteva vse več sedenja za računalnikom in stroji. Poleg tega tudi preživljanje prostega 

časa, postaja vse bolj pasivno. Temu se pridružuje še večinska uporaba oblike transporta, ki ne 

zahteva veliko gibalne/športne aktivnosti. (World Health Organization, 2014) 

SZO je gibalno/športno neaktivnost prepoznala kot četrti vodilni dejavnik tveganja za zdravje, 

saj ocenjujejo, da letno na svetu zaradi neaktivnosti življenje izgubi 3,2 milijonov ljudi. Vzrok 

je v tem, da za posameznike, ki niso dovolj gibalno/športno aktivni, obstaja 20 do 30 % večje 

tveganje obolevanja za nenalezljivimi boleznimi kot so srčno-žilne bolezni, rak in diabetes, v 

nasprotju s tistimi, ki so večino dni zmerno gibalno/športno aktivni vsaj 30 minut dnevno. 

Gibanje ima namreč pomembno vlogo pri omejevanju in preprečevanju nenalezljivih bolezni 

današnjega časa. SZO podaja podatke, da v svetu ena od treh oseb ni dovolj gibalno/športno 

aktivna. Ugotavljajo, da je razvitost države povezana s stopnjo aktivnosti njenih prebivalcev. V 

državah z visokim dohodkom ni dovolj gibalno/športno dejavnih 41 % moških in 48 % žensk. 

V državah z nizkim dohodkom je delež premalo gibalno/športno dejavnih prebivalcev za več 

kot polovico manjši (18 % moških in 21 % žensk). Navedeni podatki so plod svetovne 

raziskave, ki je potekala leta 2008 na vzorcu ljudi starejših od 15 let. Tudi Slovenija je SZO 

podala rezultate povprečja, ki so sledeči: premalo se giba 30 % ljudi obeh spolov, starejših od 

15 let. Kot je značilno tudi za druge države, je glede na spol, večji odstotek žensk (33 %) kot 

moških (26 %), ki niso dovolj gibalno/športno aktivni (World Health Organization, 2014).  

V tujih raziskavah kot dejavnike za ne ukvarjanje s športno dejavnostjo, sodelujoči navajajo 

pomanjkanje interesa in časovno omejenost (Sirard idr., 2006 v Cerar, 2013.). Med študenti, ki 

bi se želeli pogosteje ukvarjati s športno dejavnostjo, kot razlog za pomanjkanje le te navajajo 

pomanjkanje časa in motivacije, veliko študijskih obveznosti ter pomanjkanja znanja o športu. 

Razlogi tistih, ki niso športno aktivni, so pomanjkanje časa, motivacije in energije, kot tudi 

lenoba, druge prioritete in utrujenost. Za športno dejavnost bi se odločili, če bi imeli več časa, 

partnerja oziroma skupino za vadbo. Želijo si več motivacije in manj zahtev, ter boljši dostop 

do športnih objektov (Ebben in Brudzynski, 2008). 
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2.6  Predmet in problem raziskave 

 

Predmet preučevanja so razlogi za gibalno/športno neaktivnost študentov Oddelka za razredni 

pouk Pedagoške fakultete. Izvedeti želimo, kaj bi študente spodbudilo k pogostejši in redni 

gibalni/športni dejavnosti. Zanimalo nas bo tudi kolikšno potrebo imajo po gibanju, oziroma 

kako ocenjujejo stopnjo lastne gibalne/športne aktivnosti.  

Problem raziskave predstavlja ugotavljanje stopnje gibalne/športne aktivnosti študentov. S 

pomočjo dnevnika in anketnega vprašalnika nameravamo raziskati koliko časa študentje 

namenijo gibanju in kaj jih omejuje, da niso še pogosteje gibalno/športno aktivni. 
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

 

Skladno s predmetom in problemom raziskave, smo postavili naslednje cilje: 

 Ugotoviti razloge za nizko gibalno/športno aktivnost študentov Pedagoške fakultete. 

 Ugotoviti, kakšno mnenje imajo študenti o lastni gibalni/športni aktivnosti. 

 Ugotoviti, kaj bi študente spodbudilo k pogostejši in redni gibalni/športni aktivnosti. 

 

 

4.0 HIPOTEZE 

 

Skladno s postavljenimi cilji, smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1:  Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni, ker svoj prosti čas namenijo drugim 

dejavnostim. 

H2:  Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni, ker za to nimajo dovolj močne volje in 

vztrajnosti. 

H3:  Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni zaradi študijskih obveznosti. 

H4:  Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni zaradi opravljanja študentskega dela. 

H5:  Študenti menijo, da so premalo gibalno/športno aktivni in da bi se morali več gibati. 

H6:  Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni, ker se slabo časovno organizirajo. 

H7:  Študente bi k redni gibalni/športni aktivnosti spodbudila ponudba brezplačnih športnih 

dejavnosti v prostorih Pedagoške fakultete.  
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5.0 RAZISKOVALNA METODA 

 

5.1 Vzorec merjencev  

5.1.1. Anketni vprašalnik 

Vzorec merjencev predstavljajo študentje 3. in 4. letnika prvostopenjskega študija, ter 1. letnika 

drugostopenjskega študija Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Anketo 

je skupno oddalo 51 študentov. Sodelovalo je 13 študentov vpisanih v 3. letnik, 19 v 4. letnik 

in prav tako 19 iz 1. letnika študija druge stopnje.  

Vzorec sestavljajo študentje, stari od 21 do 26 let. Povprečna starost sodelujočih je 22,4 let, kar 

je razumljivo, glede na letnike študija, ki smo jih anketirali. 

Na prošnjo po anketiranju se je odzvalo večje število žensk (49) kot moških,  katere sta 

zastopala le dva predstavnika. Takšen odziv je bil pričakovan, saj študentke tudi sicer 

predstavljajo večinski delež bodočih pedagogov v tem oddelku. 

 

Graf 5.1: Porazdelitev anketirancev glede na spol. 

 

Anketirani študentje prihajajo iz različnih okolij. Največ, 23 študentov  (45 %) živi na 

podeželju, 19 študentov (37 %) jih prihaja iz mesta in 9 študentov  (18 %) svoj kraj bivanja 

opredeljuje kot primestni.  
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5.1.2. Dnevnik dejavnosti 

Vzorec merjencev dnevnika dejavnosti so prav tako predstavljali študentje 3. in 4. letnika 

prvostopenjskega študija, ter 1. letnika drugostopenjskega študija Oddelka za razredni pouk na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na prošnjo po izpolnjevanju dnevnika dejavnosti  se je odzvalo 

15 študentk od 21 do 24 leta starosti, ki so v namen naše raziskave izpolnile tudi anketni 

vprašalnik. Dnevnik dejavnosti je oddalo najmanj študentk 3. letnika. Prejeli smo le dva njihova 

dnevnika, medtem ko 4. letnik predstavlja 6 študentk, 1. letnik drugostopenjskega študija pa 7 

študentk.  

Svoj dnevnik dejavnosti je beležilo največ študentk iz mestnega okolja (8), 4 študentke iz 

primestnega kraja bivanja in le 3 študentke s podeželja. Glede na to, da je v osnovnem vzorcu 

51 študentov, največji delež študentov s podeželja, smo pričakovali, da bodo tudi večji del 

prejetih dnevnikov izpolnili prav študenti s tega okolja.  

 

 

Graf 5.2: Porazdelitev anketirancev glede na okolje bivanja. 
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5.2 Vzorec spremenljivk 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika in dnevnika dejavnosti. Pri 

sestavljanju vprašalnika smo se opirali na izbrano literaturo obravnavane tematike. Uporabili 

smo predvsem vprašanja zaprtega tipa. V prvem delu smo anketirance vprašali po spolu, 

starosti, letniku študija, okolju bivanja in pogostosti opravljanja študentskega dela. Nato sledi 

sklop vprašanj o gibalni/športni aktivnosti študentov. Zanimali sta nas pogostost in trajanje 

gibalne/športne aktivnosti študentov. Ob tem pa tudi, kakšno mnenje imajo študentje o lastni 

gibalni/športni aktivnosti, ter kakšne vzroke navajajo za lastno nedejavnost. Odprto vprašanje 

smo uporabili za odkrivanje motivov, ki bi študente spodbudili k pogostejši gibalni/športni 

dejavnosti. 

Z dnevnikom dejavnosti smo dobili dober vpogled v študentski vsakdan in s tem v način 

preživljanja tako prostega časa kot dnevnih obveznosti. Tu glavno spremenljivko predstavlja 

čas, namenjen različnim dejavnostim, ter stopnja aktivnosti študentov, med izvajanjem le teh. 

Dejavnosti študentov smo razdelili na naslednjih šest kategorij: delo za fakulteto, prehrana, 

pasivni prevoz, študentsko delo in pasivne ter aktivne dejavnosti.  

Anketni vprašalnik in dnevnik dejavnosti se nahajata v prilogi. 

 

5.3 Organizacija meritev 

Meritve so potekale na Pedagoški fakulteti v letu 2014/2015 med sedanjimi  študenti Oddelka 

za razredni pouk prve in druge stopnje. Študenti so bili preko spletne učilnice naprošeni, da 

izpolnijo anonimni anketni vprašalnik v orodju 1KA, do katerega so lahko preko spletne 

povezave prosto dostopali  v obdobju od 25. 11. 2014 do 19. 1. 2015. Zadnji študent je na anketo 

odgovarjal dne 13. 1. 2015. 

Ob enem so bili preko spletne učilnice Pedagoške fakultete vljudno vabljeni tudi k 

izpolnjevanju dnevnika v obliki Wordovega dokumenta z omejenim urejanjem, v katerega so 7 

zaporednih dni vpisovali vse svoje dnevne dejavnosti. Da smo zagotovili možnost analize 

podatkov tudi s povezovanjem rezultatov anketnega vprašalnika in dnevnika, so bili študentje 

pri izpolnjevanju obeh merskih inštrumentov naprošeni, da navedejo enako izmišljeno šifro na 

oba obrazca v zato namenjen prostor.  
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Anonimnost sodelujočih smo zagotovili tako, da so študentje natisnjene in izpolnjene dnevnike 

dejavnosti oddali posredno preko poštnega predala v sprejemni pisarni Pedagoške fakultete.  

 

 

5.4 Metode za obdelavo podatkov 

Dobljeni podatki anketnega vprašalnika so bili zbrani in obdelani v spletnem orodju 1Ka. Za 

ugotavljanje osnovnih značilnosti posamezne spremenljivke, smo uporabili kvantitativno 

statistično metodo. Izračunali smo frekvenčno porazdelitev odgovorov študentov. Rezultati so 

prikazani v obliki grafov s spremljajočo interpretacijo. 

Podatki dnevnikov dejavnosti so bili razvrščeni znotraj sedmih kategorij (spanje, delo za 

fakulteto, prehrana, pasivni prevoz, študentsko delo in pasivne ter aktivne dejavnosti). Sešteli 

smo čas namenjen posamezni kategoriji in ga vnesli v tabelo programa Excell 2013 Windows. 

Nato je sledil izračun osnovnih statističnih podatkov: aritmetična sredina, najnižja in najvišja 

vrednost.  
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6.0 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

V tem poglavju sledi predstavitev in analiza rezultatov anketnih vprašalnikov in dnevnikov 

dejavnosti s spremljajočo interpretacijo.  

 

6.1 Anketni vprašalnik 

Rezultate anketnega vprašalnika podajamo v grafični obliki. Ob tem navajamo ključne 

ugotovitve, s katerimi potrdimo oziroma zavrnemo naše hipoteze.  

Za vpogled časovne razpoložljivosti prostega časa med študenti, smo le te povprašali o 

pogostosti opravljanja študentskega dela ob študiju. Rezultati kažejo, da polovica sodelujočih 

študentov dela vsak teden. Ostali preko študentskega servisa delajo redkeje. Nekajkrat mesečno 

le 8 % in nekajkrat letno 27 % študentov. Nikoli tovrstnega dela ne opravlja 15 % študentov.  

 

 

Graf 6.1: Pogostost opravljanja študentskega dela med študenti 

 

Celostno gledano so rezultati naše raziskave primerljivi z raziskavo Službe za zdravstveno 

varstvo (Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, 2013), ki kažejo, da ob študiju dela 

56 % študentov, poleg tega pa jih 16 % dela po več kot 10 ur tedensko.  
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Ker smo v začetnem delu vprašalnika želeli pridobiti splošen vtis o aktivnosti študentov, smo 

jih vprašali po pogostosti in trajanju njihove običajne gibalne/športne aktivnosti. Slednjo smo 

opredelili kot  aktivno dejavnost, ki posameznika utrudi toliko, da se pri njej zadiha in mu srce 

začne pospešeno biti. 

Vsi študentje, ki so sodelovali v raziskavi so gibalno/športno aktivni. Največ, 41 % se jih giba 

1−2-krat na teden. Pogosteje, 3−4-krat na teden je gibalno/športno dejavnih 29 % študentov, le 

desetina pa je tistih, ki gibalni/športni aktivnosti svoj čas nameni 5-krat na teden in več. 

Zaskrbljujoč je podatek, da je kar 21 % oziroma 11 študentov od skupno 51 vprašanih, 

gibalno/športno aktivih le 1−2-krat na mesec.  

 

Graf 6.2: Pogostost gibalne/športne aktivnosti med študenti. 

 

Če podatke naše raziskave primerjamo z raziskavo, ki je bila izvedena med naključno izbranimi 

slovenskimi študenti (Hlastan idr., 2010), ugotovimo precejšnje ujemanje rezultatov v številu 

gibalno/športno dejavnih študentov. Ugotovili so, da je v Sloveniji gibalno/športno dejavnih   

80 % študentov, med tem ko kar 19,2 % študentov ni nikoli gibalno/športno dejavnih (kar pa ni 

posledica gibalne oviranosti). V našem primeru je približno enak odstotek (21 %) študentov 

odgovorilo, da se gibajo le 1−2 krat na mesec. Preostalih 79 % pa je gibalno/športno dejavnih 

vsaj 1-krat na teden in več. 
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Pri večini študentov (67 %) gibalna/športna aktivnost običajno traja strnjenih 30−60 minut. Več 

kot eno uro je običajno dejavna dobra šestina oziroma 17 % študentov. 16 % pa jih časovno 

enoto svoje običajne gibalne/športne aktivnosti omeji zgolj na do 20 strnjenih minut. Med 

slednjimi se jih 6 giba le 1−2-krat na mesec, kar pomeni zelo nizko stopnjo mesečne 

gibalne/športne aktivnosti.  

 

Graf 6.3: Trajanje gibalne/športne aktivnosti. 

V anketnem vprašalniku smo študente prosili, naj ocenijo kako zaznavajo lastno 

gibalno/športno dejavnost in podajo stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami. Trditve so 

sledile iz predpostavke, da so študentje premalo gibalno/športno aktivni, a se tega tudi sami 

zavedajo. Sklepamo, da tako razmišljajo zaradi danes že dobro razširjenih smernic za zdrav 

način življenja. 

Kot kažejo rezultati prikazani v tabeli 6.1, študenti čutijo potrebo po gibalni/športni aktivnosti. 

Kljub temu ne gre zanemariti, da do 10 % sodelujočih, omenjene potrebe pri sebi občasno ne 

zaznava. Med anketiranimi ugotavljamo dokaj visok delež (42 %) tistih, ki menijo da niso 

dovolj gibalno/športno aktivni, med tem ko je s količino aktivnosti, popolnoma zadovoljnih le 

8 % študentov. Jasno je razvidno, da se večina vprašanih, pri sebi zaveda nizke stopnje 

gibalne/športne aktivnosti, saj večinsko pritrjujejo (73 %), da bi morali tovrstno aktivnost 

pogosteje vključiti v svoj vsak dan. Ob tem je več kot polovici (67 %) bodočih razrednih 

učiteljev tudi žal, da niso pogosteje gibalno/športno aktivni.  

16%

67%

17%

Koliko minut strnjeno ste običajno 
gibalno/športno aktivni?

do 20 min

30-60 min

več kot eno uro



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

- 37 - 

 

 

Tabela 6.1: Kako zaznavate lastno gibalno/športno aktivnost? 

 

S predstavljenimi trditvami smo preverjali četrto hipotezo: Študenti menijo, da so premalo 

gibalno/športno aktivni in da bi se morali več gibati. V tej hipotezi smo navedli dve 

predpostavki, zato jo lahko glede na dobljene rezultate le delno potrdimo. Hipotezo bi lahko 

popolnoma potrdili, če bi vsebovala le drugi del povedi. 

Pri izvedbi raziskave smo zagotovili anonimnost sodelujočih in jih prijazno pozvali k iskrenosti. 

Pa vendar želimo opozoriti na možnost, da so študentje morda odgovarjali v smeri družbeno 

pričakovanih oziroma zaželenih odgovorov. Upamo, da temu ni bilo tako, saj smo z raziskavo 

prišli do nekaterih pomembnih ugotovitev o vzrokih za gibalno/športno neaktivnost med 

študenti Pedagoške fakultete, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

  

Vprašanje: Kako zaznavate lastno gibalno/športno aktivnost?  

Označite koliko naštete trditve držijo za vas. 

Trditev Odgovori 

 

Nikakor ne drži 
Večinoma ne 

drži 

Delno 

drži,delno ne 
drži 

Večinoma drži Popolnoma drži Skupaj 

1 
  Menim, da sem dovolj 

gibalno/športno aktiven/na. 
10 (20%) 11 (22%) 12 (24%) 13 (26%) 4 (8%) 50 (100%) 

2 
  Čutim potrebo po gibalni/športni 

aktivnosti. 
0 (0%) 5 (10%) 10 (20%) 16 (33%) 18 (37%) 49 (100%) 

3 
  Ne čutim potrebe po gibalni/športni  

aktivnosti. 
17 (38%) 17 (38%) 9 (20%) 2 (4%) 0 (0%) 45 (100%) 

4 
  Menim, da bi moral/a biti pogosteje 

gibalno aktiven/na. 
2 (4%) 6 (12%) 5 (10%) 9 (18%) 27 (55%) 49 (100%) 

5   Žal mi je, da se ne gibam pogosteje. 2 (4%) 8 (16%) 6 (12%) 12 (24%) 21 (43%) 49 (100%) 
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6.2 Razlogi za gibalno/športno neaktivnost 

Sledi pregled rezultatov nekaterih omejitvenih dejavnikov, za katere smo predpostavili, da pri 

študentih predstavljajo vzrok za nizko stopnjo gibalne/športne aktivnosti. Za ugotavljanje 

posameznega vzroka, smo nekajkrat namenili tudi več podobnih trditev, s čimer smo želeli 

zagotoviti preverljivost rezultatov. Analizo podatkov zato podajamo v obliki več smiselnih 

sklopov, v katere smo vključili rezultate tematsko podobno obarvanih trditev.  

 

 Študijske obveznosti 

 

Kot je razvidno z grafa 6.4, kar 64 % anketiranih študentov Oddelka za razredni pouk, študij na 

Pedagoški fakulteti zaznava obremenilno, saj so mnenja, da imajo študijskih obveznosti preveč. 

Slednje prepoznavajo kot enega od pogostih vzrokov za gibalno/športno neaktivnost. Nekoliko 

manj, a vseeno več kot tretjina (38 %) študentov pritrjuje, da ob študiju pogosto težko najde čas 

za gibalno/športno aktivnost. Občasno tovrstne nevšečnosti občuti 42 % študentov, med tem, 

ko je delež tistih, ki s tem nimajo težav najnižji (20 %). Opazimo lahko, da odgovori študentov 

na trditve, ki jih v grafu prikazujemo z rumenim in modrim stolpcem, niso popolnoma skladni. 

Vsekakor pa je jasno razvidno, da so študentje pri obeh trditvah večinoma izbirali odgovore 

občasno, pogosto in vedno, zato študijske obveznosti prepoznavamo kot enega od razlogov za 

gibalno/športno neaktivnost študentov. S tem potrdimo našo tretjo hipotezo: Študenti niso 

pogosteje gibalno/športno aktivni zaradi študijskih obveznosti. 

Ugotovitev podkrepijo tudi odprti odgovori študentov, ki jih v tem diplomskem delu navajamo 

v sklopu obravnave spodbud za pogostejšo gibalno aktivnost. Anketirani v omenjenih 

odgovorih pojasnijo, da študij zaznavajo obremenilno predvsem zaradi celodnevnega urnika z 

vmesnim prostim časom. Tako si težje organizirajo čas še za ostale dejavnosti. 
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Graf 6.4: Razlog za gibalno/športno neaktivnost: študijske obveznosti. 

  

 

 Organizacija in pomanjkanje časa 

Od študentov smo želeli izvedeti ali so pod pritiskom pomanjkanja časa, koliko k temu 

pripomore delo ob študiju ter kolikšno zmožnost časovne organizacije premorejo. V trditvah z 

omenjenimi dejavniki smo študente usmerili k razmišljanju, v kolikšni meri posamezni 

dejavnik za njih predstavlja vzrok za gibalno/športno nedejavnost. Trditev »Menim, da bi se 

pogosteje gibal/a, če bi se znala bolje časovno organizirati.« je hipotetično naravnana in nudi 

vpogled v možnosti povečanja gibalne aktivnosti z boljšo samodisciplino. Pri ostalih treh 

trditvah smo študente nagovorili le k oceni dejanskega stanja. 

Kot je razvidno z grafa 6.5, študentje kot najpogostejši vzrok za nizko stopnjo gibalne/športne 

aktivnosti izpostavljajo pomanjkanje časa. Kar 71 % študentov svojo gibalno/športno 

neaktivnost pojasnjuje s premalo razpoložljivega časa. Ugotavljamo, da so ta problem 

sodobnega sveta izkusili že vsi študentje, a le 3 anketirani pomanjkanje časa označujejo kot 

redek vzrok za izostanek njihove gibalne/športne dejavnosti. Odgovori na trditev »Služba mi 

časovno ne dopušča.« so razpršeni med prve štiri možnosti. Že pri analizi vprašanja o pogostosti 

opravljanja študentskega dela, smo predstavili rezultat, da približno polovico študentov dela 

vsak teden. Preverili smo in ugotovili pričakovano povezavo, med študenti, ki delajo vsak teden 

in zaznavanjem službe, kot vzroka za gibalno/športno nedejavnost, saj 9 od 11 študentov, ki 

službo opredeljujejo kot pogosti vzrok za lastno gibalno/športno nedejavnost, študentsko delo 

opravlja vsak teden. Razumljivo je, da tem študentom, usklajevanje službe in gibalne/športne 

aktivnosti pogosteje predstavlja večji problem, kot tistim, ki tovrstno delo opravljajo redkeje. 
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Občasno delo ob študiju kot oviro za udejstvovanje v gibalni/športni dejavnosti, zaznava 7 

študentom, oziroma 11 %, med tem ko se 60 % študentov to dogodi redko oziroma nikoli.  

S trditvijo »Služba mi časovno ne dopušča« smo preverjali našo četrto hipotezo: Študenti niso 

pogosteje gibalno/športno aktivni zaradi opravljanja študentskega dela. Hipotezo 

ovržemo, saj kot smo ugotovili z analizo rezultatov, študentsko delo anketiranim ne predstavlja 

pogostega vzroka za gibalno/športno neaktivnost. 

Predpostavili smo, da so študentje gibalno/športno neaktivni, ker se slabo časovno organizirajo. 

Ugotovili smo, da sodelujoči lastno organiziranje časa vrednotijo zelo različno. Med tem ko 

tretjina, oziroma 33 % študentov, na eni strani priznava, da se spopada s težavo učinkovite 

organizacije časa, kar jim posledično predstavlja vzrok za gibalno/športno neaktivnost, na drugi 

strani 38 % študentov slabo časovno organiziranost pri sebi opazi le redko ali nikoli. Pomembno 

je omeniti tudi delež vprašancev, ki so izbrali sredinski odgovor. Občasno slabo časovno 

samoorganizacijo kot razlog za gibalno/športno nedejavnost pri sebi prepozna 29 % študentov. 

Rezultati za obravnavano trditev so razpršeni med vsemi odgovori, kar je razvidno tudi iz grafa 

6.5. Enako velja za razporeditev odgovorov v strinjanju s trditvijo »Menim, da bi se pogosteje 

gibal/a, če bi se znal/a bolje časovno organizirati.«. Kot kaže se 41 odstotkov študentov dobro 

zaveda, da bi se  z učinkovitejšo samoorganizacijo lahko pogosteje posvetili gibalni/športni 

dejavnosti. Pri tem smo ugotovili, da je takšen odgovor podalo 13 od 15 študentov, ki so vzrok 

za gibalno/športno neaktivnost pripisali tudi slabi časovni organiziranosti. Sklepamo, da so ti 

študentje do sebe bolj kritični in se zavedajo, da je količina razpoložljivosti časa, ki bi ga lahko 

namenili gibalni/športni dejavnosti, odvisna tudi od njih samih, ne le od zunanjih dejavnikov. 

K ugotovitvam dodajamo še naše razmišljanje. Zavedamo se natrpanosti urnika študentov in 

študijskih obveznosti, ki predstavljajo pogoj za napredovanje do želene izobrazbe. A vendar 

smo pričakovali, da bo ključ do pogostejše gibalne/športne dejavnosti v boljši časovni 

organizaciji prepoznalo še več anketirancev, saj smo mnenja da sta besedi »nimam časa« postali 

že skorajda univerzalni izgovor vsakdana. Tako smo z omenjeno trditvijo, v katero smo vpletli 

vplivanje posameznika, želeli osvetliti njegovo moč in odgovornost, da samostojno sprejema 

odločitve o preživljanju prostega časa, tudi v obliki gibalne/športne dejavnosti. Glede na jasen 

podatek, ki ga lahko razberemo z grafa 6.5, da pomanjkanje časa kot vzrok za gibalno/športno 

nedejavnost pogosto oziroma vedno zaznava kar 71 % študentov, se zdi predlagani pristop z 

reorganizacijo časa več kot ustrezen ukrep za več gibanja v našem življenju.  
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Glede na to, da skupno 62 % študentov občasno, pogosto in vedno pri sebi opaža, da se slabo 

časovno organizirajo, našo šesto hipotezo potrdimo: Študenti niso pogosteje športno/gibalno 

aktivni, ker se slabo časovno organizirajo. 

 

Graf 6.5: Razlog za gibalno/športno neaktivnost: pomanjkanje časa in slaba organizacija časa. 

 

 Druge prostočasne dejavnosti 

Študenti imajo mnogo različnih možnosti za preživljanje prostega časa. Zanimalo nas je, kako 

pogosto svoj čas namesto gibalni/športni aktivnosti, namenijo drugim dejavnostim. Kot je 

razvidno z grafa 6.6, se le pet študentov ne odpove aktivnosti na račun drugih dejavnosti. 

Ugotavljamo, da so to študentje, ki spadajo v skupino redno gibalno/športno aktivnih, saj se 

gibajo 3−4 krat na teden v časovni enoti od 30−60 minut. Na drugi strani pa več kot polovica 

vprašanih, oziroma 58 % študentov priznava, da so njihova prednostna izbira dejavnosti, ki ne 

vključujejo gibalne/športne aktivnosti. Želimo pa opozoriti, da iz trditve »Prednost dajem 

drugim opravilom/dejavnosti.« morda ni najbolje razvidno, da sprašujemo po koriščenju 

prostega časa. A kljub temu je ključna ugotovitev znana – večina študentov drugim dejavnostim 

pripisuje višjo prioriteto kot gibalni/športni aktivnosti. Tovrstne dejavnosti zato prepoznavamo 

kot enega od razlogov za gibalno/športno neaktivnost študentov. S tem potrdimo prvo izmed 

naših hipotez: Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni, ker svoj prosti čas namenijo 

drugim dejavnostim.  
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Graf 6.6: Razlog za gibalno/športno neaktivnost: druge dejavnosti. 

 

 Vztrajnost in volja do gibanja 

Predpostavili smo, da je eden od razlogov za neredno gibalno/športno aktivnost tudi 

pomanjkanje vztrajnosti, ki je pogosto pogojena z motivacijo za gibanje. Ta je na začetku, 

običajno visoka, nato pa začne postopoma upadati. Birch in Veroff  (1966, v Tušak, 2003) 

ugotavljata, da vztrajanje vedenja v športu upada zaradi pomanjkanja izzivov in nejasno 

določenih ciljev. »Močno motiviranje« dosežemo le z aktivnostjo, ki je usmerjena k jasnim 

ciljem, vrednim vztrajanja. Nivo motivacije je namreč močno odvisen od vrednosti oziroma 

nagrade, ki jo pripišemo zadanim ciljem. 

Raziskali smo ali študentje pomanjkanje vztrajnosti in volje do gibanja prepoznavajo kot razlog 

za gibalno/športno neaktivnost. Trditve, ki jih analiziramo v tem sklopu so si vsebinsko zelo 

podobne, zato ne preseneča, da so rezultati podobni v tolikšni meri, odveč pa je tudi skrb o 

veljavnosti podatkov. Če primerjamo rezultate prvih dveh trditev (»Nisem dovolj vztrajen/na«; 

»Nimam dovolj močne volje«) na grafu prikazani s stolpcema, ugotovimo, da je moč opaziti 

podobnost rezultatov, še zlasti, če se analize lotimo z združevanjem skrajnih dveh odgovorov. 

Tako pomanjkanje vztrajnosti kot tudi močne volje, kot razlog za nizko stopnjo gibalne/športne 

aktivnosti pogosto občuti približno 40 odstotkov študentov. Občasno omenjena vzroka pri sebi 

zaznava dobrih 30 odstotkov sodelujočih, redko oziroma nikoli pa nekaj manj kot 30 odstotkov 

anketiranih. Pri zadnji trditvi »Nimam vedno tako močne volje, da bi se lotil/a gibalne 

aktivnosti« (na grafu prikazana s črto) pa je moč opaziti, da se je v njej prepoznalo več kot 
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polovica študentov. Kar 56 % vprašanih, torej vedno oziroma pogosto, kot razlog za  

gibalno/športno neaktivnost, vidi v pomanjkanju močne volje do le-te. Občasno omenjeni vzrok 

predstavlja zadržke pred gibalno/športno dejavnostjo 12 % študentom, med tem ko ga preostala 

tretjina zazna le redko oziroma nikoli. Glede na to, da se je več kot polovica študentov strinjala 

le s trditvijo »Nimam vedno tako močne volje, da bi se lotil/a gibalne aktivnost«, s preostalima 

dvema trditvama, s katerimi smo preverjali našo drugo hipotezo, pa ne, sklenemo, da hipotezo: 

»Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni, ker za to nimajo dovolj močne volje in 

vztrajnosti« ovržemo.  

 

 

Graf 6.7: Razlog za gibalno/športno neaktivnost: pomanjkanje vztrajnosti in volje do gibanja. 

 

 Družba 

Poleg osebnostnih kvalitet in značilnosti posameznika, Tušak (1999) kot motivacijski dejavnik 

v športu prepoznava tudi socialne dejavnike, ki z zunanjim vplivom delujejo na motivacijo in 

razvoj le-te pri posamezniku. Velik pomen za dvig motivacije pripisuje socialnemu ojačevanju 

oziroma nagrajevanju, spodbujanju, večji socialni podpori ter priljubljenosti športnikov. 

Odločili smo se raziskati ali študente odsotnost družbe ob izvajanju gibalne/športne aktivnosti 

omejuje pred pogostejšo aktivnostjo. Rezultati, ki jih prikazujemo v grafu 6.8 kažejo na 

razporeditev odgovorov med vse možnosti. Odsotnost družbe nikoli ne predstavlja vzroka za 

gibalno/športno neaktivnost 24 % študentov. Redko ima ta občutek 18 % študentov. Preostalih 
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60 % anketiranih je ob trditvi »Ni prave družbe« razdeljenih med naslednjimi odgovori:  

občasno 13 % vprašanih, pogosto 22 % in 7 % vprašanih je mnenja, da je odsotnost družbe 

vedno vzrok za njihovo gibalno/športno neaktivnost. Analiza rezultatov nas je pripeljala do 

ugotovitve, da pomanjkanje prave družbe ni statistično pomemben razlog za gibalno/športno 

nedejavnost študentov. Kljub temu, je smiselno usmeriti pozornost v iskanje rešitve za 

obravnavano omejitev, pri tistih ki so odgovorili pritrdilno. Družbo ob gibalno/športni 

dejavnosti pogosto ali vedno pogreša 13 študentov, kar predstavlja 29 % zajetih v raziskavo. 

Menimo, da lahko fakulteta za izboljšanje stanja ogromno pripomore že s samo spodbudo in 

organizacijo druženja študentov v obliki gibalne/športne aktivnosti.  

 

 

Graf 6.8: Razlog za gibalno/športno neaktivnost: ni prave družbe. 

 

Naj opomnimo, da se bomo vpliva družbe na gibalno/športno aktivnost dotaknili še kasneje v 

tem diplomskem delu. Obravnava omenjene tematike sledi v sklopu spodbud za pogostejšo 

gibalno/športno aktivnost, kjer družbi pripišemo pomembnejšo vlogo za pogostejšo aktivnost 

študentov. 
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 Zdravstveni razlogi 

Pozornost namenjamo analizi rezultatov o zaznavi zdravstvenega stanja, kot razlogu za 

gibalno/športno neaktivnost. Študente smo prosili naj se opredelijo glede pogostosti zaznave 

sledečih vzrokov: splošni zdravstveni razlogi, preutrujenost ter slabo počutje po gibalni/športni 

dejavnosti. Iz grafa 6.9 razberemo, da se študentje v trditvi »Po gibalni/športni aktivnosti se ne 

počutim dobro.« prepoznajo le redko ali nikoli. Izstopa le odgovor enega študenta, ki ga 

omenjena težava žal ovira vedno. V tem sklopu trditev je bila to edina izbira odgovora vedno, 

saj pri ostalih dveh trditvah ta odgovor ni zastopan. 

Tudi zdravstveni razlogi niso med prevladujočimi vzroki za gibalno/športno neaktivnost 

študentov. Večina anketiranih, 78 % jih pravi, da ta razlog prepozna le redko oziroma nikoli. 

Občasno zdravstvene težave predstavljajo vzrok za gibalno/športno nedejavnost 16 % 

študentov, pogosto pa le 7 %  študentov.  

Študentje so na trditev, kjer smo kot vzrok za gibalno/športno neaktivnost opredelili 

preutrujenost, odgovarjali drugače, kot na prej analizirano trditev o zdravstvenih razlogih. 

Največji delež, 42 % vprašanih, preutrujenost označuje kot občasen vzrok za gibalno/športno 

neaktivnost. Nekaj več kot petina sodelujočih jih omenjeni razlog zaznava kot pogost 

omejitveni dejavnik pred gibalno/športno aktivnostjo. Preostalih 36 % vprašanih preutrujenost 

le redko oziroma nikoli ne zaznava kot vzrok za nizko stopnjo gibalne/športne aktivnosti. 

 

 

Graf 6.9: Razlog za gibalno/športno neaktivnost: zdravstveni razlogi. 
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 Drugi razlogi 

Študente smo vprašali tudi o nekaterih drugih omejitvenih dejavnikih, za katere smo predvideli 

da za njih morda predstavljajo vzrok za neizvajanje športnih aktivnosti. Rezultate 

predstavljamo v grafu: 6.10. Z analizo odgovorov ugotavljamo, da je pri obravnavanih trditvah 

večina odgovorov razporejena med prve tri oziroma štiri možnosti ocenjevalne lestvice, saj je 

bil odgovor vedno pri teh trditvah redko izbran. Sklepamo, da oddaljenost športnih objektov, 

visoka cena športnih aktivnosti, zakasnjeni učinek gibanja in nizka športna samopodoba niso 

pogosti vzroki za gibalno/športno neaktivnost med študenti Oddelka za razredni pouk. Pa 

vendar nas preseneča, da je 31 % študentov, pogosto oziroma vedno, gibalno/športno 

nedejavnih zaradi predolgega čakanja na vidne učinke gibanja. Pri tej trditvi smo imeli v mislih 

vpliv gibanja na oblikovanje telesa in pridobitev mišične mase, kar predstavlja tudi enega izmed 

motivov za ukvarjanje z gibalno/športno dejavnostjo (Majerič, 2002). Izpostavili bi tudi trditev 

»V športu nisem dober«, ki občasno predstavlja razlog za gibalno/športno neaktivnost več kot 

tretjini anketiranih. Sklepamo, da se je takšno mnenje med študenti razvilo zaradi pomanjkanja 

ukvarjanja s športnimi dejavnostmi v obdobju odraščanja, ko naj bi ob izvajanju športnih 

dejavnosti razvili tudi potrebne kompetence in s tem gradili pozitivno športno samopodobo.  

V sodobnem času je ukvarjanje s športom pogosto razumljeno kot gibalna/športna aktivnost 

znotraj nekega objekta oziroma športnega centra, kateremu smo plačali zahtevano vsoto denarja 

za izbrano dejavnost. V tem primeru je pogoj za izvajanje športne dejavnosti, športni objekt in 

plačana vstopnina. Oddaljenost športnih objektov kot razlog za gibalno/športno neaktivnost 

občasno zaznava 36 % in pogosto 18 % študentov, kar skupaj predstavlja več kot polovico 

vprašanih. Redko oziroma nikoli pa oddaljenost športnih objektov ne ovira pred ukvarjanjem s 

športno dejavnostjo nekaj manj kot polovico anketiranih. Odgovor vedno pri tej trditvi ni bil 

zastopan. Tako kot oddaljenost športnih objektov, tudi visoke cene športnih aktivnosti, 

statistično gledano, nimajo pomembno negativnega vpliva na ukvarjanje s športom. 58 % 

študentov je namreč odgovorilo, da je visoka cena športne aktivnosti le redko oziroma ni nikoli 

vzrok za njihovo gibalno/športno neaktivnost. S teh podatkov sklepamo, da se študentje z izbiro 

športne aktivnosti ne omejujejo le na organizirano vadbo in plačljive dejavnosti, temveč 

predvidevamo, da se poslužujejo tudi neorganiziranih aktivnosti v naravi, ki so brezplačne in 

zato študentom, glede na njihov ekonomski status, lažje dosegljive. Redno izvajanje vadbe v 

lastni režiji je vprašljivo predvsem zaradi pomanjkanja zunanjega nadzora in ravnanja 

študentov po načelu ugodja.  
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Sicer pa naj na tem mestu povemo, da nas je analiza rezultatov pripeljala do naslednje 

ugotovitve glede razpoložljivosti športnih dejavnosti: Kar 60 % študentov je mnenja, da bi jih 

k pogostejši gibalni aktivnosti spodbudile ugodnejše ponudbe športnih dejavnosti. Z vpisom v 

katerega od vadbenih centrov, naj bi se torej gibali pogosteje, vendar ob pogoju, da bi bile 

ponudbe športnih dejavnosti prijaznejše študentskemu žepu. 

 

Graf 6.10: Drugi razlogi za gibalno/športno neaktivnost. 

 

6.3 Spodbude za pogostejšo gibalno/športno aktivnost 

Če se navežemo na do sedaj predstavljene rezultate naše raziskave in ugotovitev, da je več kot 

70 % anketiranih mnenja, da bi se morali pogosteje gibati, je smiselno razmisliti o tem, kaj bi 

jih k pogostejši gibalni/športni aktivnosti spodbudilo. Tako v tem sklopu najprej predstavimo 

ugotovitve o spodbudah za pogostejšo gibalno/športno aktivnost, ki so jih študentje samostojno 

navedli pri odprtem tipu vprašanja. Nato sledi analiza rezultatov o strinjanju študentov s 

podanimi trditvami o spodbudah za omenjeno tematiko. 

Na vprašanje odprtega tipa: »Bi vas kaj spodbudilo k pogostejši gibalni/športni dejavnosti? 

Napišite kaj bi to lahko bilo. Vaš predlog prosim obrazložite.« je odgovorilo 41 študentk in 2 

študenta. Podali so izčrpne in jasne odgovore iz katerih ugotavljamo, da študentje kot možne 

spodbude za rednejšo gibalno/športno aktivnost prepoznavajo različne zunanje dejavnike. 

Najpogosteje kot možno spodbudo navajajo pozitivni vpliv: družbe, ugodnejših ponudb 

športnih dejavnosti, večjega deleža prostega časa kot tudi, racionalnejše časovne razporeditve 
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študijskih obveznosti. Izmed naštetih bistveno izstopa prav prva od navedenih spodbud. Več 

kot polovico anketiranih oziroma 24 študentov je navedlo, da bi jih k pogostejši gibalni/športni 

dejavnosti spodbudilo, če bi le ta potekala v obliki druženja s prijatelji oziroma v neki 

organizirani skupini. Pri tem prednost vidijo v medsebojnem spodbujanju v krogu prijateljev, 

kot tudi v nujnosti udeležbe gibalne/športne dejavnosti, kot posledice vnaprej dogovorjenega 

termina. Tudi pri izbirnem tipu vprašanj so študentje v velikem številu pozitivno odgovorili na 

trditvi »spodbuda skupine za skupni rekreacijski cilj« (63 %) in »druženje s prijatelji v obliki 

gibalne aktivnosti« (82 %). 

Da bi jih k pogostejši vadbi spodbudilo več razpoložljivega časa, meni 10 študentov. Od tega 

jih 5 poudari, da so časovno najbolj obremenjeni zaradi študijskih obveznosti, ki so razporejene 

preko celega dneva. Kot ugodno rešitev nekateri predlagajo strnitev študijskega urnika v 

dopoldanskem ali popoldanskem času. 

Ugodnejše ali brezplačne ponudbe gibalnih/športnih dejavnosti, je kot možno spodbudo 

samostojno predlagalo 6 študentov, med tem ko je na pozneje zastavljeno trditev (»Brezplačna 

športna dejavnost na Pef«) s podanimi izbirnimi odgovori, omenjeni spodbudi pozitiven pomen 

pripisalo več (17) študentov.  

V nadaljevanju navedene spodbude za pogostejšo gibalno/športno aktivnost je omenilo manjše 

število študentov, zato jih na tem mestu le naštejemo v padajočem vrstnem redu glede na število 

študentov, ki so posamezni predlog podali: 

o Lepo vreme, toplejši dnevi (4) 

o Bližina športnih objektov (3) 

o Možnost gibanja v naravi (3) 

o Uspeh v športu (ukvarjanje s športom, v katerem si dober in ti je všeč) (2) 

o Boljša organiziranost (1) 

o Obštudijska dejavnost na Pef (1) 

o Obvezna športna dejavnost (1) 

o Padanje št. Kilogramov (1) 

o Lastna motivacija (1) 

o Boljše zdravstveno stanje (1) 

o Nič posebnega (1) 

o Ne vem (1) 

Odgovore študentov na odprto vprašanje prilagamo v prilogi. 
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Sledi pregled in grafična predstavitev opredelitve študentov glede trditev pod skupnim 

vprašanjem: »Kaj menite, da bi vas spodbudilo k pogostejši gibalni/športni dejavnosti? 

Označite koliko našteti predlogi držijo za vas.«  

Za obravnavani sklop trditev ugotavljamo, da so anketirani najpogosteje izbirali odgovora 

večinoma drži in popolnoma drži, kar kaže, da bi podane spodbude v anketi lahko pripomogle 

k pogostejši gibalni/športni aktivnosti pri več kot polovici študentov. Obratna razporeditev 

odgovorov izstopa le pri trditvi Telesna vadba za udeležbo na tekmovanju. Iz grafa 6.11 je jasno 

razvidno, da je bila omenjena trditev med študenti najredkeje prepoznana kot možna spodbuda 

za pogostejšo gibalno/športno aktivnost. Tekmovalnost bi k vadbi spodbudila 23 % anketiranih, 

med tem ko večina, 65 % vprašanih, v telesni vadbi za udeležbo na tekmovanju ne zazna 

motivirajočega učinka za pogostejšo gibalno/športno aktivnost.  

Če torej tekmovalnost v študentih ne bi spodbudila želje po gibalni/športni aktivnosti, prav 

nasprotno ugotavljamo za socialna dejavnika, kjer je v ospredje postavljeno druženje s prijatelji, 

ter spodbuda skupine za skupni rekreacijski cilj. Več kot tri četrtine, oziroma 82 odstotkov 

študentov se namreč strinja, da bi jih k pogostejšemu ukvarjanju s telesno dejavnostjo 

spodbudilo, če bi ta potekala v družbi prijateljev. Nekoliko manjši delež, 63 odstotkov 

vprašanih meni, da lahko spodbuda skupine za skupni rekreacijski cilj pozitivno vpliva na 

pogostost izvajanja gibalne/športne aktivnosti. Na tem mestu želimo spomniti, na v tem delu že 

obravnavano trditev Ni prave družbe, ki je bila opredeljena kot razlog za nizko gibalno/športno 

aktivnost študentov. Sodelujoči so nanjo odgovarjali izrazito razpršeno. Rezultatov zato ne 

moremo jasno povezati. Sklepamo, da bistvene omejitve pred pogostejšo gibalno/športno 

aktivnostjo v študentskih letih ne predstavlja pomanjkanje družbe, temveč izbira načina 

druženja, ki bi ga bilo potrebno pretvoriti iz pretežno pasivne oblike v aktivno. Druženje s 

prijatelji med izvajanjem gibalne/športne aktivnosti, se je namreč izkazalo za močno spodbudo 

k pogostejšemu vključevanju aktivnih dejavnosti v vsakdanjik študentov. 
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Graf 6.11: Spodbuda za pogostejšo gibalno/športno aktivnost: socialni dejavniki. 

 

V nadaljevanju pozornost posvetimo trditvam, katerih skupna lastnost je časovna organizacija 

posameznika. Iz grafa 6.12 je moč opaziti podobno razporeditev odgovorov pri vseh treh 

podanih trditvah, kar pojasnjujemo z možnostjo interakcije med navedenimi spodbudami za 

pogostejšo gibalno/športno dejavnost. Menimo, da sta boljša samoorganizacija časa in 

pridobitev navade za redno gibalno/športno aktivnost med seboj povezani, saj prva vpliva na 

drugo in obratno. Povezavo vidimo tudi z drugimi, ne gibalnimi obveznostmi, ki prav tako 

vplivajo na razpoložljivost časa. Glede na dobljene rezultate kot možna spodbuda za pogostejše 

ukvarjanje z gibalno/športno aktivnostjo najbolj izstopa pridobitev navade za redno 

gibalno/športno aktivnost. Kar 77 % študentov je namreč mnenja, da bi slednje lahko 

pripomoglo, da bi bili pogosteje aktivni. Naše navade pa se, kot vemo razvijajo že v obdobju 

odraščanja. Učitelji in starši imajo zato pomembno vlogo, da otroke že od malih nog spodbujajo 

k aktivnemu preživljanju prostega časa in tako pripomorejo k razvoju zdravih navad.  

Velik delež anketiranih, oziroma 65 % študentov, rešitev za več gibanja vidi tudi v zmanjšanju 

obremenjenosti z drugimi, negibalnimi obveznostmi. Na tem mestu naj omenimo v tem 

diplomskem delu že predstavljene rezultate opredelitve študentov na trditvi Preveč študijskih 

obveznosti ter Prednost dajem drugim opravilom, saj opažamo podobnost dobljenih rezultatov, 

ki je povsem normalna in logična glede na podobno tematiko. Če obnovimo, je posvečanje 

študiju kot razlog za gibalno/športno neaktivnost označilo 64 % študentov in prednostno izbiro 

drugih opravil 58 % študentov. S tem pa je, kot smo že ugotovili, ovira za gibalno/športno 

0

5

10

15

20

25

Nikakor ne
drži

Večinom a ne
drži

Delno drži,
delno ne drži

Večinoma drži Popolnoma
drži

Spodbuda za pogostejšo gibalno/športno aktivnost: 
socialni dejavniki

Telesna vadba za udeležbo na
tekmovanju

Spodbuda skupine za skupni
rekreacijski cilj

Druženje s prijatelji v obliki
gibalne/športne aktivnosti.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

- 51 - 

 

neaktivnost definirana zunaj njihovega vpliva, zaradi česar se po teoriji atribucij lahko zdi tudi 

težje premostljiva. Kognitivno usmerjeni psihologi velik pomen pripisujejo zaznavi vzrokov za 

doseženi uspeh oziroma neuspeh, ob tem pa tudi občutku možnosti vplivanja - ali čutimo, da 

na potek dogodkov lahko vplivamo ali smo le žrtve (Marentič Požarnik, 2000). 

V trditvi »Boljša samoorganizacija časa.« je kot možnost za zvišanje nivoja gibalne/športne 

aktivnosti izpostavljeno vplivanje posameznika na odločitev o razporeditvi časa. Priznamo, da 

smo pričakovali nekoliko bolj samokritično oceno študentov, a že s 53 % obkroženih odgovorov 

večinoma drži oziroma popolnoma drži, lahko sklenemo, da bi boljša samoorganizacija časa 

pripomogla k pogostejši gibalni/športni aktivnosti bodočih profesorjev razrednega pouka.  

 

 

Graf 6.12: Spodbuda za pogostejšo gibalno/športno aktivnost: boljša časovna organizacija posameznika. 

  

0

5

10

15

20

25

30

Nikakor ne
drži

Večinom a ne
drži

Delno drži,
delno ne drži

Večinoma drži Popolnoma
drži

Spodbuda za pogostejšo gibalno/športno aktivnost: 
časovna organizacija posameznika

Boljša samoorganizacija časa

Pridobitev navade za redno
gibalno/športno aktivnost.

Manj drugih obveznosti.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

- 52 - 

 

 Gibalna/športna aktivnost na Pedagoški fakulteti 

V iskanju spodbud za pogostejšo gibalno/športno aktivnost študentov, smo sodelujočim kot 

možni spodbudi navedli tudi naslednji: Brezplačna športna dejavnost na Pef in Dodatna 

obvezna športna dejavnost na Pef.  

Kot možno spodbudo za pogostejšo gibalno/športno aktivnost v obliki brezplačnih športnih 

dejavnosti na Pef je prepoznalo le 40 % študentov. Zato našo sedmo hipotezo: »Študente bi k 

redni gibalni/športni aktivnosti spodbudila ponudba brezplačnih športnih dejavnosti v 

prostorih Pedagoške fakultete.« zavrnemo. 

Ugotovili smo, da bi študente k pogostejši gibalni/športni aktivnosti, bolj kot brezplačna športna 

dejavnost na Pef (40 %), spodbudila dodatna obvezna športna dejavnost na fakulteti, ki jo 

obiskujejo. Slednja bi namreč, kot je razvidno z grafa 6.13, k pogostejšemu gibanju spodbudila 

61 % študentov, kar ni zanemarljiv rezultat. Sicer pa je že raziskava Kranjčeve (2001) pokazala, 

da študentje želijo (90 %), da športna vzgoja ostane del obveznega predmetnika vsa štiri leta 

študija. 

Potemtakem, velja o predlogu za uvedbo dodatne obvezne športne aktivnosti na Pef skrbno 

razmisliti, predvsem pa uvideti pozitiven vpliv – pogostejšo gibalno/športno aktivnost 

študentov. Študenti bi bili tako deležni tudi socialne spodbude, ki smo jo spoznali za enega od 

motivirajočih dejavnikov za pogostejše ukvarjanje s telesno dejavnostjo. 

 

Graf 6.13: Telesna dejavnost na Pedagoški fakulteti kot spodbuda za pogostejšo gibalno/športno aktivnost. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nikakor ne
drži

Večinoma ne
drži

Delno drži,
delno ne drži

Večinoma
drži

Popolnoma
drži

Telesna dejavnost na Pedagoški fakulteti kot spodbuda za 
pogostejšo gibalno/športno aktivnost

Brezplačna športna dejavnost na
Pef.

Dodatna obvezna športna dejavnost
na Pef.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

- 53 - 

 

Kot smo že omenili, so študentje priznali, da bi jih k pogostejši gibalni/športni dejavnosti 

spodbudila ugodnejša ponudba dejavnosti (60 % študentov), a hkrati jih le 13 % meni, da je 

mogoče razlog za njihovo nizko stopnjo aktivnosti iskati v predragi ponudbi športnih aktivnosti.  

Pri naslednjem vprašanju smo izhajali iz predpostavke, da se študentje ne vključujejo v vodene 

gibalne/športne dejavnosti, ker za njih predstavljajo previsok mesečni strošek. Zanimalo nas je, 

kako bi se odzvali v primeru, da jim ponudimo obisk brezplačne športne dejavnosti. Sodelujoče 

smo vprašali, kako pogosto bi se udeležili brezplačne športne dejavnosti na Pedagoški fakulteti, 

katere termin bi bil prilagojen njihovemu študijskemu urniku. Ugotovili smo, da bi se za obisk 

omenjene dejavnosti skupno odločilo kar 78 % študentov. Od tega bi jih največ, 37 % vadilo 2-

krat na teden, druga tretjina oziroma 33 % 1-krat na teden in preostalih 8 % bi vadbo obiskalo 

vsaj 2-krat na mesec. Nekaj več kot petina vprašanih oziroma 22 %, pa se tej dejavnosti ne bi 

priključilo. Rezultati so pravzaprav optimistični in kažejo na to, da so študentje zainteresirani 

za obiskovanje organizirane vadbene dejavnosti, v kolikor bi bila ta za njih brezplačna in bi 

potekala v ugodnem časovnem terminu.  

 

 

Graf 6.14: Prikaz pogostosti udeležbe športne dejavnosti na Pedagoški fakulteti. 
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6.1 Dnevnik dejavnosti 

V tem poglavju predstavimo podatke pridobljene z dnevnikom dejavnosti, katerih bistvene 

ugotovitve povežemo z že predstavljenimi in analiziranimi rezultati anketnega vprašalnika.  

Glavni namen dnevnika dejavnosti je podkrepiti rezultate anketnega vprašalnika in dobiti boljši 

vpogled v razpoložljivost ne samo prostega časa, pač pa celotne organizacije dneva pri 

sodelujočih študentih. Dnevnik dejavnosti je izpolnilo 15 študentov Oddelka za razredni pouk 

Pedagoške fakultete, ki so izpolnili tudi anketni vprašalnik. Podatke smo analizirali glede na 

posamezni dan v tednu in čas, namenjen izbranim dejavnostim. Dejavnosti enega dne smo 

razdelili med naslednjih sedem kategorij:  

o spanje  

o delo za fakulteto 

o prehrana  

o pasivni prevoz 

o študentsko delo 

o pasivne dejavnosti  

o aktivne dejavnosti 

 

Podatke dnevnikov dejavnosti smo obdelali s programom Excell. Ključni izračunani rezultati –

povprečni, najkrajši in najdaljši čas trajanja kategorizirane dejavnosti na dan v tednu, so zbrani 

v spodnjih tabelah. Le te v spremljajoči interpretaciji primerjamo z izračuni vrednosti glede na 

trajanje dejavnosti pri posameznem študentu.  

 

6.1.1. Spanje 

Kot je razvidno iz rezultatov v tabeli 6.2, študentje vsak dan spijo povprečno okoli 8 ur, tako 

tudi skupno povprečje dolžine spanca na dan znaša dobrih 8 ur. Najkrajši spanec je pri večini 

študentov trajal od 6.00−7.40 ur, izstopata pa dva študenta, ki sta eno noč spala le štiri ure in 

nekaj minut. Zbrali smo tudi podatke najdaljše dolžine spanca in ugotovili, da si študentje 

občasno privoščijo tudi več kot le osem ur spanja. Od 15 študentov, jih 12 vsaj štirikrat na teden 

spi več kot 8 ur na dan, iz česar sklepamo, da se sodelujoči študentje trudijo pokriti svojo dnevno 
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potrebo po nočnem počitku. Največ počitka si večina študentov privošči prav ob koncu tedna, 

ko nekateri spijo tudi od 10 do 12 ur na dan.  

SPANJE 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 
Skupna 

aritmetična 
sredina 

Aritmetična 
sredina 

8:02 7:27 8:15 7:50 8:29 8:56 8:34 8:13 

Minimalna 
vrednost 

6:00 4:15 6:00 4:00 6:20 6:20 6:00 5:33 

Maksimalna 
vrednost 

10:15 9:30 11:00 11:30 11:20 11:00 12:00 10:56 

Tabela 6.2: Rezultati dnevnika dejavnosti: čas namenjen spanju. 

 

6.1.2. Delo za fakulteto 

Iz podatkov pridobljenih z dnevniki dejavnosti smo izračunali, da študentje študiju v povprečju 

namenijo nekaj manj kot 4 ure na dan. Pri tem je pomembno, da primerjamo povprečne čase 

vseh dni v tednu. Iz tabele 6.3 je moč razbrati, da sodelujoči med tednom (oziroma od 

ponedeljka do četrtka) študiju v povprečju namenijo skoraj še enkrat več časa kot ob koncu 

tedna. Takšni rezultati so pravzaprav razumljivi, saj med tednom potekajo redne obveznosti na 

fakulteti, ki jih med vikendom ni. Ta prosti čas so študentje bolj kot za študij, izkoristili za 

druženje, študentsko delo in pasivne dejavnosti, večinoma v obliki gledanja televizije ali dela 

na računalniku. 

Glede na podane odgovore študentov v anketi, kjer je 64 % študentov pritrdilo, da imajo preveč 

študijskih obveznosti, smo pričakovali, da bodo tudi v dnevnikih dejavnostih večji del dneva 

pogosteje pripisali delu za študij. Kar ugotavljamo je, da študentje, ki so izpolnili dnevnik 

dejavnosti, ne le med vikendom, pač pa polovica sodelujočih tudi med tednom preživi od enega 

do treh dni, ko študiju posvetijo dve ali manj ur na dan. Izpostavili bi primera študentov s 

šiframa KD1607kr  in Capra130, ki študiju namenita izrazito malo časa. Povprečno študiju 

namenita več kot polovico manj časa na dan, kot znaša povprečni čas študija pri ostalih 

sodelujočih. Preverili smo ali gre razlog za izostanek od predavanj morda pripisati 

študentskemu delu, vendar slednjega v obravnavanem tednu nista opravljala. Svoj čas sta tako 

pogosto namenila druženju, sedenju pred televizijo in računalnikom, branju knjige ter 

nakupovanju.  
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6.1.3. Prehrana 

Z dnevniki dejavnosti smo želeli spremljati tudi koliko časa dnevno si študentje vzamejo za 

prehranjevanje. Menimo, da so sodelujoči podatke za to kategorijo vnesli nekoliko 

pomanjkljivo, saj v nekaj primerih niso zapisali trajanja obedovanja, niti časa pripravljanja jedi. 

Sklepamo, da so na ta zapis pozabili, bodisi ker prehranjevanju ne namenijo posebnega časa in 

ga opravijo med delom, študijem, vožnjo ali pa ga morda ne štejejo kot posebno dejavnost in 

so zato predvideli, da za našo raziskavo ni pomembno. Iz tega sledi, da povprečni čas 

obedovanja najverjetneje traja nekoliko dlje, kot uro in pol na dan, takšen je namreč naš izračun. 

Bolj zanesljiv pa se zdi podatek najdaljšega skupnega časa prehranjevanja – trajalo naj bi 

približno še enkrat dlje.  

 

PREHRANA 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 
Skupna 

aritmetična 
sredina 

Aritmetična 
sredina 

1:22 1:38 1:20 1:20 1:29 1:28 1:44 1:29 

Minimalna 
vrednost 

0:15 0:30 0:30 0:00 0:00 0:45 0:20 0:20 

Maksimalna 
vrednost 

2:45 3:20 2:30 2:20 3:00 3:00 3:30 2:55 

Tabela 6.4: Rezultati dnevnikov dejavnosti: čas namenjen prehranjevanju. 

ŠTUDIJ 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 
Skupna 

aritmetična 
sredina 

Aritmetična 
sredina 

6:51 5:08 5:06 4:00 1:55 1:22 2:34 3:51 

Minimalna 
vrednost 

3:00 0:00 1:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:35 

Maksimalna 
vrednost 

11:00 9:20 8:45 12:00 5:55 4:00 7:30 8:21 

Tabela 6.3: Rezultati dnevnika dejavnosti: čas namenjen študiju. 
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6.1.4. Pasivni prevoz 

Kategorija pasivnega prevoza vključuje prevoz z avtom, vlakom ali avtobusom, poleg tega pa 

tudi čakanje na prihod omenjenih prevoznih sredstev. Kot je razvidno s tabele 6.5 študentje za 

prevoz povprečno porabijo od ene do dve uri na dan. Izjema je le študent s šifro Capra130, ki 

se je v tednu zapisovanja dnevnika dejavnosti, namesto pasivnega prevoza, vsak dan posluževal 

transporta s kolesom v intervalih do 30 minut. Menimo, da je to dobra izbira, saj je tako združil 

gibanje in transport na drugo lokacijo. Še nekaj študentov je za transport občasno uporabilo 

kolesarjenje ali hojo. Te podatke bomo podrobneje predstavili pri analizi aktivnih dejavnosti. 

Predvidevamo, da nekaterim študentom prevoz na pasivni način zaradi oddaljenosti kraja 

bivanja od fakultete, predstavlja neizogibno obveznost, vzame pa jim tudi veliko časa. Tako je 

na primer študent s šifro ani41812 v petek za prevoz skupno porabil 5 ur, v nedeljo pa skoraj 4 

ure. 

 

PASIVNI PREVOZ 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 
Skupna 

aritmetična 
sredina 

Aritmetična 
sredina 

1:24 1:12 0:56 1:28 1:38 0:55 0:46 1:11 

Minimalna 
vrednost 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

Maksimalna 
vrednost 

3:45 2:45 2:20 3:15 5:00 4:00 3:45 2:20 

Tabela 6.5: Rezultati dnevnikov dejavnosti: čas pasivnega prevoza. 

 

6.1.5. Študentsko delo 

Z analizo dnevnikov dejavnosti smo ugotovili, da 8 študentov od 15 sodelujočih, opravlja 

študentsko delo. Podatki so primerljivi z rezultati naše ankete, v kateri je 50 % študentov 

odgovorilo, da študentsko delo opravlja vsak teden. Z dnevniki dejavnosti smo dobili vpogled, 

kakšna je narava njihovega dela in koliko ur na teden mu namenijo. Ugotovili smo, da le trije 

študenti opravljajo delo povezano s pedagoškim delom (učna pomoč, vodenje telesne vadbe za 

deklice in pomoč v šoli), ostali opravljajo naslednja našteta dela: v knjigarni, cvetličarni, 

pakirnici, trgovini in gostinska dela. Delo, ki ga študentje opravljajo, zahteva različno fizično 
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aktivnost, zato smo podatke o številu delovnih dni, kot tudi številu ur študentskega dela na 

teden, zbrali ločeno od kategorije pasivnih in aktivnih dejavnosti.  

Podatke predstavljamo v tabeli 6.6 iz katere je razvidno, da so študentje v obravnavanem tednu 

delali  od enkrat do štirikrat na teden z enoto od najmanj 2 uri pa do skupno 10,5 ur na dan. Kot 

kaže, nekateri študenti, kljub temu da obiskujejo redni študijski program, veliko svojega časa 

namenijo tudi delu. Ob tem se seveda postavi vprašanje koliko časa jim preostane za 

izpolnjevanje študijskih dolžnosti in kako kvalitetno jih opravijo. Navajamo primer študenta s 

šifro žblj1234, ki je v obravnavanem tednu študentsko delo opravljal najpogosteje, skupno kar 

32 ur na teden, a se je študiju vseeno posvečal bolj (5-krat na teden oziroma v povprečju skoraj 

tri ure na dan), kot študent s šifro KD1607kr (3-krat na teden oziroma 1h 20min na dan), ki 

študentskega dela v tem tednu niti ni opravljal. V primerjavi med omenjenima študentoma, 

glede na izračun dnevnega povprečja, prvi (4h 25min) tudi pol manj časa nameni pasivnim 

dejavnostim kot drugi (8h 25min). S tem specifičnim primerom ne želimo ustvariti občutka, da 

študentsko delo ne kali kvalitete študiranja študentov, pač pa le osvetliti pomen organizacije in 

zavzetosti za študij, za kateri menimo, da pri študentu s šifro KD1607kr nista bili dovolj 

izraženi.  

 

ŠTUDENTSKO DELO 

Šifra 
študenta 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 
Št.
* 

Št. ur na teden 

koivu992 0:00 0:00 6:00 0:00 6:00 6:30 0:00  3 18:30 

December
2014 

0:00 5:00 2:00 0:00 2:00  4:30 0:00 4 13:30 

ursika12 0:00 0:00  0:00  0:00  0:00  6:00 0:00  1 6:00 

12369874 0:00 0:00 0:00 0:00  10:30 9:00 4:00 3 23:30 

žblj1234 7:40 6:30 0:00 9:00 7:10 0:00  0:00  4 32:20 

Capra130 3:00 4:00  0:00  4:00 4:00 0:00  0:00  4 15:00 

Ani41812 0:00  0:00  2:30 0:00  0:00  0:00  0:00  1 2:30 

Ni šifre 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  7:30 0:00  1 7:30 

* Število dni študentskega dela na teden. 

Tabela 6.6: Rezultati dnevnikov dejavnosti: čas namenjen študentskemu delu. 
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6.1.6. Pasivne in aktivne dejavnosti 

V kategorijo pasivnih dejavnosti smo razvrstili dejavnosti, ki so jih študentje izvajali v 

statičnem, sedečem položaju oziroma v stanju umirjenosti brez naprezanja ter pospešenega bitja 

srca. Navajamo nekaj najpogostejših opravil iz kategorije pasivnih dejavnosti: sedenje pred 

televizijo, sedenje pred računalnikom, ustvarjanje, nakupovanje, branje, osebna higiena, 

druženje s prijatelji, pevske vaje … Čas skupnega povprečja pasivnih dejavnosti na dan za 

obravnavani teden je 5h in 22min. S primerjavo podatkov iz tabele 6.7, ugotovimo, da 

povprečni čas pasivnih dejavnosti od ponedeljka (3h 10min) do sobote (6h 52min) postopoma 

narašča. Študentje so pasivne dejavnosti najdlje izvajali prav ob koncu tedna (predvsem 

dejavnosti: druženje, sedenje pred televizijo in računalnikom). Najmanj časa pa so tovrstnim 

dejavnostim namenili v ponedeljek, ko so se hkrati tudi bolj posvetili študiju. Sklenemo lahko, 

da se študentje med vikendom razbremenijo od študijskih obveznosti in si privoščijo sprostitev 

v krogu prijateljev in družine, s katerimi čas preživljajo na pretežno pasiven način. Med tednom, 

zlasti v prvih dneh, pa svojo pozornost zopet bolj usmerijo v študij. Naj opomnimo, da slednji, 

kljub temu da ga obravnavamo v samostojni kategoriji, poteka večinoma v sedečem položaju. 

Prav tako gibalna/športna aktivnost ni del dejavnosti v naslednjih kategorijah opredeljenih v tej 

raziskavi: pasivni prevoz, prehrana in spanje. Tako je čas neaktivnega preživljanja časa 

pravzaprav skupek dejavnosti iz naštetih kategorij, medtem ko je čas gibalno/športne aktivnosti 

možno razbrati zgolj s kategorije aktivne dejavnosti.  

 

PASIVNE DEJAVNOSTI 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 
Skupna 

aritmetična 
sredina 

Aritmetična 
sredina 

3:10 4:19 4:43 5:42 6:20 6:52 6:45 5:24 

Minimalna 
vrednost 

0:20 0:55 0:50 0:30 1:40 2:45 3:00 1:25 

Maksimalna 
vrednost 

8:00 10:30 8:55 14:30 13:00 12:15 12:40 11:24 

Tabela 6.7: Rezultati dnevnikov dejavnosti: čas namenjen pasivnim dejavnostim. 
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V kategorijo aktivnih dejavnosti smo razvrstili dejavnosti pri katerih smatramo, da so jih 

študentje izvajali v obliki gibalne/športne aktivnosti, pri kateri so se morda zadihali in dosegli 

pospešeno bitje srca. Navajamo nekaj najpogostejših primerov dejavnosti iz omenjene 

kategorije: kolesarjenje, hoja, pospravljanje, telovadba, delo na vrtu, plavanje … Iz dnevnikov 

dejavnosti smo razbrali, da so se študentje kolesarjenja posluževali izključno kot načina 

transporta in ne v namen rekreacije ter sprostitve. Tudi hojo so pogosto uporabljali kot način 

transporta, poleg tega se jih je nekaj odpravilo tudi na sprehod, ki je trajal od 20 min do 1h 30 

min.   

Študentje so bili v povprečju aktivni 1h in 34min na dan. Kot je razvidno iz tabele 6.8 je 

gibalna/športna aktivnost sodelujočih podobno dolgo trajala vsak dan tednu, saj med 

povprečnimi vrednostmi ni zaznati večjega odstopanja. Opozoriti moramo na najnižjo vrednost, 

prikazano v tabeli. Prav vsak dan v obravnavanem tednu vsaj dva študenta nista bila nič 

gibalno/športno aktivna, oziroma manj kot 20 minut na dan. Kot smo ugotovili že pri analizi 

pasivnih dejavnosti, pa so bili študenti najmanj aktivni v soboto, saj se je takrat manj kot 20 

minut na dan gibala kar tretjina študentov. 

AKTIVNE DEJAVNOSTI 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 
Skupna 

aritmetična 
sredina 

Aritmetična 
sredina 

1:56 2:46 2:02 2:11 2:41 2:51 1:23 2:16 

Minimalna 
vrednost 

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

Maksimalna 
vrednost 

7:40 7:05 6:00 10:00 8:40 8:05 3:30 7:17 

Tabela 6.8: Rezultati dnevnikov dejavnosti: čas namenjen aktivnim dejavnostim. 

Sledi primerjava trajanja pasivnih in aktivnih dejavnosti pri nekaterih študentih. Najkrajši 

povprečni čas pasivnih dejavnosti gre pripisati študentu s šifro ani41812. Hkrati je bila ta oseba, 

po zapisu dnevnika dejavnosti sodeč, tudi najbolj gibalno/športno aktivna (v povprečju 3h 

16min/dan, kar je visoko nad skupnim povprečjem, ki znaša 1h in 34 min). Prav tako pa je med 

tistimi študenti, ki delu za fakulteto namenijo nadpovprečno količino časa na dan. Nasprotno 

ugotavljamo za študenta s šifro KD1607kr, katerega gibalno/športno neaktivnost smo omenili 

že v sklopu analize študentskega dela. V povprečju torej več kot tretjino dneva (8h 25 min) 

nameni pasivnim dejavnostim – predvsem druženju s prijatelji, nakupovanju ter sedenju pred 

televizijo in računalnikom.   
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7.0 SKLEP 

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kateri so razlogi za nizko stopnjo gibalne/športne 

aktivnosti študentov Pedagoške fakultete, ter raziskati, kaj bi jih k pogostejši in redni 

gibalni/športni aktivnosti spodbudilo. Za raziskavo omenjene problematike smo se odločili 

predvsem zaradi pomembnosti učiteljeve vloge pri oblikovanju otrokovega odnosa do gibanja. 

Ima namreč to moč, da lahko mlade s svojim pozitivnim pristopom spodbudi k gibanju že v 

otroštvu in tako pomaga pri razvoju zdravih navad, za katere jim bodo učenci hvaležni celo 

življenje.  

V namen raziskave smo študente prosili za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika 

in dnevnika dejavnosti. Anketirali smo 51 študentk in študentov 3. in 4. letnika 

prvostopenjskega študija, ter 1. letnika drugostopenjskega študija Oddelka za razredni pouk na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Dnevnik dejavnosti je izpolnilo 15 študentk, ki so predhodno 

že izpolnile anketni vprašalnik. Da smo rezultate obeh merskih instrumentov lahko primerjali, 

a hkrati zagotovili anonimnost podatkov, so se študentje podpisali z izmišljeno šifro. 

Glede na cilje raziskave in postavljene hipoteze smo prišli do naslednjih zaključkov: 

H1: Študenti niso pogosteje gibalno/športni aktivni, ker svoj prosti čas namenijo drugim 

dejavnostim. 

Hipotezo potrdimo, saj 58 % anketiranih študentov navaja, da pogosto oziroma vedno prednost 

pred gibalno/športno aktivnostjo dajejo drugim dejavnostim. Iz dnevnikov dejavnosti lahko 

razberemo, da so to predvsem pasivne dejavnosti kot na primer: druženje s prijatelji, 

nakupovanje ter sedenje pred televizijo in računalnikom. Naštete dejavnosti so izrazito 

prevladovale ob koncu tedna, ko imajo študentje največ prostega časa. Glede na opisano stanje 

preseneča podatek, da kar 71 % svojo gibalno/športno neaktivnost pojasnjuje s premalo 

razpoložljivega časa.  

Tako kot Cuparjeva (2012), tudi mi ugotavljamo, da se študentje svoj prosti čas pogosteje, kot 

v obliki športne aktivnosti, odločijo preživeti v obliki različnih pasivnih dejavnosti. Nasprotno 

pa je pokazala raziskava Majeriča in Markljeve (2009), ki sta ugotovila, da se študentje 

pogosteje (63 %) odločajo za prostočasne dejavnosti v obliki športnih kot pasivnih dejavnosti. 

A nad vsemi dejavnostmi, tudi po njunih ugotovitvah, prevlada uporaba interneta, ki je od leta 

2009 do danes najverjetneje še porasla.  
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H2: Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni, ker za to nimajo dovolj močne volje 

in vztrajnosti. 

Rezultati treh trditev, s katerimi smo preverjali našo hipotezo, niso skladno potrdili našega 

predvidevanja, zato hipotezo zavrnemo. Med tem, ko se je več kot polovica (56 %) študentov 

strinjala s trditvijo »Nimam vedno tako močne volje, da bi se lotil/a gibalne/športne aktivnosti«, 

je trditvi »Nisem dovolj vztrajen/na« ter »Nimam dovolj močne volje« kot razlog za nizko 

stopnjo gibalne/športne aktivnosti, prepoznalo le 40 % študentov. 

 

H3: Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni zaradi študijskih obveznosti. 

Hipotezo potrdimo, saj rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da 64 % sodelujočih, študijske 

obveznosti zaznava kot pogosti vzrok za gibalno/športno neaktivnost. Slednje argumentirajo s 

časovno neugodno razporejenim celodnevnim študijskim urnikom. Vendar pa z rezultati 

dnevnikov dejavnosti  ugotavljamo, da študentje študiju v povprečju namenijo nekaj manj kot 

4 ure na dan, pri tem marsikdaj (med tednom ali vikendom) preživijo dan tudi brez študijskih 

obveznosti. Glede na dan v tednu pa je čas študiranja med tednom skoraj še enkrat daljši kot ob 

koncu tedna, kar je razumljivo glede na običajni urnik fakultativnih obveznosti rednih 

študentov. Pri tem naj povemo, da so sodelujoči študiju posvečali različno količino časa. Dva 

študenta kar polovico manj, kot znaša skupni povprečni čas. Menimo, da je to področje 

zanimivo za raziskovanje. Primerjali bi lahko zavzetost študentov za študij oziroma količino 

časa, ki ga študiju namenijo, z njihovo uspešnostjo na izpitih.  

 

H4: Študenti niso pogosteje gibalno/športno aktivni zaradi opravljanja študentskega dela. 

60 % anketiranih je dejalo, da študentsko delo za njih ni pogosti vzrok za gibalno/športno 

neaktivnost, zato hipotezo ovržemo. Ob tem naj navedemo podatek, da kar polovica sodelujočih 

študentov dela vsak teden. Kot smo razbrali z dnevnikov dejavnosti, nekateri tudi štirikrat na 

teden, pa vendar se v povprečju študiju posvetijo enako ali celo bolj, kot tisti, ki študentskega 

dela ne opravljajo. Kar lahko sklepamo je, da imajo zato žal toliko manj časa za gibalno/športno 

aktivnost. 
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H5: Študenti menijo, da so premalo gibalno/športno aktivni in da bi se morali več gibati. 

V tej hipotezi smo navedli dve predpostavki, zato hipotezo lahko potrdimo le delno. Razlog je 

v tem, da je večina študentov (73 %) mnenja, da bi morali biti pogosteje gibalno/športno aktivni, 

a hkrati jih manj kot polovica (42 %) meni, da se gibajo premalo. Hipotezo bi lahko popolnoma 

potrdili, če bi vsebovala le drugi del povedi. 

 

H6: Študenti niso pogosteje športno/gibalno aktivni, ker se slabo časovno organizirajo. 

Hipotezo zavrnemo, saj težavo organizacije časa kot vzrok za gibalno/športno neaktivnost pri 

sebi pogosto ali vedno zaznava le 33 % študentov. Le nekaj več, 39 % anketiranih pa jih meni, 

da bi z učinkovitejšo organizacijo časa lahko gibalno/športno aktivnost pogosteje vnesli v svoj 

vsak dan. Ugotavljamo, da je obravnavana (šesta hipoteza) povezana z našo prvo hipotezo. Če 

smo ugotovili, da se večina študentov odloči svoj prosti čas namesto gibalnim/športnim 

aktivnostim, posvetiti drugim dejavnostim, potem razloga za neaktivnost ne gre iskati v slabi 

organizaciji časa, pač pa v sami izbiri vrste dejavnosti oziroma navadi. Slednje potrjujejo 

odgovori študentov, saj jih večina (77 %) meni, da bi jih k gibalni/športni aktivnosti spodbudila 

pridobitev navade za takšen način preživljanja prostega časa.  

 

H7: Študente bi k redni gibalni/športni aktivnosti spodbudila ponudba brezplačnih 

športnih dejavnosti v prostorih Pedagoške fakultete.  

Rezultati vprašanj s katerimi smo preverjali našo sedmo hipotezo so zelo zanimivi. Študenti so 

v večjem številu odgovorili (61 %), da bi jih k pogostejši in rednejši gibalni/športni aktivnosti 

spodbudila dodatna obvezna športna aktivnost na Pedagoški fakulteti, med tem ko smo mi 

predvideli, da bodo spodbudo  prepoznali v brezplačni športni dejavnosti na fakulteti, ki jo 

obiskujejo. Ta predlog pa je podprlo le 40 % študentov, zato hipotezo zavrnemo. 
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Če strnemo ugotovitve raziskave, naj najprej povemo, da študentje čutijo potrebo po gibanju in 

se po gibalni/športni aktivnosti tudi dobro počutijo. Hkrati menijo, da bi morali gibalno/športno 

aktivnost pogosteje vključiti v svoj vsakdan. Kot pravijo, zato nimajo vedno dovolj močne 

volje, navajajo pa tudi več drugih razlogov za neaktivnost. Kot najmočnejši razlog bi izpostavili 

pomanjkanje časa, kar se dandanes žal zdi že vsesplošen problem celotne družbe. Ravno zato 

smo se z analizo rezultatov skušali poglobiti dlje, do jasnejšega odgovora oziroma razloga. 

Odgovore anket smo primerjali tudi z dnevniki dejavnosti, s katerimi smo potrdili, da 

sodelujočim prostega časa za gibalno/športno aktivnost primanjkuje, ker ga posvetijo drugim 

prostočasnim dejavnosti, katere potekajo večinoma v pasivni obliki. Najpogosteje je to druženje 

s prijatelji, nakupovanje ali sedenje pred televizijo oziroma računalnikom. Sklepamo, da je 

pomanjkanje časa tudi posledica obremenjenosti s študijskimi obveznostmi. Slednje namreč 

večina študentov prepoznava kot razlog za gibalno/športno neaktivnost. Vendar želimo 

opomniti, da je med sodelujočimi izstopalo nekaj posameznikov, ki so študiju namenili bistveno 

manj časa kot večina.  

Pričakovali smo, da bo med glavnimi razlogi za gibalno/športno neaktivnost študentov tudi 

študentsko delo, a rezultati kažejo drugače. Več kot polovica študentov sicer dela vsaj enkrat 

na teden, a le četrtina anketiranih meni, da jih delo ob študiju omejuje pred pogostejšim 

ukvarjanjem z gibalno/s športno aktivnostjo.  

Z raziskavo smo želeli izvedeti tudi, kaj bi študente spodbudilo k pogostejši gibalni/športni 

aktivnosti. Sodelujoči so spodbudo prepoznali v večini v vprašalniku zastavljenih trditev, kar 

se nam zdi pozitivno, saj smo tako ugotovili, kaj bi jih motiviralo k aktivnejšemu preživljanju 

prostega časa. Kot najpomembnejši sta se izkazali naslednji socialni spodbudi: spodbuda 

skupine za rekreacijski cilj in druženje s prijatelji v obliki gibalne/športne aktivnosti. Slednje 

bi študentom lahko omogočili z uvedbo obvezne športne dejavnosti na fakulteti, ki jo 

obiskujejo. Omenjeni predlog je bil med študenti pozitivno sprejet. Več študentov namreč meni, 

da bi jih k pogostejši vadbi bolj spodbudila uvedba obvezne športne dejavnosti, kot brezplačna 

športna dejavnosti, ki se trenutno sicer že izvaja. Sklepamo, da prednost in hkrati spodbudo pri 

obveznem predmetu, vidijo v zunanjem nadzoru iz katerega sledi nujnost za prisotnost na 

dejavnosti. Kot smo zaznali iz odprtih odgovorov študentov, nekateri še niso seznanjeni, da 

brezplačna oziroma obštudijska športna dejavnost na Pedagoški fakulteti že obstaja.  

Študentje rešitev vidijo tudi v zmanjšanju količine drugih obveznosti, na kar včasih težko 

vplivamo oziroma je to predmet odločitve vsakega posameznika in njegovih ambicij. Zagotovo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

- 65 - 

 

pa bi na odločitve v prid pogostejšega gibanja, lahko vplivala pridobitev navade za redno 

gibalno/športno dejavnost, s čimer se je strinjalo skoraj 80 odstotkov študentov.  

Zavedamo se, da spreminjanje navad vsekakor ni enostavno, a pomembno je že, da nezaželene 

vzorce vedenja vsaj prepoznamo, nato pa se lahko podamo na pot pozitivnih sprememb, ki jih 

želimo v življenju. S tem, ko v svoj vsakdan vnesemo več gibanja, si podarimo tudi več moči, 

samozaupanja in vztrajnosti. Učitelj pri svojem delu potrebuje vse to, saj se vseskozi srečuje z 

izzivi iz katerih pa se uči in postaja vedno boljši. S tem, ko se trudi delati po svojih najboljših 

močeh, je učencem v najboljši zgled. Učitelj ima tudi to moč, da v otrocih prepozna potencial 

in jih spodbuja k zastavljanju vedno višjih ciljev, k iskanju lastne poti. Tako jim vlije 

samozavesti, da zmorejo in se znajo sami pravilno odločati. Učenci bodo hvaležni tistemu 

učitelju, ki jih bo naučil samostojnosti, drznosti in predanosti. Nad vsem tem, pa so navade, ki 

jih učenci razvijajo že od malih nog dalje. Učitelj naj se zato trudi, da svoj pozitiven odnos do 

gibanja preda naslednjim generacijam in tako poskrbi, da bo odločitev za gibalno/športno 

aktivnost namesto sedenja pred televizijo bolj samoumevna. 
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11.0 PRILOGE 

 

11.1 Odprti odgovori študentov o spodbudah k pogostejši 

gibalni/športni aktivnosti 

Odgovori študentov na vprašanje: »Bi vas kaj spodbudilo k pogostejši gibalni/športni  

dejavnosti? Napišite kaj bi to lahko bilo. Vaš predlog prosim obrazložite.«  so sledeči: 

»Več časa, toplejši dnevi, boljša organiziranost časa.« 

»Več časa, ta semester pa smo žal kar štiri dni na teden na faksu od jutra do večera.« 

»Boljši urnik (predvsem v zimskem semestru) - da pridem domov preden se znoči in mi tako 

ostane čas za aktivnosti v naravi (tek, hribi, tek na smučeh itd.), saj grem veliko raje v naravo 

kot v telovadnico (aerobika, fitnes itd.).« 

»Več časa. Zaradi študijskih obveznosti imam zelo malo časa še za ostale stvari, tudi telesne 

dejavnosti. Večja uspešnost. Zdi se mi, da bi mi boljša uspešnost dala še več motivacije za 

pogostejšo gibalno aktivnost.« 

»Hodim na skoraj vsa predavanja in vaje. Če bi bile vse obveznosti na faksu strnjene v 

dopoldanski ali popoldanski čas, bi se lažje organizirala. Tako bi si lahko del dneva organizira 

za športno aktivnost, delo za faks in študentsko delo. Zaradi lukenj v urniku pa samo skačem iz 

enega konca na drugi konec. Če imam vmes dve uri časa, sem raje doma in malo zadiham, kot 

da bi šla npr. tečt in po teku zopet hitela na drugo stvar.« 

»Manj vsakdanjih opravkov. Tako bi lahko našel več časa in energije za vsakodnevni 

trening.« 

»Več prostega časa in družba.« 

»Dobra družba, recimo če bi bila v študentskem domu, kjer bi lahko s sošolkami šla večkrat 

tečt.« 

»Nekdo, ki bi me spodbujal oz. sestavil program vaj, ki bi jih nato izvajala. Včasih je lažje, če 

te nekdo malo spodbuja.« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

- 72 - 

 

»Spodbudilo bi me, če bi tudi družina in fant bili telesno dejavni, me s tem spodbujali in bi 

nekako imela že od doma zgled. Tega žal nisem deležna, zato menim, da mi je še toliko težje 

se spraviti telovaditi.« 

»Vsekakor bi me k pogostejši telesni dejavnosti spodbudila, kakšna oseba, ki bi z mano 

vztrajala v \"športanju\". Razlog:dva sva v tem, za spodbudo drug drugemu.« 

»Družba, več časa in manjša cena ponudb. Nerada sama telovadim, zato sem telesno aktivna le, 

kadar imam za to družbo. Ker se je težko časovno uskladiti z drugimi, pogosto ne najdem časa 

za aktivnost, prav tako pa imam tudi veliko drugih obveznosti. Velikokrat pa se mi zgodi tudi 

to, da bi me kakšna oblika aktivnosti zanimala, pa me od nje odvrne cena, ki je zame kot 

študentko pač previsoka.« 

»Spodbudilo bi me to, da bi bila na PeF organizirana vadba, ki je pa NI, razen nogometa in 

odbojke (aerobika, zumba, karkoli + doplačala bi). Spodbudila bi me družba, moji prijatelji, da 

bi se organizirali in se zavzeli za telesno dejavnost. Pridružila bi se tudi kakšni ekipi, ki se 

ukvarja s telesno dejavnostjo tekom študija, če bi za katere vedela.« 

»Da bi prijatelji in družba šli zraven, potem je lažje.« 

»Spodbudila bi me družba (prijateljice in prijatelji), s katerimi bi bili skupaj telesno bolj aktivni. 

Kdaj pa kdaj si vzamemo čas in se odpravimo tečt, vendar naslednjič je grdo vreme, ali pa kdo 

nima časa in potem nismo več aktivni.« 

»K temu bi me pripravila dobra družba - težko mi je redno teči ali iti v fitnes sama.« 

»Bližina športnih objektov in družba za vzpodbudo. Vedno je dobro, da te nekdo vzpodbuja in 

te \"prisili\" da greš migat. Če si sam to vedno prelagaš na jutri.« 

»Spodbudilo bi me, če bi na aktivnost z mano hodila prijateljica, tako je bolj zabavno. Vendar 

pa je žal težko najti skupen čas, ki bi vedno odgovarjal obema.« 

»Oseba, ki me ima rada. Te osebe me najbolj poznajo in se tudi trudim, da jim, če se le da 

ugodim. In če bi mi kdo od njih težil, naj se začnem bolj gibati in bi se gibal z mano, bi bilo 

tako veliko lažje nekaj narediti zase in bi se tako tudi bolje počutila.« 

»Najtežje se je h temu \"spraviti\". Jaz mogoče bi potrebovala neko družbo pa vendar mi pa ni 

všeč če bi vmes govorili.« 
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»Zagotovo bi me k pogostejši telesni dejavnosti spodbudilo, če bi imela koga, ki bi se skupaj z 

mano ukvarjal s športom. Tako bi bila drug drugemu spodbuda in gonilna sila. To zunanjo 

spodbudo včasih pogrešam.« 

»Oseba, ki bi mi stalno priganjala k temu.« 

»Če imam pri teku družbo sem veliko bolj vztrajna. Ne samo tisti dan ampak na primer ves 

teden. Ta semester na žalost zelo veliko vpliva trenutni urnik (dopoldan nastopi ali 

hospitacije, popoldan obveznosti na fakulteti). Nisem jutranja oseba zato zjutraj ne bi mogla 

\"trenirati\", zvečer pa je že pozno, ko se vrnem iz fakultete in nerada tečem po temi. Vem 

tudi, da sama nisem preveč vztrajna, zato pogosto rabim zunanjo spodbudo, npr. v obliki 

družbe. In prehitro odneham, ker učinki niso dovolj hitro vidni.« 

»Družba, saj mi včasih postane malo dolgčas.« 

»Družba, ki bi se dogovorila za stalen termin, ko smo športno aktivni. Če nimam nekaj 

postavljeno kot "obveznost" na urniku, pogosto pozabim na to oz. s stvarjo odlašam/je nikoli 

ne naredim. Cenovno dostopnejše in časovno ustrezne skupinske vadbe, saj pri le teh lažje 

vztrajam.« 

»K pogostejši telesni vadbi bi me spodbudil "telovadni partner". Če sem z nekom zmenjena za 

športne aktivnosti potem nikoli ne odpovem ali prestavim. Prav tako me lahko spodbudi, da se 

ukvarjam s telesno dejavnostjo tudi ko se mi ne da in obratno.« 

»Družba in cenejša vadba.« 

»Tedenski obisk ekipnega športa s prijatelji, ker se ob tem združi prijetno s koristnim. 

Zase lahko trdim, da bi bila pogosteje telesno aktivna, če bi tudi drugi prijatelji pogosteje bili 

telesno aktivni. Če bi bila že dogovorjena za določeno športno aktivnost in bi kolegi predlagali, 

da gremo ravno v tistem času na pijačo, bi telesno dejavnost opustila. Očitno ne dajem 

dovoljšnje prioritete športu, čeprav bi rada.« 

»Brezplačna oz. zelo poceni smučanje, plavanje in aerobika, več sončnega vremena (sama se 

težko odpravim ven, če je megleno in deževno) in seveda več prostega časa za športno 

aktivnost. Pa tudi več navdušenih prijateljic za hojo v hribe, tek, rolanje in kolesarjenje.« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Beno Ines, diplomsko delo 

- 74 - 

 

»Ugodna mesečna članarina v fitnesu. Redko katera je cenejša od 40 eur na mesec, kar pa je 

vseeno trenutno predrago. Menim, da če imaš nekaj plačano, si svoj urnik temu prilagodiš in te 

bolj motivira za to, da greš (saj si vendar plačal).« 

»Vodene zastonj vadbe/teki na prostem.« 

»Spodbudilo bi me to, da bi imela objekt ali prostor, kjer bi se športna dejavnost izvajala bližje 

oz. v taki bližini, da bi lahko hitro opravila z dejavnostjo ter nadaljevala s študijem ali delom.« 

»Fitnes center bližje meni, saj večinoma obiskujem vodene vadbe, prvi fitnes center pa je od 

mene oddaljen 20 minut vožnje z avtomobilom.« 

»K pogostejši telesni dejavnosti bi me zagotovo spodbudilo več možnosti gibanja v naravi. V 

Ljubljani se lahko sprehodim le po ulicah, kjer pa je preveč hrupno zaradi prometa, na ulicah 

je preveč ljudi. Rožnik in podobne lokacije so mi predaleč, čas mi ne dopušča, da bi se vozila 

na drug konec Ljubljane. Doma je lažje, sprehodim se po gozdu, kjer je tišina in redkokdaj 

srečaš kakšnega človeka.« 

»Organizirana (plačana) vadba - če že plačaš, boš pa šel ... rekreacija v naravi (ne maram 

fitnesov ...) je možna samo ob lepšem ne deževnem vremenu - torej več lepega in toplega 

vremena« 

»Padanje števila kilogramčkov« 

»Spodbuja me le lastna motivacija. Ko enkrat začneš se aktivno športno ukvarjati ne moreš brez 

tega, ko nehaš se je težko privaditi nazaj.« 

»Ukvarjala bi se s športom, v katerem bi res uživala in bila v njem dobra. Zaenkrat nisem se 

našla športa, ki bi me pritegnil in v katerem bi bila dobra« 

»Boljše počutje in manjše poškodb, saj imam neko kronično obolenje, kar mi onemogoča 

nemoteno dihanje med aktivnostjo. Velikokrat me za tek demotivira dež, slabo vreme in 

zgodnja tema, saj si po temi sama ne upam it teči po Ljubljani.« 

»Morda le kakšna obvezna študijska športna dejavnost (npr. izpit pri did. ŠVZ)« 

»nič posebnega« 

»ne vem«  
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11.2 Anketni vprašalnik 

  

Razlogi za gibalno/športno neaktivnost študentov Oddelka za razredni 

pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani 

 

 

Pozdravljeni/a bodoči/a učitelj/ica razrednega pouka, 

 

Sem Ines Beno, študentka Pedagoške fakultete in pripravljam diplomsko delo z naslovom 

Razlogi za gibalno/športno neaktivnost študentov Oddelka za razredni pouk Pedagoške 

fakultete v Ljubljani. Namen raziskave je ugotoviti, kakšni so razlogi za gibalno/športno 

neaktivnost študentov, zakaj se ne gibajo pogosteje in kaj bi jih k temu spodbudilo. Vaši 

odgovori so izredno dragoceni in ključni za vpogled v stopnjo gibalne/športne aktivnosti 

študentov, kot tudi v možnosti za zvišanje le-te.  

 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5−10 minut. Zbrani 

podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalni namen diplomskega dela. Za vaše 

sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

 

 

Da bomo rezultate te ankete lahko povezali s podatki dnevnikov dejavnosti, ki ste jih ali jih še 

boste izpolnili, si prosim izmislite šifro. Šifra naj bo 8 mestna (črke in številke). Pomembno je, 

da vpišete enako šifro za anketni vprašalnik in dnevnik.  

 

 

ŠIFRA ŠTUDENTA/TKE:  
 (Vpišite)  
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Kateri letnik na Pedagoški fakulteti v Ljubljani obiskujete?  
 

 3. letnik prvostopenjskega študija 

 4. letnik prvostopenjskega študija 

 1. letnik drugostopenjskega študija 

 

 

Koliko ste stari?   

 (Vpišite)   

 

 

Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

 

V kakšnem okolju prebivate?  

 

 v mestu   

 v primestju  

 na podeželju  

 

 

Kako pogosto opravljate študentsko delo?  

 

 ne opravljam študentskega dela  

 nekajkrat letno   

 nekajkrat mesečno  

 vsak teden  
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V nadaljevanju sledi nekaj vprašanj o stopnji gibalne/športne aktivnosti. Gibalna/športna 

aktivnost je v našem primeru opredeljena kot aktivna dejavnost, ki vas utrudi toliko, da se pri 

njej zadihate in vam srce pospešeno bije.   

 

Kako pogosto ste strnjeno gibalno/športno aktivni 30 min na dan ali več?  
 

 nikoli  

 1−2 x na mesec  

 1−2 x na teden  

 3−4 x na teden  

 5 x na teden in več  

 

 

 

Koliko minut strnjeno ste običajno gibalno/športno aktivni?  
 

 do 20 min  

 30−60 min  

 več kot eno uro  

 

 

 

Kako zaznavate lastno gibalno/športno dejavnost? Označite koliko našteti odgovori 

držijo za vas.   
 

 Nikakor ne 

drži 

Večinoma 

ne drži 

Delno 

drži,delno 

ne drži 

Večinoma 

drži 

Popolnoma 

drži 

Menim, da sem dovolj gibalno/športno 

aktiven/na.      

Čutim potrebo po gibalni/športni 

aktivnosti.      

Menim, da bi moral/a biti pogosteje 

gibalno/športno aktiven/na.      

Nimam vedno tako močne volje, da bi 

se lotil/a gibalne/športne aktivnosti.      

Žal mi je, da se ne gibam pogosteje. 
     

Menim, da bi se pogosteje gibal/a, če bi 

se znal/a bolje časovno organizirati.      

Drugo: 
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Kateri menite, da so vzroki, da niste pogosteje gibalno/športno aktivni? Prosim, označite 

kako pogosto pri sebi prepoznavate navedene vzroke.  

 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

Športni objekti niso v moji bližini. 
     

Pomanjkanje časa. 
     

Ne čutim potrebe po gibalni/športni 

aktivnosti.      

Ukvarjanje s športom je predrago. 
     

Preveč študijskih obveznosti. 
     

Zdravstveni razlogi. 
     

Zaradi preutrujenosti. 
     

Ni prave družbe. 
     

Nisem dovolj vztrajen/na. 
     

 

 

 

 

Naštejte, katerim opravilom/dejavnostim dajete prednost pred gibalno/športno 

aktivnostjo.  
 

  

 

 

Težko najdem čas za gibalno/športno 

aktivnost ob študiju.      

Slabo se časovno organiziram. 
     

Predolgo traja preden so učinki vidni. 
     

Nimam dovolj močne volje. 
     

Prednost dajem drugim 

opravilom/dejavnostim.      

V športu nisem dober/a. 
     

Služba mi časovno ne dopušča.  
     

Po gibalni/športni aktivnosti se ne 

počutim dobro.      

Drugo: 
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Bi vas kaj spodbudilo k pogostejši gibalni/športni aktivnosti? Napišite kaj bi to lahko 

bilo. Vaš predlog prosim obrazložite.  
 

  

 
 

 

Kaj menite, da bi vas spodbudilo k pogostejši gibalni/športni aktivnosti? Označite koliko 

našteti predlogi držijo za vas.  

 
 Nikakor ne 

drži 

Večinoma 

ne drži 

Delno 

drži,delno 

ne drži 

Večinoma 

drži 

Popolnoma 

drži 

Vadba za udeležbo na tekmovanju. 
     

Brezplačna športna dejavnost na Pef. 
     

Dodatna obvezna športna aktivnost na 

Pef.      

Ugodnejše ponudbe gibalnih/športnih 

dejavnosti.      

Boljša samoorganizacija časa. 
     

Spodbuda skupine za skupni rekreacijski 

cilj.      

Pridobitev navade, za redno 

gibalno/športno aktivnost.      

Manj drugih obveznosti. 
     

Druženje s prijatelji  v obliki 

gibalne/športne aktivnosti.      

 

 

 

Če bi imeli na Pedagoški fakulteti možnost, da se udeležite brezplačne športne dejavnosti, 

ki bi bila prilagojena glede na vaš urnik, kako pogosto bi se je udeležili?  
 

 

 se ne bi 

udeležil/a 

vsaj 

dvakrat na 

mesec 

enkrat na 

teden 

dvakrat na 

teden 

Pogostost udeležbe športne dejavnosti na 

Pef.      

 

 

 

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala, ker ste si vzeli čas in sodelovali.
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11.3 Dnevnik dejavnosti 

Prilagamo primer dnevnika dejavnosti za ponedeljek, saj je tabela za vse dni enaka. Študentje 

so sicer svoje aktivnosti beležili sedem strnjenih dni v tednu oziroma od ponedeljka do nedelje. 

Pozdravljen/a bodoči/a učitelj/ica, 

sem Ines Beno, študentka Pedagoške fakultete, in pripravljam diplomsko delo z naslovom 

Razlogi za gibalno/športno neaktivnost študentov Oddelka za razredni pouk Pedagoške 

fakultete. Namen raziskave je ugotoviti, kakšni so razlogi za gibalno/športno neaktivnost 

študentov, zakaj se s športom ne ukvarjajo pogosteje in kaj bi jih k temu spodbudilo. Vaše 

sodelovanje je izredno dragoceno in ključno za vpogled v stopnjo gibalne/športne aktivnosti 

študentov ter možnosti za zvišanje le-te.  

Dnevnik je anonimne narave, za izpolnjevanje pa boste potrebovali največ 5 minut dnevno, 

strnjenih 7 dni. Vesela bom, če mi boste pri raziskavi pomagali z iskrenim zapisom dnevnih 

aktivnosti, s tem pa dobite tudi sami boljši vpogled v to, kako ste preživeli dan in celoten teden. 

Da bomo rezultate dnevnika lahko povezali z anketo, ki ste jo ali jo še boste izpolnili, si prosim 

izmislite šifro in jo vpišite v okvirček. Šifra naj bo 8 mestna (črke in številke). Pomembno je, 

da uporabite enako šifro za anketni vprašalnik in dnevnik. 

  

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Ines Beno 

  

Pridobljeno s: http://www.minivrtec.si/dejavnosti/ (3. 11. 2014) 

http://www.minivrtec.si/dejavnosti/
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Dnevnik dejavnosti študentov: PONEDELJEK 

URA 
TRAJANJE DEJAVNOSTI 

(od−do) 
VRSTA DEJAVNOSTI 

1.00- 
-5.00 

  

6.00   

7.00   

8.00   

9.00   

10.00   

11.00   

12.00   

13.00   

14.00   

15.00   

16.00   

17.00   

18.00   

19.00   

20.00   

21.00   

22.00   

23.00   

24.00 

ŠIFRA ŠTUDENTA/TKE: 

 

 

 

juhug 

 


