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IZVLEČEK 
 

V magistrskem delu smo preučevali odnos staršev osrednjeslovenske regije do 
predmeta šport.  

Problemi raziskave so bili: 

– Kakšno je mnenje staršev o predmetu šport v času njihovega osnovnošolskega 
šolanja? 

– Kakšna je bila športna aktivnost staršev osnovnošolskih otrok v otroštvu in 
sedaj?  

– Kakšno je mnenje staršev o koristnosti predmeta šport za otrokov razvoj? 
– Kako pomemben se zdi staršem predmet šport v primerjavi z drugimi šolskimi 

predmeti? 
– Kakšno je mnenje staršev o nekaterih značilnostih predmeta šport na razredni 

stopnji osnovne šole? 

Raziskavo smo izvedli s kvantitativnim raziskovalnim pristopom, kjer smo uporabili 
deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. V vzorec smo zajeli 280 staršev, 
katerih otroci obiskujejo prvo in drugo triletje različnih osnovnih šol osrednjeslovenske 
regije. Podatke smo zbrali z anonimnim vprašalnikom, ki je bil uporabljen v raziskavi 
Analiza razvojnih trendov motoričnih sposobnosti in morfoloških dimenzij ter relacije 
obeh s psihološkimi in sociološkimi dimenzijami slovenskih otrok in mladine med 
sedmim in osemnajstim letom starosti v obdobju 1970–83–93, katere avtor je prof. dr. 
Janko Strel s sodelavci (1996). Anketnemu vprašalniku smo za potrebe naše raziskave 
dodali vprašanja.  

Spremenljivke anketnega vprašalnika smo vnesli v računalniški program Microsoft 
Excel, nato pa smo podatke obdelali z računalniškim programom SPSS in jih prikazali 
v tabelah in grafih. Uporabili smo osnovne statistične postopke: aritmetično sredino, 
odstotke pogostosti odgovorov, frekvence pojavljanja odgovorov, najmanjšo in 
največjo vrednost, komulativne frekvence in standardni odklon.  

Izsledki so pokazali, da imajo anketirani starši na splošno pozitiven odnos do predmeta 
šport, prav tako so izrazili pozitivno mnenje o pouku športa v času njihovega šolanja. 
Anketiranci menijo, da predmet šport igra veliko vlogo na vseh področjih otrokovega 
razvoja  (telesni, kognitivni, čustveni, socialni). Več kot polovica staršev meni, da je 
predmet šport pomemben oz. zelo pomemben za splošno izobrazbo posameznika. 
Kljub temu več kot polovica staršev predmeta šport ni uvrstila med tri najpomembnejše 
predmete za življenje svojega otroka, saj je večina izbrala slovenščino, matematiko in 
angleščino. 
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ABSTRACT 
 

Title: PARENTS' ATTITUDE TOWARDS PHYSICAL EDUCATION IN CENTRAL 
SLOVENIA 

In this thesis, we studied the attitude of Central Slovenian parents towards the 
subject of Physical Education. 

We focused on the following research questions: 

- What do the parents think about the Physical Education subject they had in 
primary school? 

- What was the parents' sports activity like in primary school and what is it like 
now? 

- What do parents think about the benefits of the subject of Physical Education 
subject for the child's development? 

- How important do the parents find the subject of Physical Education 
comparing to other subjects? 

- What do the parents think about some characteristics of the Physical 
Education subject on the first level of primary school? 

The research was carried out with a quantitative research approach, in which we 
used a descriptive and (a) causal, non-experimental method. The sample included 
280 parents whose children attend the first or the second triade in various primary 
schools of Central Slovenia. The data were gathered through an anonymous 
questionnaire that was also used in »The Analysis of Developmental Trends of Motor 
Skills and Morphological Dimensions and the Relation of Both to Psychological and 
Sociological Dimensions of Slovene Children and Youth between Seven and 
Eighteen Years of Age, During the 1970-83-93 Period«, by Janko Strel et al (1996). A 
few questions were added for the purposes of our research. 

The Questionnaire variables were entered into the Microsoft Excel software and then 
analyzed with SPSS software to present the data in tables and graphs. We used 
these standard statistical procedures: arithmetic mean, percentages of response 
frequencies, response occurrence frequencies, the minimum and maximum value, 
cumulative frequency and standard deviation. 

The results show that the respondents generally have a positive attitude towards the 
subject of Physical Education and have expressed a positive attitude towards 
Physical Education they had in primary school. The respondents believe that the 
subject of Physical Education plays an important role in all aspects of the child's 
development (physical, cognitive, mental and social). More than half of respondents 
believe that the subject of Physical Education is 'important' or 'very important' for the 
general education of each individual. Nevertheless, more than half of the parents 
failed to identify the subject of Physical Education as one of the three most important 
subjects for their child. The majority chose Slovene, Mathematics and English. 

 

KEYWORDS: activity, Physical Education, primary school, parents 
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1. UVOD 
 

"Živiš le enkrat, 

 a če to počneš pravilno, 

 je enkrat dovolj."  

(Joe Louis) 

 

Gibanje omogoča najboljšo naložbo v nadaljnje življenje otroka, ki bo kakovostno in 
predvsem zdravo, hkrati je to prevladujoča dejavnost človeka od prvih dni življenja. 
Nekateri se tega zavedajo že od mladih nog, spet druge h gibanju ˝prisili˝ poslabšano 
zdravstveno stanje v zrelih letih in želja po izboljšanju le-tega. Zavedanja o tem, kakšno 
vlogo ima gibalna aktivnost za življenje, posameznik sicer ne pridobi sam od sebe, 
temveč je rezultat medsebojnega delovanja različnih dejavnikov, kot so pouk športa, 
odnos in vzor učitelja, družinski športni vzorci, odnos staršev do športne aktivnosti itn. 
Kot pedagogi se moramo zato zavedati, da z lastnim ravnanjem prispevamo k 
oblikovanju športnih vrednot naših učencev. To je tudi najpomembnejši cilj pouka 
športa, katerega glavna težnja je, da naj se z redno športno aktivnostjo ustvarijo 
trajnejši mehanizmi, ki na ohranjanje športne dejavnosti posameznika vplivajo tudi v 
odraslosti (Škof, 2010).   

Z gibanjem se ne morejo primerjati ˝čudežne tabletke˝, ki so v sodobnem času tako 
pogosto oglaševane kot vir zdravja in dobrega počutja. Gibanje blagodejno vpliva tako 
na zunanji videz kot na duševne sposobnosti (Berčič in Sila, 2001). Verjetno se nam 
je že velikokrat zgodilo, da smo si po stresno preživetem dnevu, ko nam je šlo vse 
narobe, privoščili enourni sprehod ter smo se po njem počutili kot prerojeni in smo na 
stvari spet gledali bolj optimistično.  

Vzorci, pridobljeni v družini, imajo veliko vlogo tudi pri ponotranjenju športnih vrednot. 
Odnos staršev do športa in športne aktivnosti namreč zelo vpliva na oblikovanje 
otrokovih športnih vrednot. Različne raziskave na temo odnosa staršev do predmeta 
šport in športne aktivnosti v Sloveniji (Doupona, 1996; Berčon, 2000, Čabraja, 2005; 
Hafner, 2010; Rak, 2011) so pokazale, da imajo starši na splošno pozitiven odnos do 
športne vzgoje in športa, prav tako so mnenja, da športna aktivnost v veliki meri vpliva 
na zdravje in kakovost življenja.  

V teoretičnem delu smo se osredotočili predvsem na pomen zdravega življenjskega 
sloga, pomen gibanja na posameznih razvojnih področjih človeka (gibalni, kognitivni, 
čustveni in socialni razvoj), na družino in njen vpliv na otrokov odnos do športa ter na 
bistvene značilnosti predmeta šport v devetletni osnovni šoli. Z opravljeno raziskavo v 
empiričnem delu lahko vplivamo na razvoj didaktike športa. Njen cilj je ugotoviti, 
kakšna sta mnenje in odnos staršev do predmeta šport na razredni stopnji osnovne 
šole, ter s tem prispevati k oblikovanju smernic, ki bi staršem približale pomembnost 
predmeta šport za otrokovo splošno izobrazbo in nadaljnje življenje.  
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2. PREDMET IN PROBLEM  
 

Predmet magistrskega dela je odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta 
šport v prvi in drugi triadi osnovne šole in športa nasploh. Glede na dosedanje 
raziskave (Doupona, 1996; Berčon, 2000; Rak, 2011) smo želeli ugotoviti, kakšno je 
mnenje staršev o predmetu šport v primerjavi z njihovim mnenjem o drugih šolskih 
predmetih ter kako koristen je po njihovem mnenju predmet šport za nadaljnje življenje 
njihovega otroka in za njegovo splošno izobrazbo.  

Učni predmet šport ima pomembno vlogo pri oblikovanju zdravega življenja otrok in 
mladine, hkrati je to tudi temeljna vzgojna naloga šole in celotnega otrokovega okolja 
oz. družbe (Škof, 2010). Otrokovo primarno okolje v zgodnjih letih gradijo predvsem 
starši, ki imajo velik vpliv na otrokovo doživljanje in razumevanje sveta. Starši tako med 
drugim s svojim (ne)odnosom do športa in športne aktivnosti otrokom prenašajo 
sporočilno vrednost pomena športne dejavnosti.  

V nadaljevanju predstavljamo temeljna teoretična izhodišča, ki so v tesni korelaciji z  
oblikovanjem posameznikovega odnosa do predmeta šport in športa na splošno. 
Predstavljena vsebina bi morala postati del zavedanja slehernega posameznika in v 
njem prebuditi zavest o koristnosti športne aktivnosti od rane mladosti do pozne 
starosti.  

 

2.1 ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
 

Enciklopedija Slovenije življenjski slog opisuje kot nadpomenko, ki zajema stalne 
značilnosti vsakdanjega življenja posameznika, njegovo vedenje in ravnanje 
(Enciklopedija Slovenije, 2001). Življenjski slog tvorijo vzorci oz. dejavniki, ki so 
povezani z zdravjem: prehrana, telesna aktivnost, spoprijemanje s stresom, 
konzumiranje drog (alkohol, tobak, nelegalne droge), spolnost, spanje, ustna higiena 
in skrb za varnost (Škof, 2010). V strokovni literaturi se največkrat omenjata dve vrsti 
življenjskega sloga: zdrav življenjski slog (zdravju naklonjen življenjski slog) in 
škodljiv/nezdrav življenjski slog (Elliott, 1993 v Škof, 2010).  

Termin 'zdrav življenjski slog' opisuje Turk (1998, 27–28): »Zdrav življenjski slog 
izključuje škodljive razvade, npr. kajenje in čezmerno uživanje hrane, še zlasti takšne, 
ki nima ustrezne sestave. Zdrav življenjski slog tudi usmerja k telesni dejavnosti, k hoji, 
teku, planinarjenju, h kolesarjenju, k plavanju, teku na smučeh itd. Ljudi nauči 
uporabljati stopnice namesto dvigala, noge in kolo namesto avta in jih spodbuja k 
spoznavanju užitka večerne utrujenosti. Ob takem življenju je manj potrebe po kajenju, 
manj notranjih napetosti in stresov. Tudi pretirana zaskrbljenost, kako uresničiti 
previsoko si zastavljene cilje, se bo po lepem, v potu svojega obraza opravljenem 
izletu, v precejšnji meri razblinila. K zdravemu življenjskemu slogu sodi tudi skrb za 
ustrezno telesno težo. Od mladih let osvojen in v pozne dni dograjevan zdrav življenjski 
slog lahko ohranja svežino telesa in duha v pozna leta.«  

Ena temeljnih sestavin zdravega življenjskega sloga je torej gibanje, ki je prevladujoča 
dejavnost človeka že od prvih dni njegovega življenja. Z gibanjem človek izraža 
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zadovoljstvo, svobodo in ustvarjalnost, hkrati je gibanje sredstvo samopotrjevanja, 
pridobivanja pozitivnih vrednot in dobre samopodobe (Strel, 1996). Med gibalne 
dejavnosti sodijo vse aktivnosti, v katerih je človek gibalno dejaven (npr. hoja v službo, 
delo na vrtu), zajemajo torej širše področje od športnih dejavnosti (Škof, 2010). Nikoli 
ni prepozno, da se začnemo športno udejstvovati, pozorni moramo biti le na 
postopnost in zmernost, saj v nasprotnem primeru lahko škodujemo našemu 
organizmu. Gibanje pozitivno vpliva tudi na zunanji videz in uspešno premaguje oz. 
upočasnjuje slabšanje telesnih in duševnih sposobnosti, ki jih povzroča staranje 
(Rotovnik Kozjek, 2004). Ukvarjanje s športom med drugim vpliva tudi na upočasnitev 
biološkega staranja (Berčič in Sila, 2001).  

Športna dejavnost zmanjša oz. omeji delovanje negativnih dejavnikov sodobnega 
načina življenja in prispeva k ohranjanju zdravja (Berčič in Sila, 2001).  

Osebe, ki se ukvarjajo s športnorekreativno dejavnostjo, se razlikujejo od oseb, ki 
gibalno niso aktivne. Berčič in Sila (2001) tako navajata, da »je rekreativni športnik 
(športnica): 

• močnejši, 

• bolj gibljiv, 

• bolj odporen, 

• bolj spreten, 

• z boljšo koordinacijo, 

• bolj vzdržljiv. 

Hkrati pa: 

• ima več energije, 

• je bolj vitalen, 

• je boljšega razpoloženja, 

• si hitreje odpočije, 

• se bolje prilagaja, 

• hitreje nadoknadi energijo, 

• ima lepše oblikovano telo, 

• ima lepšo in boljšo telesno držo, 

• ima boljši apetit (tek), 

• bolje spi, 

• manj obiskuje zdravnike, 
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• v življenju porabi več energije, zato ima bolj uravnoteženo razmerje med prejeto 
(hrana) in oddano energijo« (Berčič in Sila, 2011, 67). 

 
2.1.1 Opredelitev temeljnih pojmov 
 

• Šport 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) navaja, da je šport po ustaljenih pravilih 
izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje in razvedrilo 
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000).  

Šport je v sodobnem času najbolj uveljavljen pojem za gibanje. Beseda 'šport' izhaja 
iz latinščine, 'disportare' namreč v latinščini pomeni 'raztresti se', 'odvrniti se od dela in 
skrbi'. Za šport je značilna gibalna aktivnost, ki nam pomaga ohranjati zdravje, ohranja 
stik z naravo, nas krepi in sprošča (Bizjan, 1999). 

 

• Športna dejavnost 

Športne dejavnosti delimo v tri osnovne skupine: 

–  »športna vzgoja, 

– selektivni in vrhunski šport (šport za dosežek, tekmovalni šport) in  

– športna rekreacija« (Sila, 2000, 22).  

Športna vzgoja se začne v predšolski dobi in traja na vseh stopnjah otrokovega 
šolanja, pripomore k pravilnemu telesnemu in gibalnemu razvoju, učenju športnih 
aktivnosti in k dojemanju športa kot pomembne vrednote v življenju. Selektivni šport 
vključuje sistematične treninge in tekmovanja. Športna rekreacija pa je namenjena 
širšemu krogu ljudi, poimenujemo jo tudi »šport za vse« (Sila, 2000, 23).  

 

• Telesna dejavnost 

Drugo poimenovanje za telesno dejavnost je gibalna dejavnost. Termin vsebinsko 
zajema širše področje človekovih dejavnosti kot športna dejavnost, saj vključuje 
aktivnosti, ki jih ne moremo poimenovati oz. uvrstiti na omenjeno področje (npr. hoja v 
gore, kolesarjenje v službo, delo na polju itn.). Med gibalne dejavnosti torej spadajo 
aktivnosti, v katerih je posameznik gibalno aktiven, lahko tudi nenamensko in kot 
rezultat dela (delo na kmetiji, fizična dela v službi), transporta (hoja v službo, 
kolesarjenje v šolo) (Škof, 2010).  
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• Športni življenjski slog 

Eden od ključnih elementov športnega življenjskega sloga je redno ukvarjanje s 
športom. Poleg tega pa omenjeni pojem vključuje tudi skrb za ohranjanje zdrave 
telesne teže in nadzorovanje škodljivih navad, kot sta kajenje in uživanje alkohola 
(Kristan, 2009).  

 

• Športna rekreacija 

Enciklopedija Slovenije športno rekreacijo opredeljuje s temi besedami: »svobodna 
izbrana športna dejavnost za telesno in duševno sprostitev, okrepitev ter socialno 
obogatitev, –  Š. r. je pomembna sestavina kakovosti življenja, v družbah z visoko 
športno kulturo je vključena v vsa življenjska obdobja ljudi, še posebej v zrela leta in 
starost« (Enciklopedija Slovenije, 1999, 116). Berčič (1980) jo je opredelil s temi 
značilnostmi: 

– izbira posameznika za športno rekreacijo je svobodna in odvisna od njegovih 
interesov; 

– športna rekreacija se izvaja v prostem času posameznika; 

– športna rekreacija stremi k celostnemu vplivu na človeka (zdravje, kakovost 
življenja); 

– športna rekreacija je primerna za vsakega, ne glede na spol, starost, 
psihofizične sposobnosti itn. (Berčič, 1980).  

 

Skupna značilnost različnih pojmovanj temeljnih pojmov, povezanih s športom, je torej 
ta, da je športno udejstvovanje prostovoljno, odvija se po določenih pravilih in ljudje se 
vanj vključujejo zaradi lastne motivacije, želje po druženju in ohranjanju telesne 
zmogljivosti (Škof, 2010).  

 

2.1.2 Gibalna dejavnost in zdravje 
 

Žmuc - Tomori (1983) zdravje opredeljuje kot stanje, v katerem je človek sposoben v 
celoti razvijati svoje telesne, duševne in socialne dejavnosti (Žmuc - Tomori, 1983 v 
Škof, 2010). Redno športno udejstvovanje kot posledico prinaša dobro telesno 
pripravljenost, ki pa je v močni korelaciji z zdravjem. Športno udejstvovanje ima 
preventivni vpliv, saj preprečuje različna obolenja in ljudem pomaga ohranjati zdravje, 
prav tako ljudem pomaga ohranjati optimalno telesno težo. Pri tem ne smemo pozabiti, 
da pretiran napor škoduje našemu organizmu prav tako kot gibalna neaktivnost 
(Berčič, 2001). 

»Telesna dejavnost, ki je v skladu z duševnimi in telesnimi značilnostmi človeka in z 
objektivnimi pogoji njegovega življenja, je sestavni del zdravega življenjskega sloga, ki 
ga tudi zdravniki vse bolj sistematično spodbujajo pri pacientih z različnimi 
bolezenskimi težavami« (Tomori, 2000, 68). Gibanje je učinkovito takrat, ko vanj 
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vložimo vsaj nekaj napora. Intenziteta oz. oblika gibanja pa je odvisna od našega cilja. 
Če smo si za cilj zadali ohranjanje zdravega srca, je dovolj že 20-minutni napor petkrat 
na teden, ki je lahko tudi zmerna do hitra hoja (Rotovnik Kozjek, 2004).  

Pozitivni učinki telesne vadbe se kažejo v okrepljenih mišicah in kosteh, izboljšanju 
prekrvavljenosti tkiv v okolici sklepov, izboljšanju splošnega zdravstvenega stanja, 
vzdrževanju ustrezne telesne teže, zmanjšanju nespečnosti, ohranju dobrega stanja 
ožilja itn. Prav tako redna telesna vadba uravnava krvni pritisk in preprečuje nastanek 
sladkorne bolezni (Rotovnik Kozjek, 2004). Športno udejstvovanje pozitivno vpliva tudi 
na ohranjanje in izboljšanje srčno-žilnega in dihalnega sistema (Berčič, 2001).  

Gibalna aktivnost prav tako pozitivno vpliva na človekovo duševno zdravje, saj je med 
drugim ustrezno zdravilo proti stresu v službi ali doma. Posameznik, ki svojo energijo 
usmerja v telesni napor, lažje prenaša duševne obremenitve. Pomembno pa je, da 
oseba v izbranem športu uživa, ji to predstavlja sprostitev in samostojno izbira 
intenzivnost vadbe. Pozorni moramo biti na to, da športno udejstvovanje ne postane 
nov vir stresa ali celo odvisnost in bežanje pred težavami (Tomori, 2000; Rotovnik 
Kozjek, 2004). Z gibanjem lahko pozitivno vplivamo na zmanjševanje človekove 
notranje napetosti in stresa, kar je v primerjavi z jemanjem različnih psihoaktivnih snovi 
mnoga boljša in predvsem zdrava izbira. Gibanje tako prispeva velik del k ohranjanju 
duševnega ravnovesja (Berčič, 2001).  

Tomori (1990) navaja veliko koristi telesne dejavnosti na človekovo duševno zdravje, 
med drugim pravi, da telesna dejavnost spodbuja:  

• zaupanje vase, 

• sposobnost zdrave uveljavitve, 

• čustveno stabilnost, 

• neodvisnost in samostojnost, 

• usmerjanje intelektualnih funkcij, 

• dobro razpoloženje, 

• samoobvladovanje, 

• samokontrolo, 

• delovno učinkovitost, 

• sposobnost za obvladovanje stresa in 

• usmerjanje zdrave agresivnosti (Tomori, 1990).  

Ljudje, ki so telesno aktivni, imajo ponavadi dejaven pristop tudi do drugih stvari, saj 
se zavedajo in si prizadevajo za aktivno vplivanje na potek svojega življenja (Škof, 
2010). 

Že Aristotel je zapisal, da: »Nič ne uničuje človeka bolj kot njegova telesna 
nedejavnost«. Življenje ljudi se je v sodobnem času v primerjavi s preteklostjo zelo 
spremenilo. Gibanje ni več tako pomembno za človekovo preživetje, kot je bilo včasih 
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(lov, nabiranje, boj). Posledično se slabšajo človekove telesne, duhovne in naravne 
sposobnosti, kar povzroča obolenja sodobnega časa (tako zdravstvena kot psihična) 
(Bergant Belaj, 2007).  

Vsak posameznik bi moral skrbeti za svoje telo in splošno ravnovesje duha. Krepiti bi 
moral samospoštovanje in izpolnjevati temeljne potrebe človeka, ki omogočajo 
ohranitev življenja (Berčič, 2001). Ljudje pogosto premalo skrbimo zase oz. za svoje 
zdravje, velikokrat se prepozno zavemo, da škodujemo sami sebi in delujemo v 
nasprotju z našimi željami – npr. želja po dolgem in kakovostnem življenju –, zaradi 
trenutnega užitka (Košiček, 1998).  

Prevelika telesna teža – debelost, je ena izmed posledic premalo gibanja. Vzroki 
debelosti so predvsem v sodobnem načinu življenja: premalo gibanja, sedentarnost in 
uživanje preveč (ne)zdrave hrane, kar posplošeno pomeni, da posameznik zaužije več 
kalorij, kot jih porabi z gibanjem. Seveda so vzroki debelosti lahko tudi drugje (dednost, 
težave s ščitnico, sestava telesa itn.). Negativnih posledic debelosti ni malo, mednje 
se tako štejejo: slabša samopodoba, težje vzpostavljanje socialnih stikov, pospešen 
pojav ateroskleroze, težave z ožiljem in s srcem, večja možnost za pojav možganske 
kapi, mašenje žil, odpoved ledvic, pojav krčnih žil, motnje v dihanju, hormonske motnje, 
večja možnost za pojav sladkorne bolezni (Berčič, 2001). Kot posledice telesne 
nedejavnosti se poleg debelosti in njenih posledic pojavljajo še bolezni srca in ožilja, 
bolezni gibal, bolezni presnovnih motenj itn. (Tomori, 2000).  

 

2.1.3 Slovenci in športna aktivnost 
 

Od leta 1974 v Sloveniji poteka študija Športnorekreativna dejavnost v Sloveniji, ki jo 
izvajata Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij Inštituta za 
družbene vede Univerze v Ljubljani in Inštitut za kineziologijo Fakultete za šport 
Univerze v Ljubljani. Študija ugotavlja športno aktivnost in njene značilnosti pri 
prebivalcih države, starih 15 let in več. Zadnja, 17. študija, je bila opravljena leta 2008. 
Raziskave so pokazale, da se je delež športno aktivnega prebivalstva v primerjavi s 
prejšnjimi leti ponovno povečal (tudi vse prejšnje študije so pokazale vse večjo športno 
aktivnost prebivalstva). Le tretjina anketirancev se je označila za športno neaktivne, 
kar je v primerjavi s študijami prejšnjih let občutno manj (Sila, 2010).  

Slovenci so med prve tri najbolj priljubljene športnorekreativne dejavnosti uvrstili hojo 
(58 %), plavanje (35 %) in kolesarjenje (25 %). Tudi druge priljubljene športne 
dejavnosti uvrščamo med takšne, ki večinoma potekajo v naravi, npr. planinarjenje, 
alpsko smučanje (Pori in Sila, 2010).  

Izsledki raziskave, ki jo je opravila Premrou (1986), so zaskrbljujoči, in sicer aktivnost 
na področju športne rekreacije upada in je povezana s stopnjo izobrazbe in starostjo. 
Tudi Doupona (1996) je ugotovila, da je skoraj 66 % staršev slovenskih osnovnošolcev 
športno neaktivnih.  

Mednarodni projekt COMPASS (Coodinated Monitoring of Parcipation in Sports in 
Europe) so evropske države oblikovale z namenom primerjanja podatkov o načinih in 
oblikah športne aktivnosti odraslih državljanov. Izsledki so pokazali, da je redno 
telesno aktivnih Slovencev kar 33 %, kar je več kot v Italiji in Španiji, in nas postavlja 
ob bok Irski, Nizozemski in Veliki Britaniji (Sila, 2002).  
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Združeni raziskavi ciljnega raziskovalnega projekta »Gibalna/športna aktivnost za 
zdravje« in CINDI Slovenija 2002, ki sta bili izvedeni leta 2002, sta pokazali, da se 
prednosti športnega udejstvovanja v prostem času zaveda kar 81 % vprašanih odraslih 
Slovencev. Več kot polovica anketiranih je namreč navedla, da se v prostem času 
sprehaja, vozi s kolesom ali nenaporno rekreira (Završnik in drugi, 2003).  

Raziskava o prostočasni gibalni/športni aktivnosti otrok in njihovih staršev (Zurc, Pišot, 
Žerjal, 2006) je pokazala, da so anketirani starši športno aktivni od nekajkrat na leto 
do trikrat na mesec. Kljub omenjenemu so svojo telesno in psihično kondicijo ter 
zdravstveno stanje v povprečju opredelili kot dobro (Zurc, Pišot, Žerjal, 2006).  

Rajgelj (2008) je v svoji raziskavi o športni aktivnosti staršev osnovnošolskih otrok 
ugotovila, da starši osnovnošolskih otrok med tednom neorganizirano najpogosteje 
kolesarijo (49,3 %), najmanj pa se ukvarjajo z golfom (0,7 %). Starši so v večini 
odgovorili, da se z neorganiziranimi športnimi dejavnostmi ukvarjajo znotraj družine 
(Rajgelj, 2008).  

Zgoraj opisani izsledki kažejo na to, da Slovenci še vedno radi preživljamo prosti čas 
v naravi, ki ima pozitivne učinke tudi na splošno počutje in zmanjšanje količine stresa. 
Prav tako je tudi cenejša alternativa nekaterim dražjim športnorekreativnim 
dejavnostim, kot so npr. vodena vadba, obisk fitnesa, golf itn.   

Na kratko bom obravnavala tudi problem razlik med spoloma glede gibalne aktivnosti. 
Žitnik (2003) je raziskovala športno aktivnost staršev 8-letnih otrok. Ugotovila je, da se 
moški pogosteje ukvarjajo s športom kot ženske, saj je redno športno aktivnih 34,4 % 
moških in 23,9 % žensk. Prav tako je raziskava pokazala statistično pomembne razlike 
med izobrazbo staršev in pogostostjo športne aktivnosti. Moški in ženske z višjo 
izobrazbo se v večji meri redno ukvarjajo s športom kot tisti z nižjo izobrazbo (Žitnik, 
2003).  

»Raziskave Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije so pokazale, da 
obstajajo statistično pomembne razlike v značilnostih gibalne/športne aktivnosti po 
spolu tako pri odraslih kot pri mladostnikih. Ženske in dekleta so manj gibalno aktivne, 
moški in dečki pa se v prostem času ob drugih aktivnostih pogosteje ukvarjajo tudi s 
športom. Za uravnavanje telesne mase se ženske pogosteje kot v športne ali gibalne 
dejavnosti zatekajo v omejevanje pri prehrani« (Gabrijelčič, 2004 v Zurc, 2008).  

 

2.1.4 Dosedanje raziskave o odnosu staršev do predmeta šport in športne aktivnosti 
 

Izsledki raziskave (Doupona, 1996) o socialno-demografski strukturi mater in očetov 
šoloobveznih otrok in njihovim odnosom do športa, ki je bila narejena na vzorcu 5520 
oseb, so pokazali, da imajo starši pozitivno mnenje o športni vzgoji, ki so je bili deležni 
v času svojega šolanja. Z nekoliko boljšimi ocenami so jo ocenili moški anketiranci. 
Izsledki so prav tako pokazali, da imajo starši pozitiven odnos do športne aktivnosti. 
Izkazali so strinjanje s tem, da je treba športno dejavnost ohranjati vse življenje, ne 
glede na različne dejavnike (starost, izobrazba, spol, socialni status).  

Berčon (2000) je v svoji diplomski nalogi raziskovala, kakšen odnos imajo starši, ki 
svoje otroke vključujejo v zunajšolske dejavnosti športne vadbe, do športne vzgoje. 
Ugotovila je, da imajo starši, ki svoje otroke vključujejo v popoldanske športne 
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dejavnosti, pozitiven odnos do športne vzgoje in športa. Prav tako imajo starši dobro 
mnenje o športni vzgoji v času svojega šolanja, niso pa bili dovolj seznanjeni s 
pomenom športne aktivnosti za svoje nadaljnje življenje.  

Čabraja (2005) je ugotovila, da se starši učencev Osnovne šole Brežice zavedajo, da 
ima gibalna aktivnost velik pomen za zdravje in kakovost življenja, vendar je kljub temu 
le manj kot polovica staršev redno gibalno aktivna.  

Hafner (2010) je na vzorcu 163 staršev 8-letnih otrok ugotovila, da se starši v večji meri 
ukvarjajo z neorganizirano kot organizirano športno vadbo. Starši so prav tako 
odgovorili, da se največ športno udejstvujejo v krogu družine, kjer prevladuje 
kolesarjenje (27,7 %).  

Rak (2011) je raziskovala povezanost med odnosom staršev do športa in odnosom 
njihovih otrok do športne vzgoje v osnovni šoli. Ugotovila je, da starši anketiranih 
učencev živijo zdravo in k športnemu načinu življenja usmerjeno življenje. Po mnenju 
učencev se očetje v nekoliko večji meri počutijo zdrave kot matere, kljub temu da se 
matere bolj zdravo prehranjujejo kot očetje. Prav tako imajo po mnenju učencev očetje 
radi šport ter spodbujajo svoje otroke k ukvarjanju s športom. Matere otroke k 
športnemu udejstvovanju spodbujajo malenkost manj. Manj kot polovica očetov se 
dvakrat na teden ukvarja s športom, kar še vedno kaže na večjo športno aktivnost 
očetov, saj se namreč le četrtina vseh mater aktivno športno udejstvuje.  

 

2.2 POMEN GIBANJA NA POSAMEZNIH RAZVOJNIH PODROČJIH 
ČLOVEKA 

 

Telesna dejavnost je pomembna v vseh obdobjih človekovega življenja, saj je potrebna 
za normalen biološki, socialni in mentalni razvoj (Škof, 2010). Odsotnost gibalne 
aktivnosti v obdobju otrokovega razvoja je v poznejšem obdobju zelo težko 
nadomestiti, saj je vpliv športnih spodbud na otrokovo psihosomatično stanje z leti 
vedno manjši (Humphrey, 1991 v Pišot in Zurc, 2006). Del otrokove osebnosti, njegovih 
lastnosti in sposobnosti je mogoče oblikovati le z elementi, ki so del športa, to so 
različne gibalne dejavnosti. Otroci imajo gibanje in šport večinoma radi, zato lahko v 
otroštvu veliko storimo za oblikovanje poznejšega zdravega življenjskega sloga, 
zdravih navad in športnega udejstvovanja v mladosti ter odraslosti (Berčič, 2005).  

Svetovna zdravstvena organizacija je v priporočilih med drugim zapisala, da otrok za 
svoj optimalen razvoj in zdravje potrebuje od 30 minut do 1 ure zmerne intenzivne 
telesne dejavnosti na dan. Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije, ki so ga leta 
2004 pripravili Roberts, Tynjala in Komkov, je pokazalo, da je telesna aktivnost 
slovenskih otrok in mladostnikov skrb vzbujajoča, kljub temu da so izsledki  v primerjavi 
z njihovimi evropskimi in ameriškimi vrstniki ugodni. Priporočen čas dnevne telesne 
dejavnosti dosega le vsak drugi fant in vsako tretje dekle. Med devetim in petnajstim 
letom se telesna aktivnost zmanjša za približno 50 % (Škof, 2007).   

Gibalna aktivnost igra eno pomembnejših vlog na vseh področjih otrokovega razvoja 
(biološki, psihični in socialni razvoj). Prav tako je razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti 
povezan z intelektualnim, čustvenim in socialnim razvojem otroka (Strel, 1996). Glede 
telesnega in gibalnega razvoja so izsledki gibalne aktivnosti preprosto merljivi. Ob 
upoštevanju otrokovega celostnega razvoja lahko sklepamo, da gibalna aktivnost prav 
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tako v veliki meri vpliva na otrokov kognitivni, čustveni in socialni razvoj. Omenjeno je 
raziskovala in analizirala Zurc (2008), pri čemer je ugotovila, da je največ poudarka na 
raziskovanju vpliva gibalne aktivnosti na kognitivni razvoj, najmanj pa na raziskovanju 
vpliva gibalne aktivnosti na socialni razvoj (Zurc, 2008). Gibanje vsekakor pripomore k 
stabilnejšemu razvoju posameznika v celostno osebnost.  

V nadaljevanju se bomo posvetili vplivu gibalne aktivnosti na telesni, gibalni, kognitivni, 
čustveni in socialni razvoj v srednjem otroštvu. Kljub temu da gre za ločena področja, 
se moramo zavedati, da ves čas vplivajo drug na drugega, saj spremembe na enem 
področju razvoja hkrati prinesejo spremembe tudi na vseh drugih področjih.  

Srednje in pozno otroštvo (nekateri avtorji za obe obdobji skupaj uporabljajo zgolj eno 
izmed poimenovanj, v nadaljevanju bomo uporabljali besedno zvezo srednje otroštvo) 
se časovno uvrščata v obdobje od 6. leta do 11. leta oz. do začetka pubertete. V 
srednje otroštvo torej spadajo otroci, ki obiskujejo prvo in drugo triletje devetletne 
osnovne šole.  

 

2.2.1 Telesni in gibalni razvoj 
 

Telesni in gibalni razvoj sodita na psihomotorično področje človekovega razvoja. Sta 
močno prepletena in imata velik medsebojni vpliv, oba sta odvisna od količine in vrste 
gibalnih izkušenj otroka (Zurc, 2008).  

Gibalni razvoj v prvih dveh letih življenja ima veliko vlogo pri razvoju nadaljnjih 
intelektualnih sposobnosti, saj hiter gibalni razvoj otroku omogoča komuniciranje z 
okolico, kar je bistveno za njegov duševni razvoj. Prav tako prej postane neodvisen od 
drugih, kar mu zagotovlja boljšo samopodobo in uspešen čustveni in socialni razvoj 
(Berčon, 2000). Motorični razvoj poteka od refleksnih gibalnih vzorcev do hotenih in 
kompleksno sestavljenih gibalnih dejavnosti (Pišot, 2000).  

Med šestim in desetim letom se telesna rast otroka upočasni, otrok začne pridobivati 
mišično moč in napreduje v gibalnih spretnostih. Gibalne dejavnosti, ki so vedno bolj 
dovršene, postajajo del posameznikovega vsakdana (npr. rekreacija). Prav tako je 
opazen velik napredek drobnogibalnih spretnosti, kot so grafomotorika in druge 
finomotorične spretnosti, potrebne za delo v šoli (Zupančič, 2004; Žvan in Škof, 2007). 
Otrok se tako gibalnih vzorcev najuspešneje uči v obdobju srednjega otroštva, vzrok 
je v hitrem razvijanju velikih možganov in v procesu mielinizacije možganske skorje, 
zato je pomembno, da otroku omogočimo čim večji spekter gibalnih dejavnosti, s 
katerimi bo razvijal predvsem tiste gibalne sposobnosti, ki zahtevajo večjo natančnost 
nadzora gibanja (Strel, 1996; Žvan in Škof, 2007). »V tem oddobju začne otrok 
povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti (usvojena naravna gibanja) za 
izvajanje kompleksnejših in specifičnih gibanj« (Žvan in Škof, 2007, 201). Med desetim 
in petnajstim letom se gibalni vzorci pogosto porušijo zaradi hitre rasti in hormonskih 
sprememb (Strel, 1996).   

Na otrokov razvoj gibalnih sposobnosti vplivajo dednost, okolje in samodejavnost, ki 
so v tesni interakciji in omogočajo otrokov napredek v razvoju (Cotič, Zurc in Kozlovič, 
2004). Gibalni razvoj je osnova za razvoj vseh drugih psihosomatskih področij. Kot 
posledice omejenega, počasnega, neuravnoteženega gibalnega razvoja se lahko 
pojavljajo primanjkljaji na čustveno-socialnem in kognitivnem področju. Vzroka za 
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motnje v razvoju sta najpogosteje nepravilna rast ali neustrezna razvitost živčnega 
sistema (Pišot, 2000).  

Gibalni razvoj pri mlajšem šolarju se kaže v večji učinkovitosti in nadzoru gibanja ter v 
vedno večjem pojavljanju kompleksnejših oblik gibanja. Obstajata dva vidika gibalnega 
razvoja: prvi obsega razvoj motoričnih sposobnosti (repetitivna moč, eksplozivna moč, 
gibljivost, koordinacija, hitrost in ravnotežje), drugi pa gibalne dejavnosti, ki sodijo v 
širše kategorije (stabilnostne, lokomotorne in manipulativne dejavnosti) (Zurc, 2008). 
Prehod od grobih gibalnih vzorcev do zahtevnejših gibalnih vzorcev je možen le ob 
številnih izkušnjah, ki se med seboj nadgrajujejo (Pišot, 2000). Pri gibalnem razvoju 
moramo biti pozorni na občutljiva obdobja, t.j. čas, v katerem je otrok najbolj dovzeten 
za usvajanje določenih gibalnih spretnosti in sposobnosti, to pa določata telesna rast 
in razvoj (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

2.2.2 Pomen gibalne aktivnosti za kognitivni razvoj 
 

O pozitivnem vplivu gibalne aktivnosti na kognitivni razvoj so pisali že Platon, Locke, 
Komenski, Rousseau, Pestalozzi in drugi. Vsi omenjeni misleci so bili enakega mnenja 
o tem, da je gibalna aktivnost osnova za otrokov intelektualni razvoj. Simbolno učenje 
je tako zelo uspešno, kadar se povezuje z elementi gibanja (Zurc, 2008). Velika 
povezava med kognitivnimi sposobnostmi in gibalno aktivnostjo se pojavlja še posebej 
takrat, ko so motorične naloge informacijsko ali gibalno zahtevne. Ustrezna gibalna 
aktivnost namreč spodbujajoče vpliva na tiste strukture centralno živčnega sistema, ki 
upravljajo kognitivno delovanje (Cotič, Zurc in Kozlovič, 2004). Vsaka gibalna izvedba 
ne vključuje le uporabe telesno-gibalne inteligence, temveč se povezuje z drugimi 
intelektualnimi področji. Gibalna inteligenca omogoča posamezniku uporabo lastnega 
telesa na več različnih in spretnih načinov (Gardner,1995).  

Cotič, Zurc in Kozlovič (2004) so o vplivu gibalne aktivnosti na kognitivno mišljenje 
izvedle raziskavo, v kateri so preverjale vpliv uporabe gibalne aktivnosti pri pouku 
matematike, natančneje pri obravnavi osne simetrije. Pokazale so se statistično 
pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino otrok v 2. razredu 
osnovne šole. V eksperimentalni skupini, kjer je bila učna snov obravnavana na 
celosten način z metodo gibalne aktivnosti, so učenci v primerjavi s kontrolno skupino 
pokazali boljše rezultate v poznavanju in razumevanju matematičnih pojmov ter pri 
reševanju preprostih matematičnih problemov.  

Pouk v osnovni šoli temelji na metodi »papir-svinčnik«, kar spodbuja le razvoj 
kognitivnih sposobnosti. Zavedati se moramo, da otrokov razvoj poteka celostno, otrok 
na celosten način spoznava svet in pridobiva izkušnje, če mu je le-to omogočeno. Z 
uporabo gibalne aktivnosti pri pouku in tudi doma prispevamo k otrokovi večji gibalni 
učinkovitosti, motiviranosti, razvoju pozitivnih čustev in socialnih stikov. Gibanje je ena 
od osnovnih otrokovih potreb, zato mu mora biti čim večkrat omogočeno (Zurc, 2008). 
Povezanost kognitivnih in motoričnih sposobnosti je v svoji doktorski disertaciji 
raziskoval tudi Vauhnik (1984). Ugotovil je močno korelacijo obeh področij otrokovega 
razvoja. Otrok še nima izoblikovanih ustreznih stereotipnih modelov motoričnega 
ravnanja, zato je njegov motorični odziv v določenem položaju odvisen od njegovih 
ustvarjalnih sposobnosti, ki so povezane s kognitivnim funkcioniranjem otroka 
(Vauhnik, 1984). 
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J. Zurc (2006) je v raziskavi ugotovila, da pogosta telesna dejavnost pozitivno vpliva 
na učni uspeh učencev. Kar 45 % odličnjakov je športno aktivnih od dva do trikrat na 
teden, večina pa kar vsakodnevno. Učenci s slabšim uspehom (dobro, zadostno) v 
večini niso gibalno aktivni (Zurc, 2006). Ob zadostnem telesnem gibanju se poveča 
tudi preskrba možganov s kisikom, kar povečuje splošno storilnost, intelektualno 
dejavnost in koncentracijo posameznika za miselno aktivnost (Tomori, 1990; Zalokar 
Divjak, 2000).  

 

2.2.3 Pomen gibalne aktivnosti za čustveni razvoj  
 

Z gibalno dejavnostjo in s športom je mogoče vplivati na vedenjske vzorce otrok, prav 
tako lahko s športom spodbujamo ustrezno izražanje čustev, usmerjamo celotno 
čustvovanje otroka ter mu postopoma pomagamo pri grajenju lastnega sistema 
vrednot (Berčič, 2005). Preko športa se otrok uči vedenjskega samonadzora, 
moralnega, etičnega in estetskega presojanja (Videmšek in drugi, 2001).   

Športna dejavnost, ki ima dosleden način dela, vpliva tudi na razvoj otrokovih 
značajskih lastnosti, saj z razvijanjem delovnih navad, načrtovanjem in 
uresničevanjem ciljev, postavljanjem vedno večjih ambicij vplivamo na razvoj 
sposobnosti in spretnosti, ki so temelji šolske uspešnosti (Zurc, 2008). 

Raziskava, ki jo je opravil Turk (2001), je pokazala, da učenci sedmih in osmih 
razredov ene izmed primorskih šol visoko ocenjujejo trditve, da športna aktivnost 
odpravlja čustveno napetost ter pripomore k razvijanju pozitivnih odnosov med 
osebami (Turk, 2011). Gibalna aktivnost tako pripomore k izboljšanju oz. napredku v 
oceni lastne kompetentnosti nadzorovanja različnih socialnih položajev (Zaichkowsky, 
1980).  

 

2.2.4 Pomen gibalne aktivnosti za socialni razvoj  
 

Glede vpliva gibalne aktivnosti na socialni razvoj je bilo do sedaj narejenih najmanj 
raziskav, razlog je v tesni prepletenosti čustvenega in socialnega razvoja, ki ju nekateri 
psihologi enačijo (Zurc, 2008). Socialni razvoj in gibanje sta kljub maloštevilnim 
raziskavam v tesni korelaciji, saj veliko otroških iger temelji na dejavnostih, ki jih brez 
gibanja otroci ne morejo izvesti (sodelovanje s soigralci, dejavno izpolnjevanje nalog). 
Otrok se med igro približa svojim vrstnikom in navezuje socialne stike, prav tako mu 
soigralci predstavljajo izziv, saj se ob njih ˝uri˝ in si postavlja nove gibalne cilje (Škof, 
2010). Po Banduri se v model učenja socialnega vedenja med tri najpomembnejše 
dejavnike uvrščajo prav gibalna aktivnost, gibalne spretnosti in sposobnosti. Najbolj 
izstopa gibalna aktivnost, ki pripomore k identifikaciji posameznika s skupino in k 
učenju socialnih oblik vedenja (Walker, 1992).  

Skozi gibalno aktivnost v skupinskih igrah otrok izraža svoja čustva ter se uči 
prepoznavanja čustev drugih ljudi, s čimer se začenja njegova identifikacija s skupino 
in oblikovanje občutka pripadnosti. Ravno sodelovanje v skupinskih gibalnih igrah ima 
pomemben vpliv na otrokov socialni razvoj oz. na njegovo navajanje na življenje v 
socialni skupnosti. Pomembno vlogo pri skupinskih gibalnih aktivnostih ima učitelj, saj 
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mora nadzorovati potek igre ter skrbeti, da se aktivnost razvija v pozitivno smer. Hkrati 
je to tudi odlična priložnost učitelja za opazovanje individualnih osebnosti učencev, saj 
na podlagi le-tega lahko načrtuje vzgojno-izobraževalno delo, prilagojeno dotičnemu 
razredu (Zaichkowsky in drugi, 1980). »Otrokovo vedno večjo sposobnost in težnjo po 
konstruktivnem sodelovanju v skupinah moramo pri telesno-vzgojnem delu podpirati 
in jo oblikovati ter razvijati v humane odnose do sočloveka in širše družbene skupnosti« 
(Tancig, 1987, 58). 

 

2.3 STARŠI IN OTROK 
 

Starši kot otrokove primarne osebe so tisti subjekti, ki otroku omogočajo nastanek prvih 
vezi z zunanjim svetom, hkrati mu nudijo zavetje in ga pripravljajo na samostojno 
življenje v družbi (Tušak in drugi, 2003).  

Otrok začne pridobivati informacije o svetu takoj, ko se rodi. Starši, kot primarne osebe 
v njegovem zgodnjem življenju, so tisti, ki mu omogočajo pridobivanje različnih 
izkušenj, prve stike z okoljem in imajo odgovornost za njegovo zgodnje učenje. Največ 
prvih izkušenj otrok pridobiva preko gibanja, ki mu poleg igre predstavlja eno izmed 
temeljnih potreb (Videmšek in drugi, 2002). 

V družini se praviloma dogaja najbolj dejavno obdobje človekovega razvoja. Takrat se 
namreč razvijajo posameznikove osebnostne poteze, preko socialnih stikov se 
pridobivajo čustvene in socialne izkušnje, prav tako oseba zbira znanja o pomembnih 
življenjskih dejstvih (Tomori, 1994).  

 

2.3.1 Pojem družina 
 

»Družina je socialna skupina, ki najodločneje poseže v otrokov razvoj in oblikuje 
njegovo osebnost. To je tista skupina, v katero je otrok naprej vključen in mu prva 
posreduje moralne, intelektualne, socialne, družbene in druge vrednote. Poleg rojstva 
in nege otroka je torej naloga družine socializirati otroka za življenje v skupnosti ter ga 
razviti socialno, čustveno, intelektualno in gibalno« (Videmšek in drugi, 2001, 11).  

Zgoraj opisano strokovno imenujemo proces primarne socializacije. Primarna 
socializacija se v največji meri odvija v družini, začne se z otrokovim rojstvom in konča 
z vstopom v šolo. V tem obdobju otrok pridobiva prve predstave o svetu ter spoznava 
in sprejema prve norme ravnanja in vrednotenja (Šerbec Turk, 2002).  

Družina je osnovna družbena celica, ki se spreminja pod vplivom številnih dejavnikov 
(npr. socialni, kulturni, politični), hkrati v največji meri vpliva na oblikovanje otrokove 
celovite osebnosti, saj se v njej dogajajo temeljni dogodki, pomembni za 
posameznikovo nadaljnje življenje (Berčič, 2001; Tušak, 2003). Če so razmerja med 
posameznimi družinski člani usklajena, se otrok počuti sprejetega in varnega, saj v 
družini med drugim dobi tudi čustveno oporo in podporo. Prva naloga družine je, da 
otroka zaščiti pred morebitnimi negativnimi vplivi okolja in mu omogoči oblikovanje 
družbeno sprejemljivih vedenjskih vzorcev (Berčič in drugi, 1999).  
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Doupona Topič (2000) govori o dveh, negativno usmerjenih, tipih družin. Prvi tip 
družine temelji na potrošništvu in materialnih dobrinah. Otroci so ves čas deležni 
materialnih dobrin, omogočeno jim je tudi ukvarjanje z različnimi športi. Omenjeno je 
predvsem rezultat tega, da se starši želijo razbremeniti osebnega ukvarjanja z otroki. 
Posledice potrošniškega tipa družine se kažejo na otrokovem čustvenem področju, saj 
otrok ostaja brez najpomembnejšega – čustvene povezave s starši. Drugi pol družine 
se nahaja na socialnem robu, kjer so starši ves čas v iskanju rešitev za preživetje 
družine in so otroci posledično v družbenem življenju velikokrat spregledani (Doupona 
Topič, 2000).  

Tušak (2003) navaja te funkcije družine: 

• biološko-reproduktivna funkcija, 

• ekonomska funkcija, 

• zaščitniška funkcija, 

• čustvena funkcija, 

• vzgojno-izobraževalna funkcija, 

• socializacijska funkcija (Tušak in drugi, 2003).  

 

2.3.2  Vloga staršev v otrokovem življenju 
 

Strokovnjaki govorijo o velikem vplivu družine na otrokovem razvoj, saj otroci preko 
primarne socializacije ravno v družini prejmejo prve izkušnje, ki vplivajo na njihov 
celostni razvoj. Veliko tovrstnih izkušenj otroci pridobijo preko gibanja oz. s športno 
dejavnostjo, zato ima šport pri celostnem oblikovanju otroka pomembno vlogo, 
obenem lahko v zgodnjem otroštvu najučinkoviteje vplivamo na otrokov gibalni razvoj 
(Berčič, 2005).  

Otrok v družini razvija prva vrednostna merila, ki jih pridobiva v odnosih z ljudmi, s 
katerimi si je blizu. Ob tem se uči komunikacije in telesne govorice, to pa je odvisno od 
tega, kako komunikativni in telesno izrazni so člani njegove družine oz. ljudje, s 
katerimi je v tesnem stiku (Tomori, 1990). Pomembna naloga staršev je tudi ta, da naj 
z otrokom čim več sodelujejo, se pogovarjajo in skupaj počnejo najrazličnejše stvari 
(Videmšek in drugi, 2002). 

Izkušnje v družini zelo vplivajo na telesni, čustveni, duševni in socialni razvoj otroka in 
mu predstavljajo popotnico za odraslo življenje. S pomočjo staršev si otrok oblikuje 
navade, sprejema in ponotranji pravila ter družbene norme. Z opazovanjem staršev si 
ustvarja svoje mnenje o svetu, prevzema njihove vzorce vedenja, ki se kažejo v 
otrokovih odzivih na različne situacije (Berčič, 2001). Ob stiku s starši otrok razvija 
sposobnosti samoregulacije, kar pomeni, da spremlja delovanje in odzive staršev, jih 
ponotranji in se v podobnih razmerah odzove na enak način, s čimer se povečuje tudi 
otrokova odgovornost za lastna dejanja (Puklek in Gril, 1999).  
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 2.4 DRUŽINA IN ŠPORT 
 

Starši imajo otrokov gibalni razvoj pogosto za samoumeven, v prepričanju, da se 
gibalne spretnosti razvijajo same od sebe in le na osnovi bioloških in naravnih danosti 
(Škof, 2010). Otrok se sicer gibalno razvije kljub gibalnemu zanemarjanju, vendar je 
kakovost oz. stopnja gibalne razvitosti vprašljiva (Tušak in drugi, 2003). Mnogi niti 
pomislijo ne, da na gibalne sposobnosti otroka lahko v veliki meri vplivajo z različnimi 
gibalnimi dejavnostmi in ga tako usmerjajo na podlagi njegovih dosedanjih dosežkov 
ter opazovanja njegovega celostnega razvoja (Škof, 2010). Vsak otrok se rodi s 
prirojenimi dispozicijami, njihovo nadaljnje razvijanje pa je v največji meri odvisno od 
okolja, v katerem otrok živi in od njegove lastne aktivnosti, ki je seveda povezana z 
družinskimi spodbudami. Področja otrokovega razvoja (telesno, gibalno, kognitivno, 
čustveno, socialno) se med seboj ves čas prepletajo, saj spremembe in napredek na 
enem področju vodijo k napredku tudi na vseh drugih področjih razvoja (Pišot, 2000).   

»Prosti čas v današnji družini najpogosteje pomeni možnost za skupen pogovor, 
razvedrilo, igro, počitek, delo in šport. Kako bo družina preživela prosti čas, je odvisno 
od staršev in njihovega zavedanja pomena športa« (Videmšek in drugi, 2001, 11). 
Potreba po gibanju pri otrocih je v nevarnosti zaradi pomanjkanja časa in velike 
zaposlenosti staršev (Zalokar Divjak, 2000), neznanja in lastne neaktivnosti ter 
pomanjkanja finančnih sredstev (Tušak in drugi, 2003), zato se bomo v nadaljevanju 
posvetili vplivu staršev na gibalno udejstvovanje otroka in na oblikovanje njegove 
zdrave osebnosti.   

 

2.4.1 Starši kot športni vzor 
 

Starši naj otroka že v predšolskem obdobju navajajo na redno športno udejstvovanje, 
saj le-to krepi otrokovo zdravje, razvija njegove sposobnosti in možnosti kakovostnega 
vključevanja v družbeno in naravno okolje, prav tako bogate gibalne izkušnje 
prispevajo k oblikovanju pozitivnega odnosa do gibanja (Videmšek in drugi, 2002; 
Berčič, 2000). »Če rast in razvoj otroka v družini potekata normalno in če je vsak 
otrokov dan zapolnjen z veliko raznovrstnega gibanja, potem z veliko verjetnostjo lahko 
trdimo, da bo otrok take izkušnje sprejel kot način življenja« (Berčič, 2000, 15).   

V raziskavi, ki so jo izvedli E. Mailey in drugi (2014), so starši med razlogi za lastno 
športno aktivnost med drugim navedli pomen vzora za svoje otroke. Pri otrocih namreč 
želijo spodbujati zdrav način življenja, interes za gibanje in zavest, da je gibalno 
udejstvovanje nekaj vsakdanjega in nujno potrebnega (skupni sprehodi,  opazovanje 
staršev med pripravljanjem na športno aktivnost, skupne gibalne aktivnosti) (Mailey in 
drugi, 2014). Tudi izsledki raziskave, ki sta jo izvedla V. L. Kropej in V. Videmšek 
(2002), so pokazali, da so otroci, katerih starši izkazujejo pozitiven odnos do športne 
aktivnosti, bolj nagnjeni k športnemu udejstvovanju (Kropej in Videmšek, 2002).  

Odrasli ljudje s svojo športno dejavnostjo bogatijo svoje življenje, prav tako imajo velik 
vpliv na potomce oz. mlajše rodove, saj nanje prenašajo svoje športne izkušnje in 
spoznanja. Temelje za poznejše gibalno udejstvovanje otroka lahko z rednimi 
športnorekreativnimi aktivnostmi postavimo že zelo zgodaj (Berčič, 2001), saj se je 
izkazalo, da so v športno aktivnih družinah otroci bolj disciplinirani, vztrajni, strpni, 
imajo več zaupanja v svoje sposobnosti, razvijajo zdravo tekmovalnost in spoznavajo, 
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da se je za dosego cilja treba potruditi (Videmšek in drugi, 2001; Videmšek in drugi, 
2002).  
 
Starši, ki so športno aktivni in otrokom predstavljajo ustrezen model športnega 
udejstvovanja, so dober zgled za otroke, saj jih s tem nezavedno navdušujejo za 
športne dejavnosti in povečujejo možnosti, da bo njihov otrok posegel po športu kot 
načinu življenja (Tušak in drugi, 2003; Karnet, 2012). Izsledki študije Framingham so 
pokazali, da se bo otrok, ki prihaja iz gibalno aktivne družine, s šestkrat večjo 
verjetnostjo vključil v različne športne dejavnosti kot otrok, ki prihaja iz gibalno pasivne 
družine (Brustad, 1993).  
 
»Lastni zgledi staršev in sproščeno vedenje pri športnem udejstvovanju, ki izzovejo 
veselje in smeh, so najboljši kažipot otrokom.« V mladosti se tako oblikuje odnos do 
športa, pri čemer lahko posameznika za šport pridobimo ali pa tudi izgubimo (Šturm in 
drugi, 1990). Starši, ki so športu naklonjeni, spontano ustvarjajo otroku prijazno okolje 
za vključevanje v gibalne aktivnosti. Bolj spodbudno kot je okolje, z večjo vnemo otrok 
sodeluje in se vključuje v športne dejavnosti (Brustad, 1993).  
 
Družina otroku omogoča, da ponotranji takšne vedenjske vzorce, ki so za njegov 
optimalen razvoj in odraslo življenje najprimernejši. Omogoča mu oblikovanje sistema 
vrednot, v katerem ne sme zmanjkati prostora za šport, saj je pomanjkanje gibanja v 
poznejšem obdobju (adolescenca, odraslost) težko nadoknaditi (Berčič, 2001). Šport 
oz. gibanje ima v otrokovem razvoju pomembno vlogo, saj je eno izmed sredstev, s 
katerim lahko učinkovito vplivamo na razvoj otrokove osebnosti in njegovih 
sposobnosti (Berčič in drugi, 1999).  

 

2.4.2 Vloga staršev pri oblikovanju pozitivnega odnosa do športnih dejavnosti 
 

Starši lahko razvijajo otrokov odnos do gibalnih aktivnostih na tri načine tako, da: 

• so gibalno aktivni skupaj z otrokom; 
• so sami gibalno aktivni (ne nujno z otrokom) in predstavljajo vzor ter 
• mu omogočajo čim več gibalnih izkušenj (Jago in drugi, 2014).  

Rak (2011) je v svoji raziskavi potrdila vpliv staršev na odnos njihovih otrok do 
predmeta šport. Otroci staršev, ki so športu naklonjeni, se v večji meri udeležujejo 
rednih športnih vadb, si želijo več ur športne vzgoje v šoli in pri pouku športne vzgoje 
dosegajo višje ocene. Prav tako starši svoje otroke spodbujajo k športnim aktivnostim, 
s svojim zgledom pa vplivajo na oblikovanje otrokovega odnosa do gibanja (Rak, 
2011). Starši tako lahko otroke vključijo v lastno gibalno aktivnost (npr. tek otroka 
skupaj s starši), tako se počutijo enakovredne, pridobivajo zavest o gibalni aktivnosti, 
hkrati se izboljšujejo tudi družinski odnosi (Mailey in drugi, 2014).  

Otroci, ki se izogibajo športnim dejavnostim in kažejo tudi odpor do predmeta šport, 
pogosto odrastejo v osebe, ki imajo odklonilen odnos do gibanja. Ti otroci so velikokrat 
že v zgodnjem otroštvu oropani prijetnih izkušenj, ki bi jih lahko dobili s športno 
aktivnostjo. Vzroki za neprijetne prve izkušje z gibanjem so različni, npr.: pretirano 
omejevanje, zastraševanje, kaznovanje, zgodaj razvita negotovost zaradi pogostih 
težav ali poškodb pri gibanju (Tomori, 1990). Otroke je treba vključevati v gibalne 
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dejavnosti, ki so primerne njihovi razvojni stopnji in jim omogočajo občutek uspeha 
(Tancig, 1987). »Prve izkušnje otrok morajo biti zaznamovane predvsem z željo po 
uživanju, druženjem in zabavo. Skozi tak pristop se bodo malčki postopno naučili tudi 
nekaterih sposobnosti, ki jih bodo potrebovali kasneje v življenju. Tako bodo imeli na 
prve športne aktivnosti lepe spomine« (Tušak in drugi, 2003, 73). Prve izkušnje namreč 
zelo vplivajo na otrokov odnos do športa, pomembno pa je, da je dejavnost namenjena 
vsem družinskim članom, saj se med športno dejavnostjo krepijo tudi medosebne 
družinske vezi (Berčič, 2001). Primerne športne dejavnosti za celotno družino se 
izvajajo tudi v okviru obšolskih dejavnosti, to je npr. šolski planinski krožek (Škof, 
2010).  

Naloga staršev je, da otroku pomagajo najti takšno športno dejavnost, ki mu ustreza 
na telesni in duševni ravni, saj to prispeva k skladnemu celostnemu razvoju otroka in 
povečuje njegovo samozavest (Škof, 2010). Posebej pomembna je vloga staršev pri 
mlajših šolarjih, saj je vključevanje otrok v športne aktivnosti odvisno od njih. Starši 
otroku prav tako omogočajo prevoz in plačilo mesečne vadnine (v kolikor je športna 
dejavnost plačljiva) (Karnet, 2012). Izsledki raziskave (Karnet, 2012) so pokazali, da 
starši otroke v športne dejavnosti v največji meri vpisujejo zaradi razvijanja športnih 
sposobnosti. Drugi prevladujoči razlogi za vpisovanje otroka v športne dejavnosti so 
še: navajanje otroka na medsebojno sodelovanje, upoštevanje pravil in uživanje otroka 
v vadbi (Karnet, 2012). Na področju predšolske vzgoje sta Kropej in Videmšek (2002) 
raziskovala vpliv okolja na športno aktivnost 4–6 letnih otrok. Izsledki so pokazali, da 
starši z višjo stopnjo izobrazbe in posledično višjimi dohodki v večji meri skrbijo za 
športno aktivnost svojega otroka (Kropej in Videmšek, 2002). 

Socialni razvoj otroka lahko spodbujamo z vključitvijo otroka v telesno dejavnost, ki se 
izvaja v skupini. S sodelovanjem v skupini se otrok naravno uči sprejemati sebe in 
druge, prilagajati in slediti skupnim ciljem. S sovrstniki deli uspehe in neuspehe, v 
največji meri pa se uči socialnega vedenja (Škof, 2010).  

Vendar športnorekreativna dejavnost ni namenjena le otrokom, zelo dobrodošla je t. i. 
športna družina, kjer se z določeno športno aktivnostjo ukvarja celotna družina (oba 
roditelja in otroci) (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001).  

Otrok se vsake nove gibalne sposobnosti razveseli, naloga staršev pa je, da 
navdušenje delijo z njim (Škof, 2010). »Če odrasli to njegovo veselje spodbujajo in mu 
pri razvoju gibalnih sposobnosti pomagajo z usmeritvami in lastnim zgledom, še 
povečajo njegovo motiviranost za to, da aktivira svoje naravne razvojne sile in jih začne 
vse bolj samostojno in smiselno vključevati v svoja prizadevanja« (Škof, 2010, 116).  

Otroci morajo prva gibalna znanja pridobivati na zabaven, sproščen in predvsem igriv 
način, torej preko igre. Na omenjen način otroci pridobijo pozitivne in trajne izkušnje 
(Berčič, 2005). S preprečitvijo določenih gibalnih aktivnosti lahko naredijo starši 
svojemu otroku več škode kot koristi, saj je otrok oropan pomebnih gibalnih dražljajev. 
Določene potencialno nevarne dejavnosti so tukaj izključene in razumljive, pretiran 
strah staršev pred poškodbami ali nečistočo pa je neopravičljiv (Tušak in drugi, 2003).  
Dobro je, da starši že najmlajšim otrokom omogočijo izkušnje z različnimi športnimi 
pripomočki in gibalnimi ter športnimi aktivnostmi, sprva naj izbirajo preproste in manj 
zahtevne, pozneje pa sestavljene in zahtevnejše gibalne naloge. Seveda vse temelji 
na pozornem opazovanju in spremljanju otrokovega gibalnega razvoja (Berčič, 2005).  
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2.4.3 Pomen gibanja za otroke skupaj s starši 
 

Jago in drugi (2014) so izvedli študijo, v kateri so primerjali gibalno aktivnost staršev 
in njihovih otrok. En teden so merili količino časa (v minutah) njihove zmerne do 
intenzivne gibalne aktivnosti. Izsledki so pokazali nizko pozitivno povezavo med 
gibalno aktivnostjo staršev in njihovih otrok, začrtane smernice (vsaj 60 minut zmerne 
do intezivne gibalne aktivnosti na dan) je namreč doseglo 80 % staršev ter le 29 % 
dečkov in 47 % deklic. To pomeni, da je večina otrok premalo gibalno aktivna in ne 
izpolnjuje danih smernic, zato bi bilo treba ozaveščati starše o načinih, s katerimi lahko 
otrokom omogočijo večjo gibalno aktivnost, t.j. gibalno aktivnost, prilagojeno otrokom 
(Jago in drugi, 2014). Podobno so v svoji raziskavi ugotovili J. Zajec in sodelavci (2010) 
– starši so sicer pozitivno naravnani glede mnenja o količini in intenzivnosti športne 
vadbe svojih otrok ter se strinjajo s trditvijo, da ima gibanje pozitiven vpliv na otrokov 
gibalni razvoj, in menijo, da so njihovi otroci dovolj gibalno aktivni. Vendar so izsledki 
pokazali, da je količina gibalne aktivnosti njihovih otrok pod povprečjem, kar spet 
pomeni, da se starši ne zavedajo pomena količine gibalne aktivnosti (Zajec in drugi, 
2010).  

Kalish (2000) opisuje tri dejavnike, ki vplivajo na izboljšanje zdravja in telesne 
pripravljenosti družine: 

• otroci naj od staršev dobivajo pozitivna (verbalna in neverbalna) sporočila o 
zdravem načinu življenja, 

• dobra telesna pripravljenost staršev in 
• starši naj kažejo interes za športne aktivnosti svojega otroka in naj čim več 

dejavnosti izvajajo skupaj z njim (Kalish, 2000 v Videmšek in drugi, 2002).  

Ker otrok želi staršem ugajati, se vedno trudi po svojih najboljših močeh. Na starših je, 
da trud opazijo in otroka pohvalijo, saj mu s tem omogočajo napredovanje na več 
področjih. Skupni čas naj družina čim bolj izkoristi za razne skupne dejavnosti, kot so 
sprehodi v naravi, vzpon na bližnji hrib, žoganje, kolesarjenje, smučanje itn., torej tako, 
da otroku nudi čim več raznovrstnih izkušenj (Videmšek in drugi, 2002).  

Prevladujoč dejavnik, ki vpliva na to, v kolikšni meri bo otrok sprejel »športen način 
življenja«, je športno udejstvovanje, športne izkušnje in športno znanje njegovih 
staršev in predvsem koliko omenjenega so le-ti prenesli na svojega otroka (Berčič, 
2012).  

Vključevanje redne gibalne aktivnosti v življenje družine pozitivno vpliva na: 

• »odnos med njenimi člani; 
• uveljavljanje vsakega od njih v ožjem (družina) in širšem okolju; 
• intelektualni razvoj;  
• izogibanje mnogim travmatičnim stanjem« (Čabraja, 2005, 94).  

Poglavje končujemo s citatom, ki v dveh povedih povzema temeljne pozitivne 
značilnosti vključevanja športa v družinsko življenje: »Šport je gotovo pomemben 
dejavnik vzgoje, katere temelji so postavljeni v družini, in kot tak je pomemben 
oblikovalec oziroma sooblikovalec življenjskega stila družine. Ob primernem 
vključevanju vseh članov družine je pomemben dejavnik homogenizacije in družinske 
integracije, spodbuja in vzdržuje fizično in duhovno ravnotežje posameznika ter s tem, 
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ko vpliva na njegovo biološko, psihično in socialno sfero, vpliva obenem tudi na 
kakovost življenja kot takega« (Tušak in drugi, 2003, 62).  

 

2.5 UČNI PREDMET ŠPORT V 1. IN 2. TRILETJU DEVETLETNE OSNOVNE 
ŠOLE 
 

»Najpomembnejši cilj športne vzgoje je z redno telesno in športno dejavnostjo razviti 
take vzorce življenja otrok in mladine, da bodo dejavnost in kakovost življenja ter zdrav 
življenjski slog njihovo vodilo tudi v odraslosti« (Škof, 2010, 127). Ena od nalog šole je 
namreč tudi vzgoja za prosti čas, športna aktivnost pa je v sodobni družbi ena 
najpogostejših prostočasnih dejavnosti odraslih (Berčon, 2000).  

Predmet šport ima pomembno vlogo pri oblikovanju zdravega življenja otrok in 
mladine, vendar je to tudi temeljna vzgojna naloga šole in celotnega šolskega okolja 
oz. družbe (Škof, 2010). Šola to lahko uresničuje s ponudbo treh vrst programov: 

• obvezni program (redni pouk); 

• s programi, ki jih šola mora nuditi, vključevanje vanje pa je prostovoljno (interesne 
športne dejavnosti, šolska športna tekmovanja, dopolnilni pouk itn.); 

• s programi, ki jih šola lahko nudi, vključevanje vanje pa je prav tako prostovoljno 
(program Zlati sonček, Ciciban planinec, Mladi planinec itn.) (Dežman, 2001).  

 

Glede na zgoraj opisano lahko postavimo nekaj temeljnih smernic, ki jih uresničujemo 
med vzgojno-izobraževalnim procesom (Berčon, 2000): 

• omogočanje optimalnega gibalnega razvoja posameznika; 

• razvijanje pozitivnega dojemanja športa; 

• razvijanje občutka za zdrav način življenja; 

• spodbujanje medsebojnega sodelovanja in spoštovanja; 

• posredovanje temeljnih znanj o športu, športnih dejavnostih, katerega namen je 
dojemati šport kot kulturno vrednoto (Berčon, 2000).  

 

Vzgojno-izobraževalne smotre lahko razdelimo na dva bistvena smotra, ki sta si 
enakovredna (Kristan, 2001): 

1. Kratkoročni vzgojno-izobraževalni smoter: vključuje pozitivne učinke, ki vplivajo na 
otrokov telesni oz. gibalni razvoj. 

2. Dolgoročno vzgojno-izobraževalni smoter: se nanaša na vzgojo posameznika za 
prosti čas v odraslem življenjskem obdobju.  



Anja Breznik: Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

20 
 

Šola mora otroku od pričetka šolanja omogočiti nadaljnjo pridobivanje temeljnih 
gibalnih in športnih izkušenj, ki jih je otrok predhodno že pridobival v družini. Omenjeno 
lahko učinkovito povežemo z različnimi gibalnimi akcijami, ki se organizirajo v ožjem 
in širšem šolskem okolju (Berčič, 2005).  

Z redno športno vadbo skrbimo za to, da učenec postane gibalno izobražen, kar 
pomeni, da:  

• v skladu s svojimi značilnostimi in stopnjo biološkega razvoja razvija in neguje 
gibalno učinkovitost;  

• mu športno znanje, pridobljeno v okviru šolskega pouka, omogoča sodelovanje v 
prostočasnem športnem udejstvovanju; 

• se zaveda pomena gibanja in njegovega vpliva na zdravje in  

• je redno gibalno aktiven (Kovač in drugi, 2011).  

 »Vzgojno področje, ki ga imenujemo športna vzgoja, prispeva k oblikovanju 
harmonično razvite osebnosti in usmerja otroke in mladino v takšno in drugačno 
športno delovanje ter pri tem uporablja športna sredstva, športne vsebine oziroma 
športne zvrsti, športno didaktična pomagala in športne objekte« (Berčon, 2000, 11).  

 

2.5.1 Učni predmet šport v primerjavi z drugimi šolskimi predmeti 
 

Predmet šport je edini šolski predmet, ki skrbi za telesni in gibalni razvoj šolarjev. V 
ospredju je vzgojno-izobraževalni proces, kjer prevladujeta motiviranje in sodelovanje 
učencev. Bistvo celotnega procesa je, da se učenci z veseljem športno udejstvujejo,  
medtem ko so izmerjeni dosežki sekundarnega pomena (Kristan, 2009).  

Kristan (2009) navaja tri temeljne razlike med predmetom šport in drugimi učnimi 
predmeti: 

• Predmet šport je nujen dejavnik, ki omogoča celostno rast in razvoj otrok. 

• Predmet šport je nujno potreben del zdravstvene vzgoje otrok, ki otroke pripravlja 
na ohranjanje zdravega načina življenja tudi v poznejših obdobjih in aktivno 
preprečuje civilizacijske bolezni, ki so v največji meri posledica gibalne neaktivnosti 
(Kristan, 2009). 

• »Dolgoročnejši namen športne vzgoje je v sodobni družbi pomemben za 
slehernega človeka, ne glede na spol, starost, poklic in socialno stanje, kar velja 
veliko manj ali sploh ne velja za druge učne predmete« (Kristan, 2009, 94).  

G. Jurak, M. Kovač in J. Strel (2002) so ugotavljali, kakšna je priljubljenost predmeta 
šport v primerjavi z drugimi šolskimi predmeti. Največ učencev razredne stopnje je za 
najbolj priljubljen predmet izbralo šport (37,8 %), veliko učencev pa je predmet šport 
uvrstilo na drugo ali tretje mesto. Po priljubljenosti sta se za športom uvrstila učna 
predmeta matematika in likovna vzgoja (po novem poimenovanju likovna umetnost) 
(Jurak, Kovač in Strel, 2002).  
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Predmetu šport so v prvem in drugem triletju devetletne osnovne šole namenjene tri 
šolske ure na teden in pet športnih dni v posameznem razredu. V prvem triletju (drugi 
ali tretji razred) je šola dolžna organizirati 20-urni tečaj plavanja, v drugem triletju pa 
šolo v naravi (Kovač in drugi, 2011).  

Kot smo zapisali zgoraj, imajo učenci v nižjih razredih osnovne šole tri ure športa na 
teden, za zdrav telesni in duševni razvoj pa bi morali biti otroci in mladi aktivni vsaj eno 
uro na dan, le tako se namreč razvijajo telesne sposobnosti ali pa se sistematično 
odpravljajo morebitne telesne ali gibalne pomanjkljivosti (Berčon, 2000). Mednarodni 
svet je leta 1972 izdal Manifest o športu, v katerem je zapisano priporočilo o 
vsakodnevnem vključevanju predmeta šport na urnik, kar predstavlja šestino celotnega 
šolskega časa. Stanje v Sloveniji kaže, da je količina ur športa znatno nižja od danih 
priporočil (Kristan, 2009). Turk (2001) in Rak (2011) sta v svojih raziskavah o odnosu 
učencev do predmeta šport ugotovila, da imajo učenci šport radi in bi ga na urniku 
želeli imeti večkrat in pogosteje oz. bolj redno. Prav tako učenci k pouku športa ne 
hodijo le zato, ker je predmet obvezen.  

Čavničar (2005) je v raziskavi o vplivu povečanega števila ur predmeta šport ugotovila, 
da so učenci z več urami športa na teden zelo zadovoljni s pogostejšo športno 
aktivnostjo. Tudi starši učencev so mnenja, da dodatne ure športa otrok ne bremenijo, 
temveč se jih udeležujejo z veseljem (Čavničar, 2005).  

 

2.5.2 Ocenjevanje predmeta šport v osnovni šoli  
 

»Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v 
učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja 
opravi po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin« 
(3. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
osnovni šoli, 2008).  

V prvem in drugem razredu se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, od 
tretjega razreda naprej pa s številčnimi ocenami (8. člen Pravilnika o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013).  

Eden izmed bistvenih ciljev predmeta šport je težnja po vseživljenjskem ukvarjanju 
otrok s športom (Štemberger, 2015). Ta cilj učitelj dosega z upoštevanjem temeljnih 
izhodišč pri ocenjevanju predmeta šport:  

• Učenčevo gibalno znanje se ocenjuje na podlagi posameznikovih individualnih 
telesnih in gibalnih značilnosti. Vsakemu posamezniku mora biti omogočen osebni 
napredek ter pravica do diferenciiranih metod dela. 

• Učitelj mora pri ocenjevanju slediti standardom znanja za posamezno triletje, ki so 
zapisani v učnem načrtu, ter ocenjevati v skladu z veljavno zakonodajo.  

• Učitelj ocenjevanje izvede, ko je večina učencev praktično ali teoretično vsebino 
usvojila in utrdila. Učitelj učence predhodno seznani s kriteriji ocenjevanja.  

• Uporabljeni načini ocenjevanja morajo biti raznoliki (nastopi, pisni, ustni izdelki). 
• V prvem in drugem triletju naj učitelj ocenjuje le izbrana temeljna športna znanja 

(Kovač in drugi, 2011).  
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V učnem načrtu predmeta šport so zapisani operativni cilji, ki se nanašajo na športne 
aktivnosti, zajete v njem. Operativni cilji so razdeljeni v štiri sklope, in pri katerih so v 
ospredju: 

• »telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti, 
• usvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj, 
• seznanjanje s teoretičnimi informacijami,  
• oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje 

športa« (Dežman, 2001, 10).  

Izmed omenjenih štirih sklopov standardi znanj (količina in kakovost znanja ter 
spretnosti, ki jih morajo učenci doseči za posamično oceno) v učnem načrtu pokrivajo 
dva: usvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj ter seznanjanje s teoretičnimi 
informacijami. To pomeni, da učitelj lahko ocenjuje le praktično in teoretično znanje 
učenca. Tudi drugima dvema sklopoma mora učitelj posvečati pozornost, vendar ju ne 
ocenjuje, temveč zgolj spremlja (Dežman, 2001).  

Med temeljna praktična znanja uvrščamo gibalne vzorce (hoja, tek, met itn.), ki 
predstavljajo nekakšno gibalno osnovo in so predpogoj za poznejše obvladovanje 
kompleksnejših gibalnih vzorcev. Teoretično znanje delimo na splošno in specifično. 
Med splošno znanje sodi razvijanje zavesti o pozitivnih vplivih športa na človeka, 
poznavanje in uporaba temeljnega športnega izrazoslovja itn. Med specifično 
teoretično znanje pa sodijo izrazi, ki se pojavljajo v določenih športnih panogah (npr. 
pravila igre pri košarki, varnost pri izvajanju skoka čez kozo) (Kovač in drugi, 2002).  

Seveda pri ocenjevanju predmeta šport ni dovolj zgolj ocenjevanje objektivno 
določenih meril, treba je dobiti celostno sliko, pri kateri naj učitelj spremlja različna 
področja športnega udejstvovanja, kot so: 

• »športni dnevi, 
• poletna in zimska šola v naravi, 
• različni krožki s športno vsebino, 
• nastopanje za šolske ekipe na različnih ravneh tekmovanj, 
• sodelovanje pri pripravi šolskih športnih tekmovanj, pri nastopih za javno 

predstavitev šole na športnem področju, 
• ukvarjanje s športom zunaj šole v različnih športnih društvih« (Šmid, 2002, 126). 

 

Učitelj tako spremlja učence na vseh zgoraj omenjenih področjih in si s tem ustvari 
širšo sliko o posameznem učencu, ocenjuje pa lahko le znanje, ki ga je učenec pridobil 
znotraj učnega procesa v okviru rednega pouka. Seveda morajo biti vsebine, 
obravnavane pri pouku športa, utrjene in usvojene (Štemberger, 2015). 

Stvari, ki jih pri predmetu šport nikakor ne ocenjujemo, so: 

• gibalne sposobnosti otrok, saj so v večjem delu rezultat dednosti in ima posameznik 
nanje minimalen vpliv; 

• rezultati (npr. športnovzgojni karton, Cooperjev tekaški test): kljub temu da na prvi 
pogled delujejo najbolj objektivno, so v močni povezanosti z gibalnimi 
sposobnostmi in morfološkimi značilnostmi otroka. Rezultati naj bodo učitelju v 
pomoč pri spremljanju učenca, nikakor pa jih ne sme ocenjevati; 
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• prinašanje športne opreme; 
• učenčeve higienske navade; 
• učenčev odnos do športa (Štemberger, 2015).  

V zgodovini slovenskega šolstva so se ves čas pojavljale polemike o tem, ali naj se 
predmet šport (včasih športna vzgoja) ocenjuje ali ne. V nadaljevanju bomo povzeli 
nekaj temeljnih razlogov za/proti ocenjevanju predmeta šport.  

Struktura predmeta šport se bistveno razlikuje od drugih šolskih predmetov, zato tudi 
ocenjevanja ne moremo izenačevati. Športna vzgoja namreč ni klasičen šolski 
predmet, saj s svojo vsebino vpliva na zagotovitev pogojev za skladen razvoj 
odraščajočega otroka, prav tako njen namen ni selekcija v tekmovalni šport, temveč 
skuša vsakega otroka pridobiti za zdrav življenjski stil (Kristan, 2000; Kristan, 2009).  

»Šteje dejavnost oziroma proces, ne pa dosežki. Prihodnji razvoj športne vzgoje bo 
šel v smeri zagotavljanja vsakdanje gibalne dejavnosti. Za udejanjanje takšnega 
namena šolske športne vzgoje je ocenjevanje torej popolnoma nepotrebno. Ocene 
rabijo učitelji, učencem pa je potrebno gibanje« (Kristan, 2000, 119). Učiteljev cilj je 
predvsem ta, da učencem približa gibalno aktivnost in da le-ta postane del 
vsakdanjega življenja tudi v odraslosti. Pot do omenjenga cilja pa ne vodi skozi 
ocenjevanje predmeta šport, saj to lahko privede do občutka stigmatizacije tistega 
učenca, ki je pogosto ali dalj časa deležen slabših ocen. Stigmatizacija v večini 
primerov povzroča nasproten učinek od želenega (Kristan, 2000).  

Kristan (2000) pravi, da odlična ocena pri predmetu šport ni v korelaciji s tem, ali ima 
učenec šport rad ali ne, temveč kaže predvsem na prirojene telesne sposobnosti, ki 
mu le-to omogočajo. Eden od vzgojno-izobraževalnih smotrov športne vzgoje je 
namreč ta, da učenec z gibalno dejavnostjo bogati svoj prosti čas in da bo gibanje 
sprejel kot dejavnik, ki mu omogoča zdrav način življenja. Odlična ocena pri predmetu 
šport torej ni nikakršno zagotovilo, da ima učenec rad šport in bo še naprej razvijal 
športni življenjski slog (Kristan, 2000).  

Raziskava o stališčih staršev do ocenjevanja predmeta šport je pokazala, da se velika 
večina staršev strinja s tem, da njihov otrok pri pouku športa ni ocenjen ter da ocena 
pri športu ni potrebna (Kristan, 1999). Po drugi strani je raziskava (Rak, 2011), ki je 
vključevala mnenje učencev o ocenjevanju, pokazala, da učence ocenjevanje športa 
ne moti, prav tako se ne bojijo slabih ocen ter jim to, da prejmejo slabšo oceno kot 
sošolci, ne predstavlja stiske (Rak, 2011).  

Zagovorniki številčnega ocenjevanja predmeta šport trdijo, da je številčna ocena 
nekakšna prisila za učence, da bodo obvladali športne veščine, saj pridobljeno znanje 
omogoča poznejše ukvarjanje s športom. Prav tako so mnenja, da številčno 
ocenjevanje omogoča enakovreden položaj z drugimi šolskimi predmeti (Kristan, 
2009).  
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2.5.3 Sodelovanje staršev in razrednega učitelja pri predmetu šport  
 

Naloga pedagoških delavcev je, da starše ozaveščajo o pozitivnih vplivih telesne 
dejavnosti na celostni razvoj otroka (Škof, 2010). Starši se lahko na razrednega učitelja 
ali športnega pedagoga obrnejo, kadar: se želijo pogovoriti o otrokovih dosežkih pri 
športni vzgoji; želijo grafično ponazoritev otrokovega telesnega in gibalnega razvoja; 
potrebujejo nasvet glede izbire športne dejavnosti za svojega otroka in kadar so v stiski 
glede otrokovih morebitnih težav v telesnem ali gibalnem razvoju (Strel, 1996). Na 
vzorcu 334 otrok je bilo ugotovljeno, da se približno polovica njihovih staršev zanima 
za otrokovo oceno pri športni vzgoji (Rak, 2011).   

Oseba, ki poučuje predmet šport, mora biti tudi nekakšen ˝mentor˝ oz. usmerjevalec 
staršev za otrokovo dopolnilno in dodatno delo na področju športa (Šturm in drugi, 
1990), saj naj bi učitelj načrtno opazoval in odkrival učenčeve osebne značilnosti in 
nadarjenost za določeno športno vsebino, ki bi jo otrok lahko tudi v prihodnosti 
˝posvojil˝ za svojo prostočasno gibalno dejavnost (Kristan, 2009).  

Bergant Belaj (2007) navaja nekaj možnosti, s katerimi lahko strokovni delavci starše 
seznanijo s pomenom gibanja za zdrav način življenja in spodbudijo k športnemu 
udejstvovanju: 

• Pogovor o gibanju na roditeljskih sestankih. Pomembno je, da staršem učitelj ne 
predava, temveč da z njimi aktivno sodeluje in jim pomaga pri načrtovanju skupnih 
gibalnih dejavnosti. 

• Učitelj naj staršem uredi seznam iger, dejavnosti, spletnih strani, ki ponujajo 
možnost alternativnega gibanja v naravi. 

• Učitelj naj starše spodbuja k pogovoru in razmišljanju s pripovedovanjem o svojih 
izkušnjah glede gibalnih aktivnosti z otroki.  

• K sodelovanju lahko učitelj povabi lokalna športna in planinska društva. Dobrodošla 
je tudi pomoč pri načrtovanju planinskih izletov (Bergant Belaj, 2007).  

 

2.5.3.1 Starši in opravičila pri predmetu šport 
 

Pri pouku športa morajo biti prisotni vsi učenci, pri tem so izvzeti učenci, ki imajo 
resnejše zdravniške razloge in so v skladu z določbami zakona oproščeni določenih 
oblik pedagoškega dela (Kristan, 2009). Omenjenim učencem mora učitelj zagotoviti 
prilagojen proces dela, ki v prvi vrsti upošteva zdravnikove napotke (Kovač in drugi, 
2011). Raziskava, ki jo je izvedla M. Odar (2007), je pokazala, da starši v veliki večini 
(97,3 %) opravičujejo svoje otroke le takrat, ko je razlog za neaktivnost pri športni vzgoji 
opravičljiv. Med najpogostejše vzroke za neaktivnost so starši navedli bolezen, 
prebolelo bolezen in poškodbo.  



Anja Breznik: Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

25 
 

V predhodnih poglavjih smo se posvetili pozitivnemu vplivu športnega udejstovanja na 
zdravje, zato bi bilo opravičevanje učencev brez razloga oz. za vsak najmanjši razlog 
v nasprotju z načeli pouka šport. Seveda pa je pomembno, da učitelj metode in oblike 
dela prilagodi slehernemu posamezniku in mu s tem omogoči kakovostno delo, osebni 
napredek ter pozitivno doživljanje športa (Kristan, 2009).   



Anja Breznik: Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

26 
 

3. CILJI 
 

Glede na predmet in problem raziskave smo si postavili te cilje: 

1. Ugotoviti, kakšno je splošno mnenje staršev o predmetu šport v času njihovega 
izobraževanja v osnovni šoli. 

2. Ugotoviti, katere športne aktivnosti so imeli starši v času svojega šolanja pri urah 
športa v osnovni šoli najraje. 

3. Ugotoviti, ali so se starši v času svojega šolanja tudi izven šole ukvarjali s športom. 

4. Ugotoviti, kateri šolski predmeti so bili po mnenju staršev najpomembnejši za 
njihovo življenje.  

5. Ugotoviti, ali so starši tudi v odrasli dobi športno aktivni.  

6. Ugotoviti mnenje staršev o tem, kako pomemben je predmet šport za razvoj 
njihovega otroka.  

7. Ugotoviti, koliko pomemben je staršem predmet šport za življenje njihovih otrok v 
primerjavi z drugimi šolskimi predmeti. 

8. Ugotoviti, ali so starši seznanjeni z načinom ocenjevanja pri predmetu šport. 

9. Ugotoviti mnenje staršev o ocenjevanju predmeta šport. 

10.  Ugotoviti, kakšno je mnenje staršev o tem, da je predmet šport obvezen za vse 
učence.  

11.  Ugotoviti, kakšno mnenje imajo starši o tedenskem številu ur predmeta šport. 
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4. HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje smo opredelili te hipoteze: 

H 1: Večina staršev je zadovoljna s predmetom šport v času svojega šolanja.  

H 2: Najbolj priljubljena športna aktivnost staršev pri urah športa v času njihovega 
obiskovanja osnovne šole so bile igre z žogo. 

H 3: Več kot polovica staršev je bila v času svojega šolanja športno aktivna tudi v 
prostem času (športni klub/športno društvo).  

H 4: Najpomembnejši učni predmet za nadaljnje življenje je bila po mnenju staršev 
matematika.  

H 5: Manj kot polovica staršev je redno športno aktivna več kot 2-krat na teden.  

H 6: Starši menijo, da je predmet šport zelo pomemben za gibalni razvoj njihovega 
otroka. 

H 7: Več kot polovica staršev predmeta šport ni uvrstila med tri najpomembnejše 
šolske predmete za življenje otroka. 

H 8: Večina staršev meni, da so dovolj dobro seznanjeni z učiteljevimi načini 
ocenjevanja pri predmetu šport.  

H 9: Večina staršev se strinja s tem, da je predmet šport ocenjevan. 

H 10: Večina staršev se strinja s tem, da je učni predmet šport obvezen za vse učence. 

H 11: Večina staršev se strinja s tem, da bi število ur predmeta šport na teden lahko 
bilo višje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anja Breznik: Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

28 
 

5. METODE DELA 
 

Raziskava je potekala s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Uporabili smo 
deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Z vzorca na osnovno množico ne 
moremo posploševati, ker je vzorec premajhen.   

 
5.1 Vzorec merjencev 
 

Naš vzorec je bil neslučajnostni, priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 280 staršev 
učencev, ki v šolskem letu 2014/2015 obiskujejo prvo in drugo triletje teh osnovnih šol 
osrednjeslovenske regije: 

• OŠ Jurija Vege, 
• OŠ Janka Kersnika Brdo, 
• OŠ Dob. 

 

 
Tabela 1: Število anketirancev po spolu 

Spol f f % 

Moški 53 18,9 

Ženski 227 81,1 

Skupaj 280 100,0 
 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so anketni vprašalnik v večini reševale ženske, 
saj njihovi odgovori predstavljajo 81,1 % vseh odgovorov. Anketni vprašalnik je rešilo 
le 53 moških, kar predstavlja 18,9 %. 

Najmlajša oseba, ki je rešila anketni vprašalnik, je imela 24 let, najstarejša pa 68 let. 
Povprečna starost anketiranca je bila 39 let.  
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Tabela 2: Število anketirancev glede na OŠ, ki jo obiskuje njihov otrok 

OŠ f f % 

OŠ Jurija Vege 136 49,0 

OŠ Janka Kersnika Brdo 75 27,0 

OŠ Dob 69 24,0 

Skupaj 280 100,0 
 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 

Starši, katerih otroci obiskujejo OŠ Jurija Vege, so rešili anketne vprašalnike v 
največjem številu, 136, kar predstavlja 49,0 % celotnega vzorca. Starši učencev OŠ 
Janka Kersnika Brdo so rešili 75 (27,0 %), starši učencev OŠ Dob pa 69 (24,0 %) 
anketnih vprašalnikov.  

 
5.2 Vzorec spremenljivk 
 

Podatke smo zbrali z anonimnim vprašalnikom, ki je bil uporabljen v raziskavi Analiza 
razvojnih trendov motoričnih sposobnosti in morfoloških dimenzij ter relacije obeh s 
psihološkimi in sociološkimi dimenzijami slovenskih otrok in mladine med sedmim in 
osemnajstim letom starosti v obdobju 1970–83–93, katere avtor je prof. dr. Janko Strel 
s sodelavci (1996). Anketnemu vprašalniku smo za potrebe naše raziskave dodali 
nekaj vprašanj.  

Anketni vprašalnik je razdeljen na tri dele in vsebuje 15 vprašanj odprtega, zaprtega in 
kombiniranega tipa ter ocenjevalne lestvice in lestvice stališč. Prvi del vprašalnika 
zajema splošne podatke o anketirancu (spol in starost). Drugi del zajema vprašanja, ki 
se nanašajo na predmet šport in odnos do športa v času osnovnošolskega šolanja 
staršev. Tretji del se nanaša na sedanji odnos staršev do športa ter njihovo mnenje o 
predmetu šport, ki so ga deležni njihovi otroci. 

Vprašalnik vsebuje te spremenljivke: 

• splošno mnenje o športni vzgoji v času šolanja staršev; 
• priljubljenost športnih aktivnosti pri športni vzgoji v času šolanja staršev; 
• športna aktivnost staršev; 
• pomembnost šolskih predmetov; 
• pomembnost predmeta šport v primerjavi z drugimi šolskimi predmeti; 
• pomen predmeta šport za otrokov razvoj; 
• ocenjevanje pri predmetu šport.  
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5.3 Organizacija meritev 
 

Podatke smo pridobivali v šolskem letu 2014/15, in sicer v obdobju med januarjem in 
marcem. Razdelili smo 600 anketnih vprašalnikov, vrnili so jih 280. Na vprašalnike so 
odgovarjali starši učencev 1. in 2. triletja osnovne šole. Vprašalnike smo po 
predhodnem telefonskem dogovoru z ravnateljem na šolo dostavili osebno. Razredne 
učiteljice so otrokom razdelile vprašalnike; ko so jih starši rešili, so jih učenci vrnili v 
šolo.  

 

5.4 Metode obdelave podatkov 
 

Pridobljene podatke smo vnesli v računalniški program Microsoft Excel in jih nato 
obdelali s programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Pri analizi 
anketnega vprašalnika smo uporabili osnovna statistična postopka, pri katerih smo 
izračunali frekvenco pojavljanja posameznih odgovorov ter izraženost le-teh v 
odstotkih.   
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

V tem poglavju bomo predstavili izsledke anketnega vprašalnika. Prikazani so s 
tabelami in z grafi, poleg njih smo dodali interpretacije, primerjave z možnimi 
podobnimi raziskavami, naše mnenje ter potrditev oz. zavrnitev raziskovalnih hipotez.   

 

1. vprašanje: Kakšno je splošno mnenje staršev o predmetu šport v času 
njihovega šolanja? 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kakšno je splošno mnenje staršev o predmetu šport 
na razredni in predmetni stopnji v času njihovega osnovnošolskega šolanja.  

 
Tabela 3: Splošno mnenje staršev o predmetu šport na razredni in predmetni stopnji 
v času njihovega šolanja 

 Zelo 
slab 

Slab Ne slab, 
ne dober 

Dober Zelo 
dober 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Mnenje 

staršev o 
predmetu 
šport na 
razredni 
stopnji. 

3 1,1 12 4,3 60 21,4 138 49,3 67 23,9 280 100 

Mnenje 
staršev o 
predmetu 
šport na 

predmetni 
stopnji. 

5 1,8 14 5,0 52 18,6 131 46,8 78 27,9 280 100 

 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Podatki v zgornji tabeli so pokazali, da je večina staršev (73,2 %) svoj pouk športa na 
razredni stopnji ocenila kot dober (49,3 %) ali zelo dober (23,9 %). Mnenje petine 
anketirancev (21,4 %) je neopredeljeno. 15 anketirancev s športom ni bilo zadovoljnih, 
saj so ga ocenili kot slabega (4,3 %) ali zelo slabega (1,1 %).   

Eden od anketirancev je pripisal komentar: »Spominjam se le tega, da je športna 
vzgoja zelo pogosto odpadla, ker ni bilo miru v razredu!« Komentar anketiranca je zelo 
dobrodošel, saj opisuje zaskrbljujoče dejstvo glede predmeta šport v osnovni šoli. 
Nekateri učitelji namreč ure športa uporabljajo kot nagrado oz. kazen za vedenje 
posameznih učencev oz. razreda. Da se omenjeno v šolah še vedno dogaja, 
dokazujejo izsledki raziskave A. Janečko Goličič (2012), ki je raziskovala zaznavanje 
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športnovzgojnega procesa športa pri učencih druge triade. V omenjeni raziskavi je več 
kot polovica učencev (54,2 %) med dejavniki, ki jih pri urah športa ne marajo, izbrala 
možnost, da pouk športa odpade, kadar niso pridni (Janečko Goličič, 2012).  

Pozornosti vreden komentar je tudi ta, ki ga je zapisal anketiranec, ki je športno vzgojo 
ocenil kot slabo: »Športna vzgoja je izgledala takole: učitelj nas je naprej preštel (vpisal 
v dnevnik manjkajoče), nekaj razteznih vaj, nato je razdelil žoge ali samo eno, in to je 
bilo vse. Odšel je v kabinet, mi pa smo igrali nogomet. Ni bilo nobene usmerjenosti, 
vodenja. Športna vzgoja oz. ta ura je bila namenjena temu, da smo se znoreli.« 

Menimo, da zgoraj opisano  nikakor ni sprejemljivo in da učitelji ne bi smeli tako ravnati, 
saj s tem učencem povzročajo veliko škodo na celostnem razvojnem področju in hkrati 
kršijo glavne usmerjenosti predmeta šport: 

• »zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri, 
• posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 
• pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj in 
• čustveno in razumsko dojemanje športa« (Kovač in drugi, 2011, 7).  

Poglejmo še splošno oceno predmeta šport na predmetni stopnji, kjer lahko iz tabele 
razberemo, da imajo starši o njem zelo podobno mnenje kot o športu na razredni 
stopnji. Nekaj več anketirancev (6,8 %) je bilo mnenja, da je bil njihov pouk športa slab 
(5,0 %) ali zelo slab (1,8 %). 52 anketirancev (18,6 %) se ni opredelilo, saj je predmet 
šport ocenilo kot ne slab, ne dober.  Mnenje, da je bil predmet šport dober, je izrazilo 
131 staršev, kar predstavlja nekaj manj kot polovico vseh anketirancev (46,8 %). Kot 
zelo dober je predmet šport ocenilo nekaj manj kot tretjina staršev (27,9 %).  

Bistvenih razlik v splošnem mnenju staršev glede predmeta šport na razredni in 
predmetni stopnji ne zaznamo, saj so starši na obeh stopnjah šolanja šport v večini 
ocenili kot dober oz. zelo dober, na podlagi tega lahko sklepamo, da so imeli med 
šolanjem pozitivne izkušnje tako z različnimi športnimi aktivnostmi kot s svojim 
učiteljem (razredni učitelj ali športni pedagog). 

Izsledki raziskave, ki jo je izvajala Berčon (2000), so bili zelo podobni našim, saj so 
prav tako pokazali, da ima več kot polovica anketiranih staršev (razredna stopnja 68 
%, predmetna stopnja 84 %) o predmetu šport, ki so ga bili deležni v osnovni šoli, 
dobro oz. zelo dobro mnenje (Berčon, 2000).   

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 1: Večina staršev je zadovoljna s 
predmetom šport v času svojega šolanja. Hipotezo lahko potrdimo, saj je več kot 
polovica staršev (razredna stopnja: 73,2 % in predmetna stopnja: 74,7 %) 
mnenja, da je bil njihov pouk športa v osnovni šoli dober ali zelo dober.  
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2. vprašanje: Katere športne aktivnosti ste imeli pri predmetu šport najraje? 

 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, katere so tiste športne aktivnosti, ki so bile 
staršem v času njihovega osnovnošolskega šolanja najljubše. Napisati so morali do tri 
najljubše športne aktivnosti za vsako stopnjo (razredna in predmetna).  

 

Tabela 4: Najljubše športne aktivnosti staršev na razredni stopnji 

 
 
 
 

 
 

1. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

Športna aktivnost f f % 
med dvema 

ognjema 
88 31,5 

vzdržljivostni teki 40 14,3 
gimnastične 

vsebine 
24 8,6 

košarka 21 7,5 
odbojka 20 7,2 

igre z žogo 18 6,5 
nogomet 16 5,7 

elementarne igre 15 5,4 
rokomet 5 1,8 
poligon 5 1,8 

ples 5 1,8 
atletske vsebine 4 1,4 
plezanje (vrv,žrd) 3 1,1 

skok v daljino 3 1,1 
vaje na bradlji 2 0,7 

vaje s kolebnico 2 0,7 
ogrevalne vaje 2 0,7 
plezanje (plez. 

stena) 
1 0,4 

badminton 1 0,4 
kros 1 0,4 

pohod 1 0,4 
štafetne igre 1 0,4 
vaje na gredi 1 0,4 

 
 
 
 
 

2. 
 

M 
 

E 
 

S 

košarka 36 13,5 
med dvema 

ognjema 
35 13,2 

vzdržljivostni teki 26 9,8 
gimnastične 

vsebine 
24 9,0 

odbojka 20 7,5 
igre z žogo 17 6,4 
nogomet 13 4,9 

atletske vsebine 13 4,9 
elementarne igre 12 4,5 

rokomet 11 4,1 



Anja Breznik: Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

34 
 

 
T 
 

O 

skok v daljino 11 4,1 
poligon 7 2,6 

vaje s kolebnico 5 1,9 
ples 3 1,1 

 
 
 
 
 

ogrevalne vaje 3 1,1 
preval 3 1,1 

skok čez kozo 3 1,1 
plavanje 3 1,1 

plezanje (vrv, žrd) 2 0,8 
namizni tenis 2 0,8 
vaje na bradlji 2 0,8 

pohod 2 0,8 
štafetne igre 2 0,8 

delo po postajah 2 0,8 
šola v naravi 1 0,4 

hokej 1 0,4 
vaje na mali prožni 

ponjavi 
1 0,4 

kros 1 0,4 
drsanje 1 0,4 
rolanje 1 0,4 

plezanje (plez. 
stena) 

1 0,4 

met krogle 1 0,4 
vaje na gredi 1 0,4 

 
 

3. 
 

M 
 

E 
 

S 
 

T 
 

O 

med dvema 
ognjema 

23 11,3 

odbojka 21 10,3 
košarka 19 9,3 

vzdržljivostni teki 18 8,8 
igre z žogo 15 7,3 
gimnastične 

vsebine 
15 7,3 

poligon 10 4,9 
rokomet 9 4,4 

atletske vsebine 7 3,4 
elementarne igre 6 2,9 

skok v daljino 5 2,4 
ples 5 2,4 

nogomet 5 2,4 
vaje s kolebnico 5 2,4 

plezanje (vrv/drog) 5 2,4 
plavanje 4 2,0 

namizni tenis 4 2,0 
pohod 4 2,0 

plezanje (plezalna 
stena) 

3 1,5 

preval 3 1,5 
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badminton 3 1,5 
skok čez kozo 2 1,0 

sankanje 2 1,0 
štafetne igre 2 1,0 

ogrevalne vaje 1 0,5 
vaje za sproščanje 1 0,5 
testiranje za ŠVK 1 0,5 

aerobika 1 0,5 
vaje na bradlji 1 0,5 

smučanje 1 0,5 
tenis 1 0,5 

kolesarjenje 1 0,5 
športni dan 1 0,5 

tek čez ovire 1 0,5 
 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 
Izsledki so pokazali, da so anketirani starši na prvo mesto najljubših športnih aktivnosti 
na razredni stopnji največkrat uvrstili igro med dvema ognjema s 31,5 %, sledil je 
vzdržljivostni tek s 14,3 % ter gimnastične vsebine z 8,6 %. Nato sledijo športne 
aktivnosti, ki so bile na prvo mesto izbrane z manj kot 8,0 %.   

Na drugo mesto so starši najpogosteje uvrstili košarko s 13,5 %, igro med dvema 
ognjema s 13,2 %, vzdržljivostni tek z 9,8 % ter gimnastične vsebine z 9,0 %. Sledijo 
športne aktivnosti z manj kot 9,0 % izbranostjo.  

Na tretje mesto je bila najpogosteje izbrana igra med dvema ognjema z 11,3 %, sledita 
ji odbojka z 10,3 % in košarka z 9,3 %. Druge športne aktivnosti so bile na tretje mesto 
izbrane s pogostostjo, manjšo od 9,0 %.  

Najpogosteje se torej na prvih treh mestih priljubljenih športnih aktivnosti na razredni 
stopnji pojavljajo igra med dvema ognjema, vzdržljivostni teki in košarka. 

Da se je visoko uvrstila igra med dvema ognjema, nas ni presenetilo, saj je igra tudi v 
sodobnem času zelo priljubljena med učenci. Da imajo igro med dvema ognjema radi, 
je v raziskavi, ki jo je izvajala K. Sonjak (1998), odgovorilo kar  95,3 % anketiranih 
učencev. Na prvo mesto se je po mnenju anketiranih učencev omenjena igra uvrstila 
tudi v raziskavi D. Matkovič (2015) ter v raziskavi Novinić (2015), kjer jo je 57,0 % 
učencev, ki obiskujejo drugo triletje osnovne šole, uvrstilo na prvo mesto po 
priljubljenosti (Novinić, 2015). Igra sodi med moštvene igre in vključuje osnovne 
telesne veščine (hiter in kratek tek, vzdržljivost, koordinacijo telesnih gibov itn.), ki jih 
večina otrok dokaj hitro obvlada. Po drugi strani pa z igro težko dosežemo upoštevanje 
načela aktivnosti vseh otrok, saj so ponavadi v ospredju učenci, ki so motorično 
sposobnejši, drugi učenci se tako v igro težje vključijo oz. hitro izpadejo (Sonjak, 1998).         

 

  



Anja Breznik: Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

36 
 

Tabela 5: Naljubše športne aktivnosti staršev na predmetni stopnji 

 
 
 
 

 
 

1. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

Športna aktivnost f f % 
odbojka 74 26,5 
košarka 39 14,0 

vzdržljivostni teki 30 10,8 
rokomet 25 9,0 

gimnastične 
vsebine 

24 8,6 

nogomet 23 8,2 
med dvema 

ognjema 
13 4,7 

igre z žogo 11 3,9 
atletske vsebine 11 3,9 
ogrevalne vaje 4 1,4 
plezanje (vrv, 

drog) 
3 1,1 

elementarne igre 3 1,1 
badminton 3 1,1 

skok v daljino 3 1,1 
ples 3 1,1 

namizni tenis 2 0,7 
vaje na mali prožni 

ponjavi 
2 0,7 

poligon 2 0,7 
kros 1 0,4 

smučanje 1 0,4 
tek na smučeh 1 0,4 
štafetne igre 1 0,4 

 
 

 
2. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 

košarka 50 18,6 
odbojka 44 16,4 
rokomet 28 10,4 

vzdržljivostni teki 27 10,0 
gimnastične 

vsebine 
27 10,0 

nogomet 13 4,8 
atletske vsebine 12 4,5 

med dvema 
ognjema 

8 3,0 

skok v daljino 7 2,6 
badminton 5 1,9 

elementarne igre 5 1,9 
plezanje (vrv, 

drog) 
4 1,5 

met krogle 4 1,5 
plavanje 4 1,5 

ples 4 1,5 
poligon 4 1,5 

namizni tenis 3 1,1 
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igre z žogo 2 0,7 
skok čez kozo 2 0,7 

drsanje 2 0,7 
vaje na bradlji 2 0,7 

hokej 2 0,7 
vaje na gredi 1 0,4 

preval 1 0,4 
ogrevalne vaje 1 0,4 

kros 1 0,4 
aerobika 1 0,4 

vaje na mali prožni 
ponjavi 

1 0,4 

tek na smučeh 1 0,4 
tenis 1 0,4 

pohod 1 0,4 
športni dan 1 0,4 

 
 
 
 

 
 

3. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

odbojka 31 13,8 
košarka 29 12.9 

vzdržljivostni teki 23 10,2 
rokomet 21 9,3 

gimnastične 
vsebine 

21 9,3 

skok v daljino 14 6,2 
namizni tenis 10 4,4 
med dvema 

ognjema 
8 3,6 

nogomet 8 3,6 
ples 6 2,7 

elementarne igre 5 2,2 
atletske vsebine 5 2,2 

igre z žogo 5 2,2 
badminton 4 1,8 

skok čez kozo 4 1,8 
plezanje (plez. 

stena) 
3 1,3 

vaje na bradlji 3 1,3 
fitnes 3 1,3 
pohod 3 1,3 

štafetne igre 2 0,9 
poligon 2 0,9 

smučanje 2 0,9 
vaje na mali prožni 

ponjavi 
2 0,9 

met krogle 1 0,4 
plavanje 1 0,4 

ogrevalne vaje 1 0,4 
drsanje 1 0,4 

vaje za sproščanje 1 0,4 
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testiranje za ŠVK 1 0,4 
kros 1 0,4 

aerobika 1 0,4 
vaje s kolebnico 1 0,4 

tenis 1 0,4 
plezanje (vrv, 

drog) 
1 0,4 

 
Legenda: 

f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Izsledki so pokazali, da so anketirani starši na prvo mesto najljubših športnih aktivnosti 
na predmetni stopnji največkrat uvrstili odbojko s 26,5 %, sledita ji košarka s 14,0 % in 
vzdržljivostni teki s 10,8 %. Nato so v tabeli zapisane športne aktivnosti, ki so bile 
izbrane z manj kot 10,0 %. 

Na drugem mestu je bila z 18,6 % izbrana košarka, sledi ji odbojka s 16,4 % ter za njo 
rokomet z 10,4 %. Druge športne dejavnosti, ki se pojavljajo na drugem mestu s 
pogostostjo 10,0 % ali manj, lahko razberemo iz zgornje tabele.  

Iz tabele je razvidno, da so na tretje mesto starši najpogosteje uvrstili odbojko s 13,8 
%, nato ji sledita košarka s 12,9 % ter vzdržljivostni teki z 10,2 %. Sledijo športne 
aktivnosti, ki so bile prav tako izbrane na tretje mesto po priljubljenosti, vendar s 
pogostostjo, manjšo od 10 %.  

Če primerjamo najbolj priljubljene športne aktivnosti na razredni in predmetni stopnji, 
lahko vidimo, da so starši na obeh stopnjah šolanja na prva mesta pogosto postavili 
skupinske oz. moštvene športe z žogo, kjer po pogostosti na predmetni stopnji 
izstopajo košarka, odbojka in rokomet. Na razredni stopnji sicer prevladuje igra z žogo 
med dvema ognjema, ki jo je na enega od treh mest postavilo 146 anketirancev (52,1 
%), medtem ko na predmetni stopnji ne opazimo posebnega izstopanja omenjene igre, 
so pa bili anketiranci usklajeni v vseh drugih zgoraj omenjenih odgovorih.  

Glavni cilj moštvenih iger je v učencih prebuditi skupinski duh. Moštva med seboj 
tekmujejo, dober rezultat pa lahko, ob upoštevanju pravil, dosežejo s povezanostjo in 
sodelovanjem vseh igralcev v skupini. Prav tako se preko moštvenih iger zmanjšuje 
morebitna prevelika individualna aktivnost posameznika in povečuje občutek 
pripadnosti oz. skupinske aktivnosti za dosego cilja (Sonjak, 1998).  

Dobljene izsledke lahko primerjamo z raziskavo, ki jo je izvedla M. Berčon (2000), kjer 
je raziskovala odnos staršev do predmeta šport. Ugotovila je namreč, da so starši med 
najbolj priljubljene športne aktivnosti na razredni stopnji največkrat uvrstili prav igro 
med dvema ognjema, na predmetni stopnji pa je bila vodilna športna dejavnost odbojka 
(Berčon, 2000). Potrdimo lahko, da se naši izsledki ujemajo z že obstoječo raziskavo.  

Poleg skupinskih športov so starši na prva mesta pogosto uvrstili tudi vzdržljivostni tek, 
kar nas je močno presenetilo. Na lestvici razredne stopnje je bil tek na prva tri mesta 
uvrščen 84-krat, na lestvico predmetne stopnje pa 80-krat. Glede na dosedanje 
raziskave (Ponikvar, 2012; Švigelj, 2012; Matkovič, 2014) je tek med učenci namreč 
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ena manj priljubljenih športnih aktivnosti. Tudi v obstojoči raziskavi M. Berčon (2000) 
so izsledki pokazali nepriljubljenost tekaške aktivnosti.  

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 2: Najbolj priljubljena športna aktivnost 
staršev pri urah športa v času njihovega obiskovanja osnovne šole so bile igre 
z žogo. Hipotezo lahko potrdimo, saj so starši na obeh stopnjah šolanja 
(razredna in predmetna) na prvo mesto največkrat uvrstili igre z žogo. Na 
razredni stopnji tako prevladuje igra med dvema ognjema, ki jo je izbralo 31,5 % 
anketirancev, na predmetni stopnji pa je najbolj priljubljena športna aktivnost 
odbojka, ki je prejela 26,5 % glasov.  

 

3. vprašanje: Katere športne aktivnosti pri predmetu šport vam niso 
ugajale? 

 

Želeli smo izvedeti, katere so tiste športne aktivnosti, ki staršem v času njihovega 
osnovnošolskega šolanja niso bile všeč. Za vsako stopnjo (razredna in predmetna) so 
morali napisati do tri športne aktivnosti, ki so se jih neradi udeleževali.  

 

Tabela 6: Športne aktivnosti na razredni stopnji, ki staršem niso ugajale 

 
 
 
 

 
 

1. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

Športna aktivnost f f % 
vzdržljivostni teki 83 30,1 

košarka 26 9,4 
plezanje (vrv, 

drog) 
23 8,3 

gimnastične 
vsebine 

22 8,0 

testiranje za ŠVK 18 6,5 
ogrevalne vaje 11 4,0 
skok čez kozo 10 3,6 

ples 8 2,9 
odbojka 8 2,9 

skok v daljino 7 2,5 
kros 7 2,5 

kolebnica 6 2,2 
nogomet 6 2,2 
poligon 5 1,8 

vaje za moč 
(trebušnjaki, 

sklece) 

5 1,8 

stoja 4 1,4 
igre z žogo 4 1,4 

rokomet 4 1,4 
plezanje (plez. 

stena) 
3 1,1 
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 atletske vsebine 3 1,1 
preval 3 1,1 

med dvema 
ognjema 

2 0,7 

vaje na bradlji 2 0,7 
vaje na gredi 1 0,4 
met krogle 1 0,4 

pohod 1 0,4 
štafetne igre 1 0,4 
lokostrelstvo 1 0,4 

delo po postajah 1 0,4 
 
 
 
 

 
 

2. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

vzdržljivostni teki 28 13,3 
plezanje (vrv, 

drog) 
22 10,4 

skok čez kozo 19 9,0 
testiranje za ŠVK 16 7,6 

košarka 10 4,7 
rokomet 10 4,7 

gimnastične 
vsebine 

10 4,7 

odbojka 10 4,7 
atletske vsebine 9 4,3 

preval 9 4,3 
stoja 8 3,8 

skok v daljino 7 3,3 
nogomet 7 3,3 

kros 6 2,8 
ples 5 2,4 

ogrevalne vaje 5 2,4 
kolebnica 4 1,9 
poligon 4 1,9 

met krogle 3 1,4 
plavanje 3 1,4 

vaje za moč 
(trebušnjaki, 

sklece) 

2 0,9 

elementarne igre 2 0,9 
namizni tenis 2 0,9 
igre z žogo 1 0,5 

plezanje (plez. 
stena) 

1 0,5 

rolanje 1 0,5 
badminton 1 0,5 

vaje na mali prožni 
ponjavi 

1 0,5 

vaje na bradlji 1 0,5 
smučanje 1 0,5 

fitnes 1 0,5 
gorništvo 1 0,5 
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pohod 1 0,5 
 
 
 
 

 
 

3. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

plezanje (vrv, 
drog) 

14 14,3 

vzdržljivostni teki 9 9,2 
skok čez kozo 7 7,1 

nogomet 5 5,1 
gimnastične 

vsebine 
5 5,1 

ples 5 5,1 
rokomet 4 4,1 

skok v daljino 4 4,1 
stoja 4 4,1 

preval 3 3,1 
ogrevalne vaje 3 3,1 

elementarne igre 3 3,1 
kros 3 3,1 

poligon 3 3,1 
košarka 3 3,1 

med dvema 
ognjema 

3 3,1 

met krogle 2 2,0 
atletske vsebine 2 2,0 

vaje za moč 
(trebušnjaki, 

sklece) 

2 2,0 

odbojka 2 2,0 
badminton 2 2,0 

testiranje za ŠVK 2 2,0 
kolebnica 2 2,0 

vaje na bradlji 2 2,0 
drsanje 1 1,0 

gorništvo 1 1,0 
tenis 1 1,0 

pohod 1 1,0 
hokej 1 1,0 

 
 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Izsledki so pokazali, da so anketiranci na prvo mesto športnih aktivnosti, ki jim na 
razredni stopnji niso bile všeč, s 30,1 % izbrali vzdržljivostni tek, sledita mu košarka z 
9,4 % in plezanje (po vrvi ali drogu) z 8,3 %. Anketiranci so na prvo mesto postavili 
tudi druge športne aktivnosti, ki se pojavljajo s pogostostjo 8,0 % ali manj.  

Na drugem mestu se najpogosteje pojavlja vzdržljivostni tek s 13,3 %, nato plezanje 
(po vrvi ali drogu) z 10,4 % ter skok čez kozo z 9,0 %. Iz tabele lahko razberemo še 
druge športne aktivnosti, ki so bile izbrane z manj kot 8,0 %.  
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Na tretje mesto so bile najpogosteje izbrane dejavnosti plezanje (po vrvi ali drogu) s 
14,3 %, vzdržljivostni teki z 9,2 % in skok čez kozo s 7,1 %. Druge športne aktivnosti, 
ki so bile uvrščene na tretje mesto, so anketiranci izbrali z manj kot 6,0 %.  

 

Tabela 7: Športne aktivnosti na predmetni stopnji, ki staršem niso ugajale 

 
 
 
 

 
 

1. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

Športna aktivnost f f % 
vzdržljivostni teki 75 27,1 

košarka 32 11,6 
gimnastične 

vsebine 
26 9,4 

testiranje za ŠVK 20 7,2 
plezanje (vrv, 

drog) 
18 6,5 

vaje na bradlji 13 4,7 
odbojka 11 4,0 
rokomet 10 3,6 

kros 8 2,9 
ples 8 2,9 

ogrevalne vaje 8 2,9 
skok v daljino 7 2,5 

nogomet 6 2,2 
skok čez kozo 6 2,2 
vaje za moč 
(trebušnjaki, 

sklece) 

5 1,8 

igre z žogo 3 1,1 
met krogle 3 1,1 

atletske vsebine 3 1,1 
poligon 2 0,7 

stoja 2 0,7 
plezanje (plez. 

stena) 
2 0,7 

med dvema 
ognjema 

1 0,4 

vaje na gredi 1 0,4 
preval 1 0,4 

badminton 1 0,4 
pohod 1 0,4 

štafetne igre 1 0,4 
lokostrelstvo 1 0,4 

delo po postajah 1 0,4 
tek čez ovire 1 0,4 

 
 
 
 

 

plezanje (vrv, 
drog) 

28 12,5 

vzdržljivostni teki 21 9,4 
košarka 16 7,1 

skok čez kozo 16 7,1 
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2. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

testiranje za ŠVK 16 7,1 
vaje na bradlji 16 7,1 

rokomet 12 5,4 
gimnastične 

vsebine 
12 5,4 

nogomet 11 4,9 
atletske vsebine 11 4,9 

odbojka 10 4,5 
kros 8 3,6 

ogrevalne vaje 7 3,1 
vaje za moč 
(trebušnjaki, 

sklece) 

4 1,8 

vaje za sproščanje 4 1,8 
skok v daljino 4 1,8 

ples 4 1,8 
met krogle 3 1,3 

plezanje (plez. 
stena) 

3 1,3 

stoja 3 1,3 
poligon 2 0,9 
fitnes 2 0,9 

kolebnica 2 0,9 
preval 2 0,9 

plavanje 1 0,4 
rolanje 1 0,4 

badminton 1 0,4 
aerobika 1 0,4 
gorništvo 1 0,4 

joga 1 0,4 
štafetne igre 1 0,4 

 
 
 
 

 
 

3. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 

vzdržljivostni teki 13 10,4 
vaje na bradlji 12 9,6 
plezanje (vrv, 

drog) 
12 9,6 

skok v daljino 10 8,0 
skok čez kozo 8 6,4 

nogomet 8 6,4 
rokomet 7 5,6 

testiranje za ŠVK 5 4,0 
ples 5 4,0 

odbojka 4 3,2 
stoja 4 3,2 

košarka 3 2,4 
gimnastične 

vsebine 
3 2,4 

poligon 3 2,4 
med dvema 

ognjema 
2 1,6 
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O 
 
 
 
 

 

met krogle 2 1,6 
atletske vsebine 2 1,6 

preval 2 1,6 
vaje za moč 
(trebušnjaki, 

sklece) 

2 1,6 

vaje s kolebnico 2 1,6 
plezanje (plez. 

stena) 
1 0,8 

ogrevalne vaje 1 0,8 
rolanje 1 0,8 

elementarne igre 1 0,8 
namizni tenis 1 0,8 

badminton 1 0,8 
kros 1 0,8 

aerobika 1 0,8 
igre z žogo s fanti 1 0,8 

smučanje 1 0,8 
gorništvo 1 0,8 

hokej 1 0,8 
drsanje 1 0,8 

 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 

 

Izsledki so pokazali, da so anketiranci na prvo mesto športnih aktivnosti, ki jim na 
predmetni stopnji niso bile všeč, s 27,1 % izbrali vzdržljivostni tek. Sledi košarka z 11,6 
% in nato gimnastične vsebine z 9,4 %. Tem trem aktivnostim sledijo druge z manj kot 
8,0 %.  

Na drugo mesto so anketiranci z 12,5 % postavili plezanje (po vrvi ali drogu), nato pa 
sledijo vzdržljivostni teki z 9,4 % ter košarka, skok čez kozo, testiranje za 
športnovzgojni karton in vaje na bradlji s 7,1 %. Druge aktivnosti, ki jih lahko vidimo v 
tabeli, so bile izbrane z manj kot 6,0 %.  

Na tretje mesto so anketiranci z 10,4 % postavili vzdržljivostni tek, sledijo športne vaje 
na bradlji ter plezanje (po vrvi ali drogu) z 9,6 %. Anketiranci so navedli tudi druge 
športne aktivnosti, le-te so bile izbrane z 8,0 % ali manj.  

Izsledki najmanj priljubljenih aktivnosti na razredni in predmetni stopnji osnovne šole 
so si zelo podobni. Anketiranci so namreč med tri najmanj priljubljene športne 
aktivnosti na obeh stopnjah v največjem številu uvrstili vzdržljivostni tek (razredna 
stopnja: 120 glasov; predmetna stopnja: 109 glasov), sledila sta mu plezanje po vrvi 
ali drogu (razredna stopnja: 59 glasov; predmetna stopnja: 58 glasov) in košarka 
(razredna stopnja: 36 glasov; predmetna stopnja: 48 glasov).  

Ugotovitve so pričakovane, saj se tek pogosto povezuje z monotonostjo in 
dolgočasjem. Večinoma se ta športna aktivnost izvaja brez pripomočkov, individualno 
in kot aktivnost sama po sebi (brez ustreznih oblik in metod dela). Po našem mnenju 
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je tek nepriljubljen tudi zaradi priokusa tekmovalnosti in napora, ki ga povzroča 
nekaterim učencem.  

Vzdržljivostni tek se je na prva tri mesta (razredne in predmete stopnje) najpogosteje 
uvrstil tudi v raziskavi, ki jo je leta 2000 izvajala M. Berčon. Druge pogosto izbrane 
nezaželene športne dejavnosti so bile še plezanje po vrvi ali drogu ter testiranja za 
športnovzgojni karton (Berčon, 2000).  

Zanimivo je, da se tudi med nepriljubljenimi športnimi aktivnostmi kot pogosta izbira 
pojavljata tek in košarka, saj se ravno tako pojavljata med tremi najpogostejšimi 
odgovori na 2. vprašanje, kjer smo spraševali po najbolj priljubljenih športnih 
aktivnostih. Razlog je, po našem mnenju, v različnem športnem okusu (nekateri dajejo 
prednost individualnim športom, drugi skupinskim) ter izkušnjah posameznika z 
določenim športom (način izvajanja aktivnosti, motivacija, odnos učitelja športa), zato 
bi v tem primeru težko naredili posplošitve.    

 

 

4. vprašanje: Katere športne aktivnosti ste pri predmetu šport pogrešali? 

 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, katere športne aktivnosti so starši v času svojega 
osnovnošolskega šolanja pogrešali oz. bi si želeli, da bi se pri pouku športa pojavljale 
pogosteje. Za vsako stopnjo (razredna in predmetna) so morali napisati do tri športne 
aktivnosti, ki so se po njihovem mnenju pojavljale preredko.  

 

Tabela 8: Športne aktivnosti, ki so jih starši na razredni stopnji pogrešali 

 
 
 
 

 
 

1. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 

Športna aktivnost f f % 
plavanje 69 25,3 

ples 33 12,1 
elementarne igre 21 7,7 

smučanje 14 5,1 
namizni tenis 12 4,4 

badminton 12 4,4 
odbojka 11 4,0 
pohod 11 4,0 

košarka 10 3,7 
nogomet 7 2,6 

igre z žogo 7 2,6 
drsanje 7 2,6 

tenis 7 2,6 
gimnastične 

vsebine 
6 2,2 

rolanje 5 1,8 
rokomet 5 1,8 

plezanje (plez. 
stena) 

5 1,8 

kolesarjenje 4 1,5 
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vaje na mali prožni 
ponjavi 

3 1,1 

jahanje 2 0,7 
skok čez kozo 2 0,7 
skok v daljino 2 0,7 

aerobika 2 0,7 
fitnes 2 0,7 

gorništvo 2 0,7 
športni dan 2 0,7 
med dvema 

ognjema 
1 0,4 

vzdržljivostni teki 1 0,4 
vaje na gredi 1 0,4 

ogrevalne vaje 1 0,4 
vaje za sproščanje 1 0,4 

stoja 1 0,4 
poligon 1 0,4 

lokostrelstvo 1 0,4 
delo po postajah 1 0,4 

teoretično športno 
znanje 

1 0,4 

 
 
 
 

 
 

2. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

plavanje 49 21,0 
elementarne igre 24 10,3 

smučanje 20 8,6 
ples 18 7,7 

pohod 14 6,0 
rolanje 13 5,6 
drsanje 10 4,3 
košarka 9 3,9 

gimnastične 
vsebine 

8 3,4 

namizni tenis 8 3,4 
odbojka 7 3,0 

kolesarjenje 7 3,0 
badminton 6 2,6 

med dvema 
ognjema 

5 2,1 

igre z žogo 4 1,7 
nogomet 3 1,3 
rokomet 3 1,3 

tenis 3 1,3 
štafetne igre 3 1,3 

vzdržljivostni teki 2 0,9 
plezanje (plez. 

stena) 
2 0,9 

aerobika 2 0,9 
vaje na mali prožni 

ponjavi 
2 0,9 

gorništvo 2 0,9 
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poligon 2 0,9 
vaje na gredi 1 0,4 

atletske vsebine 1 0,4 
ogrevalne vaje 1 0,4 

vaje za sproščanje 1 0,4 
fitnes 1 0,4 

tek na smučeh 1 0,4 
joga 1 0,4 

 
 
 

3. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

plavanje 22 19,3 
drsanje 11 9,6 
rokomet 8 7,0 
rolanje 8 7,0 

ples 7 6,1 
košarka 6 5,3 

elementarne igre 6 5,3 
smučanje 6 5,3 
odbojka 5 4,4 

badminton 5 4,4 
igre z žogo 4 3,5 

pohod 4 3,5 
gorništvo 3 2,6 

kolesarjenje 3 2,6 
štafetne igre 3 2,6 

vzdržljivostni teki 2 1,8 
atletske vsebine 2 1,8 

aerobika 2 1,8 
med dvema 

ognjema 
1 0,9 

nogomet 1 0,9 
plezanje (plez. 

stena) 
1 0,9 

vaje na mali prožni 
ponjavi 

1 0,9 

tek na smučeh 1 0,9 
lokostrelstvo 1 0,9 

tenis 1 0,9 
 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Na prvo mesto pogrešanih športnih aktivnosti na razredni stopnji so anketiranci s 25,3 
% postavili plavanje, sledi mu ples z 12,1 % in nato elementarne igre s 7,7 %. Druge 
športne dejavnosti so bile na prvo mesto postavljene z manj kot 6,0 %.  

Starši so na drugo mesto najpogosteje postavili plavanje z 21,0 %, elementarne igre 
so bile izbrane z 10,3 %, smučanje pa z 8,6 %. Sledile so športne dejavnosti, ki so 
imele posamezno manj kot 8,0 % glasov.  
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Na tretjem mestu je bilo ponovno najpogosteje izbrano plavanje z 19,3 %, nato je 
sledilo drsanje z 9,6 % ter za njim rokomet in rolanje s 7,0 %. Na druga mesta so 
anketiranci postavili športne aktivnosti, ki so imele manj kot 7,0 % glasov.  

 

Tabela 9: Športne aktivnosti, ki so jih starši na razredni stopnji pogrešali 

 
 
 
 

 
 

1. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

Športna aktivnost f f % 
plavanje 45 16,5 

ples 35 12,8 
smučanje 24 8,8 

pohod 17 6,2 
namizni tenis 17 6,2 

badminton 16 5,9 
odbojka 12 4,4 
košarka 12 4,4 
nogomet 9 3,3 

igre z žogo 9 3,3 
gimnastične 

vsebine 
8 2,9 

plezanje (plez. 
stena) 

8 2,9 

rokomet 7 2,6 
tenis 5 1,8 

aerobika 5 1,8 
rolanje 4 1,5 
drsanje 4 1,5 
fitnes 4 1,5 

kolesarjenje 4 1,5 
športni dan 4 1,5 

vaje na bradlji 2 0,7 
gorništvo 2 0,7 

vzdržljivostni teki 2 0,7 
jahanje 2 0,7 

elementarne igre 2 0,7 
skok v daljino 2 0,7 
vaje na gredi 1 0,4 
met krogle 1 0,4 

skok čez kozo 1 0,4 
ogrevalne vaje 1 0,4 

vaje na mali prožni 
ponjavi 

1 0,4 

bordanje 1 0,4 
lokostrelstvo 1 0,4 

borilne veščine 1 0,4 
delo po postajah 1 0,4 

teoretično športno 
znanje 

1 0,4 

vaje za sproščanje 1 0,4 
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poligon 1 0,4 
 
 
 
 

 
 

2. 
 

M 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

smučanje 26 10,7 
plavanje 25 10,3 
aerobika 22 9,1 

ples 20 8,2 
pohodništvo 15 6,2 

rolanje 14 5,8 
namizni tenis 13 5,3 

badminton 13 5,3 
tenis 12 4,9 

drsanje 8 3,3 
kolesarjenje 8 3,3 

košarka 7 2,9 
rokomet 7 2,9 

tek na smučeh 7 2,9 
gimnastične 

vsebine 
5 2,1 

plezanje (plez. 
stena) 

5 2,1 

odbojka 5 2,1 
fitnes 4 1,6 

gorništvo 4 1,6 
nogomet 3 1,2 

igre z žogo 3 1,2 
vzdržljivostni teki 2 0,8 
elementarne igre 2 0,8 

vaje na mali prožni 
ponjavi 

2 0,8 

štafetne igre 2 0,8 
lokostrelstvo 2 0,8 
med dvema 

ognjema 
1 0,4 

atletske vsebine 1 0,4 
ogrevalne vaje 1 0,4 

vaje za sproščanje 1 0,4 
hokej 1 0,4 

borilne veščine 1 0,4 
joga 1 0,4 

 
 
 
 

 
 

3. 
 

M 
 

drsanje 17 13,0 
plavanje 15 11,5 

pohodništvo 12 9,2 
smučanje 9 6,9 
aerobika 8 6,1 
rolanje 8 6,1 

badminton 7 5,3 
odbojka 6 4,6 

ples 6 4,6 
namizni tenis 5 3,8 
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E 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

O 
 
 
 
 

 

lokostrelstvo 5 3,8 
košarka 4 3,1 
rokomet 4 3,1 
gorništvo 4 3,1 

kolesarjenje 3 2,3 
štafetne igre 3 2,3 

tek na smučeh 2 1,5 
tenis 2 1,5 
hokej 2 1,5 

vaje na mali prožni 
ponjavi 

1 0,8 

fitnes 1 0,8 
keglanje 1 0,8 

borilne veščine 1 0,8 
vzdržljivostni teki 1 0,8 

gimnastične 
vsebine 

1 0,8 

plezanje (vrv, 
drog) 

1 0,8 

atletske vsebine 1 0,8 
ogrevalne vaje 1 0,8 

 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Na prvem mestu se z 16,5 % glasov nahaja plavanje, sledi mu ples z 12,8 % in nato 
smučanje z 8,8 %. Druge športne dejavnosti, ki so bile prav tako postavljene na prvo 
mesto, so prejele manj kot 7,0 % vseh glasov.  

Na drugo mesto so anketiranci največkrat izbrali smučanje z 10,7 %, plavanje z 10,3 
% in aerobiko z 9,1 %. Iz tabele lahko razberemo tudi druge športne aktivnosti, ki so 
bile izbrane z manj kot 8,2 %.  

Na tretje mesto so anketiranci s 13,0 % izbrali drsanje, sledita mu plavanje z 11,5 % 
in pohodništvo z 9,2 %. Tem trem aktivnostim sledijo druge z manj kot 7,0 %.  

Kot lahko vidimo, je bilo mnenje staršev o športnih aktivnostih, ki bi jih v okviru 
predmeta šport lahko bilo več, zelo usklajeno. Tako na razredni kot predmetni stopnji 
med odgovori najbolj izstopa plavanje, starši so ga namreč najpogosteje uvrstili na 
prva tri mesta. Izsledki so pričakovani, saj so plavalne sposobnosti oz. plavalna 
pismenost v življenju posameznika zelo pomembne, tega pa se, kot kaže, zavedajo 
tudi naši anketiranci.  

Sedanji učni načrt predmeta šport (2011) za vse učence predvideva obvezni 20-urni 
tečaj plavanja v okviru rednega pouka v 2. ali 3. razredu. V drugem triletju šola lahko 
ponudi šolo v naravi s poudarkom na plavanju, kamor se učenci vključujejo 
prostovoljno. Znanje plavanja vseh učencev je šola dolžna preverjati v 6. razredu 
osnovne šole, za morebitne neplavalce pa učni načrt v tretjem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju med dodatnimi vsebinami predvideva plavalni tečaj za neplavalce. Vsi učenci 
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naj bi šolanje na osnovni šoli zaključili z dobrim znanjem plavanja oz. kot plavalci 
(Kovač in drugi, 2011).  

Raziskava M. Berčon (2000) je pokazala enake izsledke. Tudi tam je med pogrešanimi 
športnimi aktivnostmi največje število glasov prejelo plavanje, saj so bili anketiranci 
mnenja, da ga je bilo premalo tako na razredni kot predmetni stopnji šolanja (Berčon, 
2000).  

 

5. vprašanje: Ali ste bili v otroštvu športno aktivni v okviru športnega 
društva ali kluba? 

 

Želeli smo izvedeti, ali so se starši v času svojega osnovnošolskega šolanja poleg 
rednega pouka dodatno športno udejstvovali. Pri tem vprašanju smo posebej poudarili 
športno aktivnost v okviru športnega kluba ali društva.  

 

Tabela 10: Ukvarjanje staršev s športom v času šolanja 

 Da Ne Skupaj 
 f f % f f % f f % 

Ukvarjanje s 
športom na 

razredni stopnji. 

68 24,3 212 75,7 280 100 

Ukvarjanje s 
športom na 
predmetni 

stopnji. 

99 35,4 181 64,6 280 100 

 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da se je s športom na razrednji stopnji ukvarjalo 68 
anketirancev, kar predstavlja manj kot tretjino (24,3 %) celotnega vzorca. Na predmetni 
stopnji je bilo športno aktivnih nekaj več anketiranih staršev, teh je bilo namreč 99, kar 
predstavlja tretjino vseh staršev (35,4 %). Na razredni stopnji se s športom v okviru 
športnega kluba ali društva ni ukvarjalo 212 staršev (75,7 %), na predmetni stopnji 
šolanja pa je bilo teh staršev 181 (64,6 %).  

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 3: Več kot polovica staršev je bila v 
času svojega šolanja športno aktivna tudi v prostem času (športni klub/športno 
društvo). Glede na izsledke, ki smo jih dobili, lahko hipotezo zavrnemo, saj se 
več kot polovica staršev (razredna stopnja: 75,7 %, predmetna stopnja: 64,6 %) 
v svojem prostem času ni dodatno športno udejstvovala v okviru športnega 
kluba ali športnega društva.  

Po našem mnenju bi se izsledki bistveno spremenili v primeru, če bi spraševali po 
kakršnikoli športni aktivnosti zunaj rednega pouka, torej takšni, ki ne bi bila vezana na 
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športni klub ali društvo (npr. interesna športna dejavnost, igranje nogometa s prijatelji 
itn.). Menimo tudi, da je bila v času osnovnošolskega šolanja anketirancev ponudba 
aktivnosti v okviru športnih klubov oz. društev ter njihova dostopnost v primerjavi s 
sedanjim stanjem manj pestra. To dokazuje tudi komentar enega od anketirancev, ki 
je zapisal: »Ni bilo možnosti, razen nogometa.« Prav tako menimo, da bi se izsledki 
spremenili tudi v primeru, če bi anketirali starše, ki so obiskovali osnovne šole v mestih 
(večja ponudba športnih programov ter boljša dostopnost le-teh).  

Raziskava M. Berčon (2010) je pokazala nekoliko drugačno stanje. V okviru športnega 
društva je bilo na razredni stopnji aktivnih 40 % anketiranih staršev, na predmetni 
stopnji pa nekaj več kot polovica (56 %). Večja športna aktivnost staršev je po našem 
mnenju posledica tega, da je avtorica v raziskavo vključila starše otrok, ki obiskujejo 
ure gimnastike v okviru gimnastičnega društva.  

 

 

6. vprašanje: Kakšna je vaša ocena materialnih pogojev pri pouku športa v 
času vašega šolanja? 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako starši ocenjujejo materialno opremljenost pri 
pouku športa v času svojega osnovnošolskega šolanja. Želeli smo, da podajo oceno 
za vsako stopnjo posebej (razredna in predmetna).  

 

Tabela 11: Ocena materialnih pogojev pri predmetu šport 

 Zelo 
slabi 

Slabi Ne slabi, 
ne dobri 

Dobri Zelo 
dobri 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Ocena 

materialnih 
pogojev na 

razredni 
stopnji. 

11 3,9 40 14,3 90 32,1 113 40,4 26 9,3 280 100 

Ocena 
materialnih 
pogojev na 
predmetni 

stopnji. 

2 0,7 27 9,6 84 30,0 129 46,1 38 13,6 280 100 

 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 
Skoraj polovica anketiranih staršev (40,4 % + 9,3 % = 49,7 %) materialne pogoje pri 
predmetu šport na razredni stopnji ocenjuje kot dobre oz. zelo dobre. Tretjina 
anketirancev (32,1 %) je odgovorila nevtralno in pogoje ocenjuje kot ne slabe, ne 
dobre. To je po naši presoji verjetno povezano s tem, da so se materialni pogoji pri 
pouku športa med leti šolanja na razredni stopnji spreminjali, posledično se starši niso 
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mogli točno opredeliti. Staršev, ki z materialnimi pogoji pri športu niso bili zadovoljni in 
so jih ocenili kot zelo slabe oz. slabe, je 18,2 % (3,9 % + 14,3 %).  

Izsledki ocene materialnih pogojev na predmetni stopnji kažejo, da jih več kot polovica 
staršev (46,1 % + 13,6 % = 59,7 %) ocenjuje kot zelo dobre oz. dobre. Tudi tukaj je 
tretjina staršev (30,0 %) materialne pogoje opredelila kot ne slabe, ne dobre. 
Anketirancev, ki so materialne pogoje ocenili kot zelo slabe oz. slabe, je bilo tokrat 10,3 
% (0,7 % + 9,6 %).  

Materialna opremljenost je za pouk športa temeljnega pomena. Delimo jo na vgrajeno 
opremo in športne pripomočke (kot so npr. različne žoge, koza za preskok, mala 
prožnja ponjava, švedska klop, kolebnice). Pomembno je, da so športni pripomočki 
kakovostni in da ustrezajo različnim starostnim skupinam otrok. Zelo dobrodošlo je, da 
imajo športni pripomočki t. i. lastnosti igrače, saj to v veliki meri vpliva na motorični 
razvoj otroka (Krnc, 2010).  

Vidimo, da se oceni materialnih pogojev na razredni in predmetni stopnji bistveno ne 
razlikujeta. Sklenemo lahko, da je skoraj polovica staršev (49,7 %) zadovoljna z 
materialnimi pogoji pri pouku športa na razredni stopnji; materialne pogoje pri športu 
na predmetni stopnji pa je kot dobre ocenilo nekoliko več staršev (59,7 %).  

Naše izsledke lahko primerjamo z ugotovitvami že obstoječe raziskave o odnosu 
staršev do predmeta šport, ki jo je izvedla M. Berčon (2000). Izkazalo se je, da so starši 
materialne pogoje na razredni stopnji šolanja ocenili kot niti ne slabe, niti ne dobre, a 
se ocena vseeno bolj nagiba v pozitivno smer. Nekoliko višje so ocenili materialne 
pogoje na predmetni stopnji (Berčon, 2000). M. Bajželj (2003) in A. Krnc (2010) sta 
raziskovali materialne pogoje pri predmetu šport v prvem oz. drugem triletju osnovne 
šole. M. Bajželj (2003) je ugotovila, da materialni pogoji na nekaterih osnovnih šolah 
niso ustrezali minimalnim standardom, saj se ponekod ure športa izvajajo v objektih, 
ki niso v skladu s pravili (razredi, avle, hodniki). Tudi z vidika opremljenosti s športnimi 
pripomočki je raziskava pokazala skromno stanje (Bajželj, 2003). Izsledki raziskave A. 
Krnc (2010) pa so pokazali, da so materialni pogoji  pri pouku športa na šolah, 
vključenih v raziskavo, ustrezni (Krnc, 2010).   
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7. vprašanje: 

 

a) Kakšna je vaša ocena učitelja športa z vidika strokovne 
usposobljenosti? 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako starši ocenjujejo strokovno znanje svojega 
učitelja športa. Želeli smo, da podajo oceno za vsako stopnjo posebej (razredna in 
predmetna).  

 

Tabela 12: Ocena strokovne usposobljenosti učitelja športa 

 Zelo 
slab 

Slab Ne slab, 
ne dober 

Dober Zelo 
dober 

Skupaj 

 f f 
% 

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

Strokovna 
usposobljenost 
učitelja športa 

na razredni 
stopnji. 

5 1,8 16 5,7 84 30,0 136 48,6 39 13,9 280 100 

Strokovna 
usposobljenost 
učitelja športa 
na predmetni 

stopnji. 

3 1,1 19 6,8 49 17,5 132 47,1 77 27,5 280 100 

 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Strokovno znanje oz. usposobljenost učitelja na razredni stopnji je 39 staršev ocenilo 
kot zelo dobro, 136 anketirancev pa kot dobro. Omenjeno skupaj predstavlja 62,5 % 
(13,9 % + 48,6 %) vseh odgovorov. Neopredeljnih je ostalo 84 anketirancev, kar 
predstavlja tretjino našega vzorca (30,0 %). 21 staršev meni, da je bila strokovna 
usposobljenost njihovega učitelja slaba oz. zelo slaba, kar predstavlja 7,5 % celotnega 
vzorca.  

Poglejmo še oceno učiteljevega strokovnega znanja na predmetni stopnji osnovne 
šole, kjer lahko vidimo, da je oceno zelo dobro izbralo 77 anketirancev, 132 pa se jih 
je odločilo za oceno dobro. Oceno zelo dobro oz. dobro je skupaj torej izbralo 74,6 % 
vseh staršev (27,5 % + 47,1 %). Izbiro ne slab, ne dober je izbralo 49 anketirancev 
(17,5 %). S strokovno usposobljenostjo svojega učitelja ni bilo zadovoljnih 22 
anketirancev (7,9 %), saj so jo ocenili kot slabo oz. zelo slabo.  

Vidimo lahko, da je bila tako na razredni kot predmetni stopnji učiteljeva strokovna 
usposobljenost najpogosteje ocenjena kot dobra oz. zelo dobra. Presenetilo nas je, da 
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je bila ocena zelo dobro v še dvakrat večjem številu izbrana na predmetni stopnji 
(razredna stopnja: 13,9 %, predmetna stopnja: 27,5 %). Razlog je morda v tem, da je 
predmet šport na predmetni stopnji ponavadi vsa 4 leta poučeval isti učitelj športa, 
medtem ko so na razredni stopnji šport poučevali razredni učitelji, ki so se menjavali iz 
razreda v razred. Tako si razlagamo tudi pogosto izbiro srednje ocene (ne slab, ne 
dober) na razredni stopnji, ki jo je izbralo 30 % anketirancev. Starši so z eno oceno 
najbrž težko ocenili več učiteljev hkrati in so se tako odločili za nevtralno oceno. Možna 
razlaga je po našem mnenju tudi ta, da se starši ne spominjajo več dobro, kako je 
potekal pouk športa na razredni stopnji v času njihovega šolanja. Glede na povprečno 
starost naših anketirancev (39 let) so namreč razredno stopnjo šolanja začeli 
obiskovati pred 32 leti, spomin je v tem času postal selektiven, kar posledično vpliva 
tudi na izsledke naše raziskave.  

M. Berčon (2000) je v raziskavi na zgoraj omenjeno vprašanje dobila nekoliko 
drugačne ugotovitve. Večina staršev je namreč učiteljeve strokovne kompetence 
ocenila kot ne dobre, ne slabe. Strokovno znanje učitelja športa na predmetni stopnji 
pa je večina anketirancev ocenila kot dobro oz. dobro (Berčon, 2000). Če omenjene 
izsledke primerjamo z našimi, lahko sklepamo, da se je strokovna podkovanost 
učiteljev razrednega pouka pri didaktiki športa izboljšala.   

Strokovno znanje razrednih učiteljev pri pouku športa je v svoji diplomski nalogi 
raziskovala K. Pepevnik (2006). Ugotovila je:  

– nekaj več kot polovica razrednih učiteljev (56,8 %) meni, da obvlada demonstriranje 
različnih gibalnih vsebin ter varovanje le-teh; 

– več kot polovica učiteljev (57,8 %) meni, da znajo učencem teoretične vsebine pri 
pouku športa razložiti brez predhodnega pregledovanja strokovne literature; 

– 63,9 % učiteljev meni, da dovolj dobro poznajo različne pristope za kakovostno 
poučevanje predmeta šport (Pepevnik, 2006).  

V Predstavitvenem zborniku prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa 
razredni pouk (2014) je zapisano, da študenti teoretično in praktično znanje iz vsebin 
didaktike športa pridobivajo v treh semestrih študija (Teorija športa z didaktiko športne 
vzgoje I, II in III). »Študent, ki uspešno opravi obveznosti pri didaktiki športne vzgoje, 
ima ustrezno gibalno znanje, ki mu omogoča (večinoma neposredno) prikazati vse 
prvine, ki jih predvideva učni načrt za športno vzgojo, ima znanje, ki mu omogoča 
korektno načrtovati in izpeljevati športno-vzgojni proces v prvih petih razredih. Seveda 
potrebuje še ogromno izkušenj in dodatnega izobraževanja, da svoje znanje poglobi 
...« (Štemberger, 2010, 6).  
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b) Kakšna je vaša ocena  učitelja športa z vidika osebnostno-pedagoških 
kvalitet? 

 

Izvedeti smo želeli, kako starši ocenjujejo osebnostne in pedagoške značilnosti 
svojega učitelja športa, pri čemer smo želeli, da podajo oceno za vsako stopnjo 
posebej (razredna in predmetna).  

 

Tabela 13: Ocena osebnostno-pedagoških kvalitet učitelja športa 

 Zelo 
slab 

Slab Ne slab, 
ne dober 

Dober Zelo 
dober 

Skupaj 

 f f 
% 

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

Osebnostno-
pedagoške 
značilnosti 

učitelja športa 
na razredni 

stopnji. 

4 1,4 14 5,0 76 27,1 132 47,1 54 19,3 280 100 

Osebnostno-
pedagoške 
značilnosti 

učitelja športa 
na predmetni 

stopnji. 

5 1,8 31 11,1 64 22,9 112 40,0 68 24,3 280 100 

 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Več kot polovica staršev (66,4 %) je osebnostno-pedagoške značilnosti učitelja na 
razredni stopnji ocenila kot zelo dobre oz. dobre. Staršev, ki so se odločili za odgovor 
ne slab, ne dober, je bilo 76 (27,1 %). Da so bile osebnostno-pedagoške karakteristike 
njihovega učitelja slabe oz. zelo slabe, se je odločilo 18 staršev (6,4 %).  

Iz zgornje razpredelnice je mogoče razbrati, da se ocene učiteljevih značilnosti na 
predmetni stopnji v veliki meri ne razlikujejo od tistih na razredni stopnji. Z oceno zelo 
dober oz. dober je učiteljeve osebnostno-pedagoške značilnosti ocenilo 180 staršev, 
kar predstavlja več kot polovico odgovorov vseh anketirancev (64,3 %). 64 staršev 
(22,9 %) se ni opredelilo in je izbralo odgovor ne slab, ne dober. V primerjavi z oceno 
karakteristik učitelja na razredni stopnji je tokrat še dvakrat več anketirancev izbralo 
odgovor slab oz. zelo slab, teh je bilo 36 (12,9 %).  

Sklenemo lahko, da so bili starši večinoma zadovoljni z osebnostno-pedagoškimi 
značilnostmi svojih učiteljev tako na razredni kot na predmetni stopnji osnovne šole.  
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Tudi izsledki raziskave avtorice M. Berčon (2000) so pokazali, da so anketirani starši 
osebnostno-pedagoške značilnosti svojih učiteljev, tako na razredni kot predmetni 
stopnji šolanja, v večini ocenili kot dobre oz. dobre (Berčon, 2000). Potrdimo lahko, da 
se naše ugotovitve ujemajo z obstoječo raziskavo.  

Zgoraj omenjeni izsledki potrjujejo, da se za poklic učitelja odločajo ljudje z določenimi 
osebnostnimi značilnostmi, ki so značilne za poklic pedagoga in so pri učencih cenjene 
ter spoštovane. Učitelj je oseba, ki za učence predstavlja vzor, saj ob njem oblikujejo 
svojo osebnost. Učitelj naj bi imel posluh za druge, sposobnost empatije ter čut za 
pomoč drugim. Osebnostne lasnosti so mu v pomoč pri prepoznavanju odnosov med 
učenci in ohranjanju pozitivne razredne klime (Šinkovec, 2000).  

Pred časom nas je na svetovnem spletu pritegnil ta anonimni zapis učenke o tem, kdo 
je dober učitelj: »Učitelj mora biti prijazen, pošten in pravičen. Pouk mora narediti čim 
bolj zanimiv, da nas učence pritegne. Vzpodbujati nas mora, da si med seboj 
pomagamo. Učiti nas mora vrednot, kot so prijateljstvo, poštenost in spoštovanje 
drugačnosti.«  

  

 

8. vprašanje: Ali ste bili v času šolanja dovolj seznanjeni s pomenom 
športne rekreacije za poznejše življenje? 

 

Izvedeti smo želeli, kakšno je mnenje staršev o tem, kako dobro so bili v osnovni šoli 
seznanjeni s pomenom športne aktivnosti za nadaljnje življenje.  

 

Tabela 14: Mnenje o seznanjenosti s pomenom športne rekreacije za življenje 

 Nič nisem 
bil/-a 

seznanjen/-a 

Premalo 
sem bil/-a 

seznanjen/-a 

Dovolj sem 
bil/-a 

seznanjen/-a 

Preveč 
informacij 

sem 
dobil/-a 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % 
Mnenje o 

seznanjenosti 
s pomenom 

športne 
rekreacije za 

nadaljnje 
življenje. 

20 7,1 137 48,9 121 43,2 2 0,7 280 100 

 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Anketirancev, ki menijo, da so bili v času šolanja na osnovni šoli o pomenu športne 
aktivnosti za življenje seznanjeni dovolj, je 121, kar predstavlja 43,2 % celotnega 
vzorca. Le 2 anketiranca (0,7 %) sta odgovorila, da sta dobila preveč informacij. Skoraj 
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polovica staršev (48,9 %) meni, da je dobila premalo informacij, 20 anketirancev  (7,1 
%) je odgovorilo, da s pomenom športne rekreacije za današnje življenje niso bili 
seznanjeni.  

Izsledki so torej pokazali, da več kot polovica staršev (48,9 % + 7,1 % = 56,0 %) v času 
svojega osnovnošolskega šolanja ni bila ustrezno seznanjena s tem, kakšna je vloga 
športne aktivnosti v posameznikovem življenju. To je po eni strani zaskrbljujoče, saj 
kaže na to, da temeljni cilj predmeta šport pogosto ni bil dosežen. Temeljni cilj 
predmeta šport je v učencih vzbuditi pozitiven odnos do športa, vzpostaviti željo po 
ukvarjanju z njim ter ohranitev športnega življenjskega sloga tudi v poznejših 
življenjskih obdobjih (Škof, 2010).   

Eden od anketirancev, ki je bil sicer premalo seznanjen s pomenom športne dejavnosti 
za poznejše življenje, je pripisal tak komentar: »Vendar zgolj seznanjanje s pomenom 
športne aktivnosti tako ali tako ni dovolj, potrebne bi bile drugačne metode za razvoj 
pozitivne naravnanosti do športne rekreacije.« Seveda se se s komentarjem strinjamo, 
menimo, da ogromno vlogo pri tem igra učitelj, ki ima s svojim zgledom, ravnanjem ter 
izvajanjem učnih ur športa velik vpliv na učenčevo ponotranjenje gibalnih aktivnosti kot 
vsakdanjih življenjskih potreb, ki na človeka pozitivno vplivajo celotno življenje.  

Zgornje izsledke lahko primerjamo z že omenjeno raziskavo M. Berčon (2000), kjer se 
je izkazalo, da anketiranci v času svojega osnovnošolskega izobraževanja, po 
njihovem mnenju, niso bili dovolj dobro seznanjeni s tem, kakšnen pomen ima športna 
aktivnost na nadaljnje življenje posameznika (Berčon, 2000).  

Ugotovitve naše raziskave se torej ujemajo z že obstoječo raziskavo in kažejo na to, 
da temeljni cilj predmeta šport (redna športna aktivnost kot način zdravega življenja), 
vsaj v času osnovnošolskega šolanja naših anketirancev ter anketirancev iz obstoječe 
raziskave, ni bil dosežen.  

 

9. vprašanje: Kateri šolski predmeti v osnovni šoli so bili najpomembnejši 
za vaše življenje? 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kateri so tisti šolski predmeti, ki so bili po mnenju 
staršev najpomembnejši za njihovo nadaljnje življenje. Anketiranci so morali izbrati pet 
šolskih predmetov in jih zapisati v zaporedju po pomembnosti.  

 

Tabela 15: Razporeditev šolskih predmetov glede na pomembnost za življenje 
staršev 

 
 

1. 
 

M 
 

E 
 

Šolski predmet f f % 
slovenščina 105 37,9 
matematika 95 34,3 

šport 31 11,2 
angleščina 15 5,4 
biologija 8 2,9 

likovna umetnost 6 2,2 
spoznavanje okolja 5 1,8 
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S 
 

T 
 

O 

fizika 3 1,1 
tehnika in 
tehnologija 

2 0,7 

zgodovina 2 0,7 
geografija 2 0,7 

glasbena umetnost 1 0,4 
kemija 1 0,4 

gospodinjstvo 1 0,4 
 
 
 
 

2. 
 

M 
 

E 
 

S 
 

  T 
 

O 

matematika 99 35,7 
slovenščina 80 28,9 
angleščina 31 11,2 

šport 11 4,0 
kemija 11 4,0 
fizika 7 2,5 

biologija 7 2,5 
glasbena umetnost 6 2,2 

geografija 6 2,2 
zgodovina 5 1,8 

likovna umetnost 4 1,4 
družba 2 0,7 

spoznavanje okolja 2 0,7 
tehnika in 
tehnologija 

2 0,7 

gospodinjstvo 2 0,7 
naravoslovje in 

tehnika 
1 0,4 

nemščina 1 0,4 
 
 

3. 
 

M 
 

E 
 

S 
 

T 
 

O 

angleščina 75 27,2 
matematika 33 12,0 
slovenščina 28 10,1 

šport 24 8,7 
biologija 21 7,6 

geografija 19 6,9 
zgodovina 15 5,4 

glasbena umetnost 11 4,0 
fizika 10 3,6 

naravoslovje in 
tehnika 

7 2,5 

kemija 7 2,5 
spoznavanje okolja 6 2,2 

tehnika in 
tehnologija 

6 2,2 

gospodinjstvo 6 2,2 
družba 3 1,1 

likovna umetnost 3 1,1 
nemščina 2 0,7 

 
 

šport 38 13,8 
geografija 31 11,2 



Anja Breznik: Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

60 
 

4. 
 

M 
 

E 
 

S 
 

T 
 

O 

angleščina 28 10,1 
biologija 24 8,7 

zgodovina 22 8,0 
slovenščina 19 6,9 
matematika 16 5,8 

družba 16 5,8 
kemija 16 5,8 

likovna umetnost 14 5,1 
glasbena umetnost 13 4,7 

tehnika in 
tehnologja 

13 4,7 

fizika 12 4,3 
gospodinjstvo 7 2,5 

spoznavanje okolja 4 1,4 
naravoslovje in 

tehnika 
3 1,1 

 
 

5. 
 

M 
 

E 
 

S 
 

T 
 

O 

šport 37 13,5 
biologija 27 9,8 

angleščina 24 8,7 
glasbena umetnost 24 8,7 

geografija 22 8,0 
zgodovina 20 7,3 
tehnika in 
tehnologija 

19 6,9 

fizika 18 6,5 
slovenščina 17 6,2 

kemija 15 5,5 
gospodinjstvo 13 4,7 

družba 10 3,6 
likovna umetnost 10 3,6 

matematika 9 3,3 
spoznavanje okolja 6 2,2 

naravoslovje in 
tehnika 

3 1,1 

nemščina 1 0,4 
 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Na prvo mesto so starši najpogosteje postavili sloveščino s 37,9 %, nato matematiko 
s 34,3 % in predmet šport z 11,2 %. Tem trem šolskih predmetom sledijo tudi drugi, 
vendar z manj kot 6,0 % vseh glasov. 

Drugi najpomembnejši predmet za življenje je po mnenju 35,7 % anketirancev 
matematika, z 28,9 % mu sledi slovenščina, njej pa angleščina z 11,2 %. Anketiranci 
so na drugo mesto izbrali tudi druge šolske predmete s pogostostjo, manjšo od 5,0 %.  
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Na tretje mesto je največ anketirancev postavilo angleščino, izbralo jo je namreč  27,2 
% vseh staršev. Za njo je 12,0 % glasov prejela matematika, 10,1 % pa slovenščina. 
Šolski predmeti, ki so bili izbrani z manj kot 9,0 %, so razvidni iz zgornje razpredelnice.  

Starši menijo, da je četrti najpomembnejši predmet za njihovo nadaljnje življenje bil 
šport, le-tega je izbralo 13,8 % vseh anketirancev, sledi geografija z 11,2 % in nato 
angleščina z 10,1 %. Drugi šolski predmeti so bili na četrto mesto izbrani z manj kot 
9,0 %.  

Na peto mesto najpomembnejših predmetov za življenje so starši največkrat uvrstili 
šport s 13,5 %, biologijo z 9,8 % ter angleščino in glasbeno umetnost z 8,7 %. Tem 
šolski predmetom sledijo drugi, ki pa so bili izbrani z 8,0 % ali manj.  

Tokrat smo, za boljšo predstavo in primerjavo z obstoječo raziskavo, izračunali tudi 
skupno število točk, ki so jih prejeli posamezni učni predmeti, ter s tem prikazali, kateri 
so tisti, ki so bili največkrat izbrani med najpomembnejših pet za nadaljnje življenje. 
Prvo mesto je za posamezen učni predmet pomenilo 5 točk, drugo mesto 4 točke, tretje 
mesto 3 točke, četrto mesto 2 točki in peto mesto 1 točko. S seštevkom točk vseh petih 
mest smo dobili skupno vsoto točk za posamezen učni predmet. V spodnji tabeli 
prikazujemo tistih 5 učnih predmetov, ki so jih anketiranci najpogosteje uvrstili na 
petstopenjsko lestvico.  

 

Tabela 16: Skupni seštevek točk za posamezen učni predmet 

mesto šolski predmet skupna vsota točk 
1. matematika 1011 
2. slovenščina 984 
3. angleščina 504 
4. šport 384 
5. biologija 206 

 

Po skupnem številu doseženih točk je na prvem mestu matematika (1011 točk), sledita 
ji slovenščina (984 točk) in angleščina (504 točk). Pri vseh treh predmetih je v ospredju 
predvsem teoretični način pridobivanja znanja. Predmet šport se je uvrstil na četrto 
mesto (384 točk). Pozitivno nas je presenetila dobra uvrstitev predmeta šport v 
skupnem seštevku, saj kaže na to, da imajo anketirani starši pozitiven odnos do 
predmeta šport ter se njegovega pomena zavedajo. 

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 4: Najpomembnejši učni predmet za 
nadaljnje življenje je bila po mnenju staršev matematika. Hipotezo lahko 
potrdimo, saj je bila v skupnem seštevku matematika največkrat izbrana med pet 
najpomembnejših predmetov za življenje anketiranih staršev. Poudariti pa 
moramo, da se je poleg matematike za življenje anketirancev pokazala tudi 
pomembnost slovenščine.   

Prva tri mesta so po našem mnenju pričakovana, saj so podobne raziskave, kjer so bili 
sicer anketiranci učenci, pokazale primerljive izsledke. Tako je raziskava, ki so jo 
izvedli G. Jurak, M. Kovač in J. Strel (2002), pokazala, da sta matematika in 
slovenščina za učence najpomembnejša predmeta za nadaljnje življenje (Jurak, 
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Kovač, Strel, 2002). Tudi v raziskavah Novinić (2015), Matkovič (2014), Mrvar (2014) 
so učenci najpogosteje izbrali prav omenjena učna predmeta.  

Tudi avtorica Berčon (2000) je ugotovila podobno, saj so starši na prvih pet mest 
največkrat uvrstili slovenščino, za njo matematiko in nato angleščino. Predmet šport je 
tudi tokrat pristal na skupnem četrtem mestu (Berčon, 2000).  

 

 

10. vprašanje: Kako pogosto ste športno aktivni v prostem času? 
 

Pri tem vprašanju je bila športna aktivnost mišljena v širšem smislu, z namenom, da 
bi bili anketiranci pri odgovarjanju čim manj omejeni, športna aktivnost je namreč tudi 
hitra hoja, pohodništvo itn. Športna aktivnost je bila mišljena bodisi kot športna 
dejavnost, ki je organizirana (športni klub, fitnes, različne vodene vadbe itn.) ali 
neorganizirana (športno udejstvovanje v skupini, s prijatelji, sam).   

 

Slika 1: Pogostost športne aktivnosti v prostem času 

 

 

Izsledki kažejo, da je športno neaktivnih 25 staršev, kar predstavlja nekaj manj kot 
desetino vseh anketiranih staršev (8,9 %), odgovor ne vem sta označila 2 anketiranca 
(0,7 %). 1-krat do nekajkrat na leto se športno udejstvuje 29 staršev (10,4 %), 1- do 3-
krat na mesec pa 35 staršev (12,5 %). Če pogledamo pogostejšo športno aktivnost, se 
58 staršev (20,7 %) športno rekreira 1-krat na teden. 2- do 3-krat na teden je športno 
aktivnih 91 staršev, to je kar tretjina vseh anketirancev (32,5 %). Staršev, ki so športno 
aktivni 4- do 6-krat na teden, je 25 (8,9 %), vsakodnevno pa je aktivnih 7 staršev (5,4 
%).   
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To nas je pozitivno presenetilo, saj je več kot polovica staršev (67,5 %) športno aktivna 
več kot enkrat na teden (1-krat na teden ali več), od tega je največ anketirancev 
športno aktivnih 2- do 3-krat na teden. Kljub temu menimo, da bi bilo treba bolj 
ozaveščati o vplivu gibalne in športne aktivnosti na zdravje, saj je tretjina staršev 
športno premalo aktivna oz. je neaktivna. Tovrstno ozaveščanje bi lahko potekalo tudi 
v okviru roditeljskih sestankov in skupnih športnih dejavnosti učencev in njihovih 
staršev. Ena izmed funkcij športne dejavnosti je namreč ohranjanje oz. izboljšanje 
zdravja, kar pripomore k vsestranskemu boljšemu funkcioniranju človeka (Berčič in 
Sila, 2001).  

Ne smemo pozabiti na zelo pomemben vidik športne aktivnosti staršev. Dokazano je 
namreč, da starši s svojim odnosom do športa in športne aktivnosti v veliki meri vplivajo 
na razvoj otrokovega odnosa do športa. Spodbujanje športne aktivnosti staršev bi bilo 
zato zelo dobrodošlo tudi zaradi omenjenega razloga (Berčič, 2012).  

Naše izsledke lahko primerjamo z raziskavo o športni aktivnosti staršev, ki jo je izvedla 
S. Žitnik (2003). Raziskovala je športno aktivnost staršev glede na spol, pri čemer je 
ugotovila, da so tako matere kot očetje najpogosteje športno aktivni 1-krat na teden 
(Žitnik, 2003). Tudi T. Rozman (2007) je v svojem magistrskem delu preučevala 
gibalno aktivnost staršev. Izsledki njene raziskave so pokazali, da so starši 
najpogosteje športno aktivni 1- do 2-krat na teden (Rozman, 2007).  

V primerjavi z zgoraj omenjenimi raziskavami so naši anketiranci v povprečju športno 
aktivni pogosteje, kar nas zelo veseli.   

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 5: Manj kot polovica staršev je redno 
športno aktivna več kot 2-krat na teden. Hipotezo lahko potrdimo, saj je staršev, 
ki se športno udejstvujejo več kot 2-krat na teden (bodisi 2- do 3-krat na teden 
bodisi 4- do 6-krat na teden ali vsak dan), manj kot polovica (32,5 % + 8,9 % + 5,4 
% = 46,8 %).  

 

11. vprašanje: Kako pomemben je predmet šport za otrokov razvoj? 

 

Izvedeti smo želeli, kakšno je mnenje staršev o tem, kolikšen pomen ima predmet šport 
za otrokov gibalni, kognitivni, čustveni in socialni razvoj.  

 
Tabela 17: Pomembnost predmeta šport za otrokov razvoj 

 Ni 
pomemben 

Malo 
pomemben 

Srednje 
pomemben 

Pomemben Zelo 
pomemben 

Skupaj 

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

Kako 
pomemben 
je predmet 

šport za 
otrokov 
gibalni 
razvoj? 

1 0,4 0 0,0 7 2,5 28 10,0 244 87,1 28
0 

10
0 
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Kako 
pomemben 
je predmet 

šport za 
otrokov 

kognitivni 
razvoj? 

1 0,4 5 1,8 33 11,8 75 26,8 166 59,3 28
0 

10
0 

Kako 
pomemben 
je predmet 

šport za 
otrokov 
čustveni 
razvoj? 

1 0,4 7 2,5 33 11,8 83 29,6 156 55,7 28
0 

10
0 

Kako 
pomemben 
je predmet 

šport za 
otrokov 
socialni 
razvoj? 

1 0,4 4 1,4 24 8,6 74 26,4 177 63,2 28
0 

10
0 

 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Da ima predmet šport zelo pomembno (87,1 %) oz. pomembno (10,0 %) vlogo pri 
otrokovem gibalnem razvoju, meni 272 staršev, kar predstavlja 97,1 % vseh 
odgovorov. 7 anketirancem (2,5 %) se zdi predmet šport srednje pomemben, en sam 
anketiranec meni, da za otrokov gibalni razvoj predmet šport ni pomemben.  

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 6: Starši menijo, da je predmet šport 
zelo pomemben za gibalni razvoj njihovega otroka. Hipotezo lahko potrdimo, saj 
se starši s 87,1 % strinjajo z navedeno trditvijo.  

241 staršev se strinja s tem, da ima predmet šport zelo pomemben (59,3 %) oz. 
pomemben (26,8 %) vpliv na otrokov miselni razvoj, kar predstavlja večino vseh 
odgovorov (86,1 %). Srednje pomemben vpliv je obkrožilo 33 anketirancev (11,8 %). 
Mnenja, da je predmet šport malo pomemben oz. ni pomemben, je 5 staršev, kar 
predstavlja 1,8 %.  

Poglejmo še mnenje staršev o tem, kako pomemben je predmet šport za otrokov 
čustveni razvoj. Večina anketirancev je obkrožila odgovor zelo pomemben (55,7 %) 
oz. pomemben (29,6 %), takšnih odgovorov je bilo kar 239 (85,3 %). Tako kot pri 
prejšnjem vprašanju se je tudi tu 33 staršev (11,8 %) odločilo za srednjo pomembnost, 
8 staršem (2,9 %) pa se predmet šport zdi malo pomemben oz. nepomemben za 
otrokov čustveni razvoj.  

Da je predmet šport zelo pomemben (63,2 %) oz. pomemben (26,4 %) za otrokov 
socialni razvoj, meni 251 anketirancev, kar predstavlja večino odgovorov (89,6 %). 
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Odgovor srednje pomemben je označilo 24 anketirancev (8,6 %), 5 anketirancev (1,8 
%) se je odločilo za odgovor malo pomemben oz. ni pomemben.  

Izsledki so razveseljivi, saj kažejo na to, da se večina staršev zaveda velike 
pomembnosti vpliva športne vzgoje na otrokov razvoj (gibalni, kognitivni, čustveni in 
socialni). Kot smo že omenili, je gibalna aktivnost pomemben dejavnik otrokovega 
celostnega razvoja, saj mu omogoča vzpostavitev ravnovesja med telesnimi in 
duševnimi izkušnjami v življenju. Prav tako je po našem mnenju to veliko bolj zdrava 
in koristna alternativa preživljanja prostega časa v primerjavi s prostočasnim 
˝druženjem˝ z elektronskimi igračami, kot je npr. računalnik. 

Z gibalno aktivnostjo otrok zadovoljuje svoje naravne potrebe po gibanju, ki so 
posledica predvsem sedentarnega načina življenja v času pouka. Gibanje prispeva k 
usklajenemu telesnemu razvoju posameznika, prav tako mu omogoča napredovanje 
na miselnem področju razvoja. Preko gibanja se otrok uči vzpostavljanja in ohranjanja 
socialnih odnosov z drugimi, oblikuje si stališča ter odnos do športne aktivnosti v 
nadaljnjem življenju. Otrok z gibanjem preizkuša in izboljšuje svoje gibalne 
sposobnosti, postavlja si vedno nove izzive, kar ga napolnjuje z zadovoljstvom (Zurc, 
2006a in Zurc 2008). J. Zurc (2011) je raziskovala gibalno aktivnost slovenskih 10-
letnih otrok in ugotovila, da je vsakodnevno gibalno aktivnih nekaj manj kot polovica 
anketiranih otrok (46,0 %). Povsem neaktivnih je 1,9 % otrok, med njihovimi 
aktivnostmi prevladujejo že omenjene aktivnosti, kot so delo na računalniku, igranje 
računalniških iger in gledanje televizije (Zurc, 2011).  

Kljub temu da so izsledki zgornje raziskave pokazali dokaj majhno pojavnost gibalne 
neaktivnosti pri otrocih (menimo, da gibalna neaktivnost pri otrocih sploh ne bi smela 
obstajati), je pomembno, da se starši zavedajo vseh pozitivnih učinkov gibanja na 
otrokov celostni razvoj. K temu lahko kot pedagogi pripomoremo tudi mi.  

 
 

12. vprašanje: Kako pomemben je posamezen učni predmet na razredni 
stopnji za splošno izobrazbo vašega otroka? 

 

Tabela 18: Ocena pomembnosti posameznega učnega predmeta na razredni stopnji 
za splošno izobrazbo otroka 

 Ni 
pomemben 

Malo 
pomemben 

Srednje 
pomemben 

Pomemben Zelo 
pomemben 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Slovenščina 0 0,0 1 0,4 10 3,6 44 15,8 224 80,3 279 100 

Matematika 0 0,0 2 0,7 5 1,8 54 19,3 219 78,2 280 100 
Angleščina 0 0,0 2 0,7 13 4,6 47 16,8 218 77,9 280 100 
Glasbena 
umetnost 

4 1,4 23 8,2 115 41,1 78 27,9 60 21,4 280 100 

Družba 1 0,4 3 1,1 50 17,9 127 45,4 99 35,4 280 100 
Šport 0 0,0 7 2,5 36 12,9 82 29,3 155 55.4 280 100 

Spoznavanje 
okolja 

0 0,0 0 0,0 27 9,6 118 42,1 135 48,2 280 100 
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Naravoslovje in 
tehnika 

0 0,0 1 0,4 38 13,6 125 44,6 116 41,4 280 100 

Likovna 
umetnost 

3 1,1 32 11,4 106 37,9 95 33,9 44 15,7 280 100 

 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 
Starši so se večinoma odločili, da je slovenščina zelo pomembna (80,3 %) oz. 
pomembna (15,8 %) za splošno izobrazbo njihovega otroka, saj jih tako meni 268, kar 
predstavlja večino vseh odgovorov (80,3 % + 15,8 % = 96,1 %). 10 anketirancev (3,6 
%) meni, da je slovenščina za izobrazbo otroka srednje pomembna, le en anketiranec 
(0,4 %) se je odločil za odgovor malo pomemben. Nihče od anketirancev ni obkrožil 
odgovora ni pomemben.  
 
Večinsko mnenje se je prav tako pokazalo pri predmetu matematika, saj je po mnenju 
staršev zelo pomembna (78,2 %) oz. pomembna (19,3 %) za splošno izobrazbo 
njihovega otroka, tako jih meni kar 273, kar predstavlja 97,5 % vseh odgovorov. 5 
anketirancev (1,8 %) se je odločilo za odgovor srednje pomemben, mnenja, da je 
matematika malo pomembna, sta 2 anketiranca (0,7 %).  
 
Tudi angleščina je, glede na izsledke, zelo pomembna (77,9 %) oz. pomembna (16,8 
%) za otrokovo splošno izobrazbo, tako se je odločilo 265 staršev. Da je omenjeni 
šolski predmet srednje pomemben, je odgovorilo 13 anketirancev (4,6 %), 2 
anketiranca (0,7 %) menita, da je malo pomembna.  
 
Pri predmetu glasbena umetnost vidimo, da je 138 staršev mnenja, da je le-ta zelo 
pomembna (21,4 %) oz. pomembna (27,9 %) za otrokovo splošno izobrazbo, skupaj 
to predstavlja skoraj polovico vseh odgovorov (49,3 %). Največ staršev, 115 (41,1 %), 
meni, da je vloga predmeta glasbena umetnost srednje pomembna. Za odgovor malo 
pomemben se je odločilo 23 staršev (8,2 %), po mnenju 4 anketirancev (1,4 %) je 
glasbena umetnost za otrokovo splošno izobrazbo nepomembna.  
 
Da je šolski predmet družba zelo pomemben (35,4 %) oz. pomemben (45,4 %), meni 
skupaj kar 226 anketirancev, to predstavlja 80,8 % vseh odgovorov. 50 staršev (17,9 
%) je izbralo odgovor srednje pomemben, le 4 anketiranci menijo, da je omenjen 
predmet za splošno izobrazbo njihovega otroka malo pomemben (1,1 %) oz. ni 
pomemben (0,4 %).  
 

Več kot polovica anketirancev (55,4 %) je odgovorila, da je predmet šport za splošno 
izobrazbo njihovega otroka zelo pomemben, da je pomemben pa meni skoraj tretjina 
staršev (29,3 %). Za odgovor srednje pomemben se je odločilo 36 staršev (12,9 %). 
Da je predmet šport za splošno izobrazbo malo pomemben, meni 7 anketirancev (2,5 
%). Odgovora ni pomemben ni izbral nihče.  

Večina staršev, 253, se je odločila, da je šolski predmet spoznavanje okolja zelo 
pomemben (48,2 %) oz. pomemben (42,1 %) za otrokovo splošno izobrazbo. Po 
mnenju 27 anketirancev (9,6 %) je predmet srednje pomemben. Odgovorov malo 
pomemben in ni pomemben ni izbral nihče od anketiranih.  
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Pri predmetu naravoslovje in tehnika, lahko vidimo, da kar 241 anketirancev (86,0 %) 
meni, da je le-ta zelo pomemben (41,4 %) oz. pomemben (44,6 %) za otrokovo splošno 
izobrazbo. Odgovor srednje pomemben je obkrožilo 38 staršev (13,6 %), odgovor malo 
pomemben je izbral en anketiranec (0,4 %).  

Izsledki pomembnosti predmeta likovne umetnosti za splošno izobrazbo so taki: 139 
staršev je izbralo odgovor zelo pomemben (15,7 %), 95 staršev (33,9 %) odgovor 
pomemben. Največ staršev, 106, se je odločilo za odgovor srednje pomemben, kar 
predstavlja 37,9 % vseh odgovorov. 32 anketirancev (11,4 %) je izbralo odgovor malo 
pomemben, 3 anketiranci (1,1 %) menijo, da likovna umetnost na splošno izobrazbo 
otroka nima vpliva.  

Ko povzamemo zgornje izsledke, lahko vidimo, da je po mnenju staršev večina šolskih 
predmetov pomembna oz. zelo pomembna za otrokovo splošno izobrazbo. Vendar 
vseeno lahko opazimo nekaj razlik v izbirah. Izbiro zelo pomemben so starši največkrat 
izbrali pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina. To se ujema z odgovori 
staršev na deveto vprašanje, kjer so starši za najpomembnejše predmete svojega 
življenja določili prav omenjene tri. Med odgovori v nekoliko negativno smer (večja 
pogostost izbire srednje pomemben) izstopata glasbena in likovna umetnost. 
Predvidevamo, da starši pomembnost učnega predmeta določajo na podlagi količine 
ur posameznega predmeta na teden, kompleksnosti učne snovi (pri določenih 
predmetih izstopa teoretično znanje, ponekod praktično znanje). G. Jurak, M. Kovač 
in J. Strel o zastopanosti šolskih predmetov v kurikulumu menijo to: »Uvrščanje 
posameznih znanstvenih disciplin oziroma predmetov v šolski kurikulum je vedno 
povezano s problemom razporeditve družbene moči, hkrati pa je odraz problemov, s 
katerimi se sooča družba« (Jurak in drugi, 2002, 49).  

V splošnem so ugotovitve naše raziskave razveseljive, saj kažejo na to, da se starši 
zavedajo pomembnosti slehernega šolskega predmeta in njegovega prispevka k 
splošni izobrazbi njihovega otroka. Vsak šolski predmet je namreč pomemben gradnik 
pri učenčevem pridobivanju znanja, spretnosti in navad za prihajajoče življenje.  

 

13. vprašanje: Kateri šolski predmeti so najbolj pomembni za življenje 
vašega otroka? 

 

Želeli smo, da starši imenujejo tiste tri učne predmete, ki imajo po njihov mnenju 
največji pomen za nadaljnje življenje njihovega otroka.  

 

Tabela 19: Razporeditev šolskih predmetov glede na pomembnost za življenje otroka 

 
 

1. 
 

M 
 

E 

Šolski predmet f f % 
slovenščina 142 50,7 
matematika 69 24,6 
angleščina 31 11,1 

šport 18 6,4 
spoznavanje okolja 8 2,9 

družba 5 1,8 
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S 
 

T 
 

O 

naravoslovje in 
tehnika 

3 1,1 

likovna umetnost 2 0,7 
glasbena umetnost 1 0,4 

tehnika in 
tehnologija 

1 0,4 

 
 
 
 

2. 
 

M 
 

E 
 

S 
 

  T 
 

O 

matematika 120 42,9 
angleščina 60 21,4 
slovenščina 54 19,3 

šport 15 5,4 
naravoslovje in 

tehnika 
11 3,9 

spoznavanje okolja 7 2,5 
družba 4 1,4 

glasbena umetnost 3 1,1 
fizika 2 0,7 

nemščina 2 0,7 
likovna umetnost 1 0,4 

biologija 1 0,4 

 
 

3. 
 

M 
 

E 
 

S 
 

T 
 

O 

angleščina 108 38,6 
šport 60 21,4 

matematika 36 12,9 

slovenščina 27 9,6 
spoznavanje okolja 17 6,1 

naravoslovje in 
tehnika 

10 3,6 

družba 5 1,8 
glasbena umetnost 4 1,4 
likovna umetnost 3 1,1 

fizika 2 0,7 
tehnika in 
tehnologija 

2 0,7 

biologija 2 0,7 
nemščina 2 0,7 

kemija 1 0,4 
gospodinjstvo 1 0,4 

 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Na prvo mesto je slovenščino postavilo 50,7 % vseh anketirancev, sledi ji matematika 
s 24,6 % in nato angleščina z 11,1 %. Predmet šport je na prvo mesto postavilo 6,4 % 
staršev. Z manj kot 3,0 % se na prvem mestu pojavljajo ti šolski predmeti: spoznavanje 
okolja (2,9 %), družba (1,8 %), naravoslovje in tehnika (1,1 %), likovna umetnost (0,7 
%), glasbena umetnost (0,4 %) ter tehnika in tehnologija (0,4 %). 
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Na drugo mesto so starši največkrat uvrstili matematiko z 42,9 %, angleščino z 21,4 % 
in slovenščino z 19,3 %. Anketiranci so na drugo mesto postavili tudi: šport (5,4 %), 
naravoslovje in tehniko (3,9 %), spoznavanje okolja (2,5 %), družbo (1,4 %), glasbeno 
umetnost (1,1 %), fiziko (0,7 %), nemščino (0,7 %), likovno umetnost (0,4 %) in 
biologijo (0,4 %).  

Na tretje mesto je največ staršev izbralo angleščino z 38,6 %, sledi ji šport z 21,4 % 
ter matematika z 12,9 %. Poleg teh treh šolskih predmetov so bili na tretje mesto 
izbrani tudi: slovenščina (9,6 %), spoznavanje okolja (6,1 %), naravoslovje in tehnika 
(3,6 %), družba (1,8 %), glasbena umetnost (1,4 %), likovna umetnost (1,1 %), fizika 
(0,7), tehnika in tehnologija (0,7 %), biologija (0,7 %), nemščina (0,7 %), kemija (0,4 
%) in gospodinjstvo (0,4 %).  

Starši so na vsa tri mesta najpogosteje uvrstili slovenščino, matematiko in angleščino, 
tem trem predmetom pa nato po pogostosti izbire sledi šport. Izjema se je pojavila na 
tretjem mestu najbolj pomembnih predmetov, kjer je po pogostosti odgovorov šport na 
drugem mestu. Dobljeni izsledki nas niso presenetili, saj so omenjeni šolski predmeti 
že od nekdaj dojeti kot ˝pomembnejši˝ oz. se jim posveča nekoliko več pozornosti, 
poleg tega jim je namenjenih večje število ur na teden kakor nekaterim drugim 
predmetom (kot so šport, likovna umetnost, glasbena umetnost).   

Ugotovitve lahko tudi tokrat povežamo z odgovori na deveto vprašanje naše raziskave, 
kjer so starši izbirali šolske predmete, ki so bili v osnovni šoli najpomembnejši za 
njihovo nadaljnje življenje. Opazimo lahko, da so starši po vrstnem redu najpogosteje 
izbrali prav matematiko, slovenščino, angleščino in nato šport. Mnenji staršev o 
koristnosti šolskih predmetov za njihovo nadaljnje življenje in pomenu za nadaljnje 
življenje njihovega otroka se torej ne razlikujeta, saj so v obeh primerih šolske 
predmete izbrali v enakem zaporedju po pogostosti.    

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 7: Več kot polovica staršev predmeta 
šport ni uvrstila med tri najpomembnejše šolske predmete za življenje otroka. 
Hipotezo lahko potrdimo, saj je predmet šport med tri najpomembnejše šolske 
predmete uvrstila manj kot polovica staršev (na prvo mesto 6,4 %, na drugo 
mesto 5,4 % in na tretje mesto 21,4 % vseh anketirancev). 
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14.  vprašanje 
 

Izjava 1: Pravilno je, da je predmet šport ocenjen. 

 

Tabela 20: Mnenje staršev o tem, da je predmet šport ocenjen 

 Se sploh 
ne 
strinjam 

Ne 
strinjam 
se 

Delno se 
strinjam 

Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Skupaj 

 f f % F f % f f % f f % f f % f f % 
Pravilno 
je, da je 
predmet 
šport 
ocenjen.  

44 15,7 25 8,9 67 23,9 63 22,5 81 28,9 280 100 

 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da se 144 staršev zelo strinja (28,9 %) oz. strinja (22,5 
%) s tem, da je predmet šport ocenjen, kar predstavlja polovico našega vzorca (51,4 
%). Delno se s trditvijo strinja 67 staršev (22,5 %), 69 staršev (24,6 %) je izrazilo 
mnenje, da se z ocenjevanjem predmeta šport ne strinjajo. 

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 9: Večina staršev se strinja s tem, da 
je predmet šport ocenjevan. Hipoteze ne moremo potrditi, saj se z omenjeno 
trditvijo strinja 51,4 % vseh anketirancev, kar ne predstavlja večinskega mnenja 
(večinsko mnenje naj bi po našem mnenju predstavljalo vsaj 60,0 % vseh 
odgovorov).  

Anketiranci, ki se z izjavo sicer ne strinjajo, so poleg odgovorov dopisali te komentarje:  

–  »Za motiviranje za športno rekreacijo pozneje v življenju to res ni najboljši 
način.«  
–  »Pravilno bi bilo ocenjevanje z zelo uspešno, uspešno, manj uspešno.« 
–  »Ne na način kot sedaj, ko se piše teste in dela plakate. Včasih je bilo boljše. 
Šport mora biti sprostitev in ne vnašanje dodatnega stresa.« 
–  »Ocenjevanje le v primeru, če ni mogoče najti druge motivacije pri otrocih.« 
–  »Bolj všeč mi je bilo u, mu, zu.« 

Kot lahko vidimo glede na izsledke in zgornje komentarje, so mnenja o ocenjevanju 
predmeta šport deljena. Diskurzi na to tematiko v Sloveniji potekajo že vrsto let, 
nekateri zagovorjajo številčne, drugi opisne, spet tretji menijo, da športa ne bi bilo treba 
ocenjevati. Če izhajamo iz zgornjih dveh komentarjev glede motivacije in ocenjevanja 
predmeta šport, si upamo trditi, da je za učence že sam pouk športa dovolj velika 
motivacija. Veliko novejših raziskav (Janečko Goličič, 2012; Ponikvar, 2012; Švigelj, 
2012; Mrvar, 2013; Matkovič, 2014; Novinić, 2015) je namreč pokazalo, da je med 
učenci najbolj priljubljen šolski predmet prav šport.  
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Anketiranci menijo, da bi jim bilo ljubše besedno ocenjevanje. Besedno ocenjevanje je 
bilo uvedeno leta 1975 in je trajalo do nastanka devetletne osnovne šole. To 
ocenjevanje je bilo tristopenjsko (manj uspešno, uspešno, zelo uspešno), negativne 
ocene učenec ni mogel dobiti (Kristan, 2009). Ker so naši anketiranci obiskovali 
osnovno šolo v času besednega ocenjevanja predmetov (šport, likovna vzgoja, 
glasbena vzgoja), predpostavljamo, da imajo ravno zato raje tovrstno ocenjevanje.  

Raziskav na temo mnenja staršev o ocenjevanju predmeta šport nismo zasledili.  

 

Izjava 2: Z načinom ocenjevanja svojega otroka pri predmetu šport sem dovolj 
dobro seznanjen/-a. 

 

Tabela 21: Mnenje staršev o seznanjenosti z načinom ocenjevanja pri predmetu 
šport 

 Se 
sploh ne 
strinjam 

Ne 
strinjam 
se 

Delno 
se 
strinjam 

Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Z načinom 
ocenjevanja 
svojega 
otroka pri 
predmetu 
šport sem 
dovolj dobro 
seznanjen/-a. 

32 11,4 43 15,4 81 28,9 62 22,1 62 22,1 280 100 

 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Z načinom ocenjevanja pri predmetu šport je dovolj dobro seznanjenih 124 
anketirancev, kar predstavlja manj kot polovico vseh odgovorov (44,2 %). Delno se s 
trditvijo strinja 81 staršev (28,9 %). Da so z učiteljivimi načini ocenjevanja premalo 
seznanjeni, meni 75 anketirancev (26,8 %).  

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 8: Večina staršev meni, da so dovolj 
dobro seznanjeni z učiteljevimi načini ocenjevanja pri predmetu šport. Hipoteze 
ne moremo potrditi, saj je na vprašanje pritrdilno odgovorila manj kot polovica 
anketirancev (44,2 %), kar kaže na to, da je večina staršev premalo seznanjena z 
načinom učiteljevega ocenjevanja pri predmetu šport.  

Izsledki so nas nekoliko presenetili, saj smo pričakovali, da bomo hipotezo lahko 
potrdili. Razlog je morda v tem, da staršev način ocenjevanja oz. otrokove ocene pri 
predmetu šport ne zanimajo, posledično tudi načinu ocenjevanja in ocenjevalnim 
kriterijem na govorilnih urah ne posvečajo tolikšne pozornosti. Menimo, da bi bilo 
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zanimivo narediti raziskavo, kjer bi ugotovljali, ali se učitelji na govorilni urah 
enakovredno posvečajo vsem šolskim predmetom.  

 

Izjava 3: Učitelji na govorilnih urah dajejo premalo poudarka na otrokove 
dosežke pri predmetu šport. 

 

Tabela 22: Mnenje staršev o učiteljevih poudarkih otrokovih dosežkov pri predmetu 
šport 

 Se sploh 
ne 
strinjam 

Ne 
strinjam 
se 

Delno se 
strinjam 

Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Učitelji na 
govorilnih 
urah 
dajejo 
premalo 
poudarka 
na 
otrokove 
dosežke 
pri 
predmetu 
šport. 

42 15,0 34 12,1 86 30,7 68 24,3 50 17,9 280 100 

 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 

 

Z izjavo, da učitelji na govorilnih urah dajejo premalo poudarka na otrokove dosežke 
pri predmetu šport, se zelo strinja (17,9 %) oz. strinja (24,3 %) 118 anketirancev (17,9 
% + 24,3 % = 42,2 %). Delno strinjanje z izjavo je izrazilo 86 staršev, kar predstavlja 
nekaj manj kot tretjino celotnega vzorca (30,7 %). 76 anketirancev meni, da učitelji na 
govorilnih urah dajejo dovolj poudarka na športne dosežke njihovega otroka, kar 
predstavlja 27,1  %.  

Izsledki so zelo razpršeni, kar kaže na to, da se poudarki otrokovih športnih dosežkov 
na govorilnih urah razlikujejo od učitelja do učitelja. Zato težko naredimo kakršnokoli 
posplošitev. Ugotovitve so nas negativno presenetile, saj smo pričakovali večji 
odstotek staršev, ki menijo, da se učitelji dovolj posvečajo otrokovim dosežkom pri 
predmetu šport.  
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Izjava 4: Pravilno je, da je predmet šport obvezen za vse učence. 

 

Tabela 23: Mnenje staršev o obveznosti predmeta šport 

 Se sploh 
ne 
strinjam 

Ne 
strinjam 
se 

Delno se 
strinjam 

Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Pravilno 
je, da je 
predmet 
šport 
obvezen 
za vse 
učence. 

6 2,1 3 1,1 13 4,6 28 10,0 230 82,1 280 100 

 

 
Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 

 

Večina anketirancev, 258, se zelo strinja (82,1 %) oz. strinja (10,0 %) s tem, da je 
predmet šport obvezen za vse učence. Delno se s trditvijo strinja 13 staršev (4,6 %), 
nestrinjanje je izrazilo 9 staršev (3,2 %).  

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 10: Večina staršev se strinja s tem, da 
je učni predmet šport obvezen za vse učence. Hipotezo lahko potrdimo, saj se 
92,1 % vseh anketiranih staršev strinja z zgoraj omenjeno trditvijo.  

Z ugotovitvijo smo zelo zadovoljni, saj posredno kaže na to, da se starši zavedajo vloge 
predmeta šport za splošno izobrazbo ter življenje njihovega otroka. Predmet šport je 
namreč edini šolski predmet, ki skrbi tako za telesni kot gibalni razvoj učencev. V 
ospredju je vzgojno-izobraževalni proces, kjer prevladujejo motiviranje, sodelovanje, 
napredek na gibalnem področju in razvijanje socialnih vezi (Kristan, 2009). 

 

Izjava 5: Število ur predmeta šport na teden bi lahko bilo večje. 

 

Tabela 24: Mnenje staršev o večjem številu ur predmeta šport 

 Se sploh 
ne 
strinjam 

Ne 
strinjam 
se 

Delno se 
strinjam 

Strinjam 
se 

Zelo se 
strinjam 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Število 
ur 
predmeta 
šport na 

13 4,6 14 5,0 58 20,7 62 22,1 133 47,5 280 100 
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teden bi 
lahko 
bilo 
večje.   

 

Legenda: 
f – frekvenca ali število vrednosti 
f % – delež vrednosti 
 

Izsledki so pokazali, da se 133 staršev (47,5 %) zelo strinja ter 62 staršev (22,1 %) 
strinja s tem, da bi število ur predmeta šport na teden lahko bilo večje, kar skupaj 
predstavlja več kot polovico celotnega vzorca (69,6 %). Delno se s trditvijo strinja 58 
staršev (20,7 %), 27 anketirancev se je odločilo za odgovor ne strinjam se (5,0 %) oz. 
se sploh ne strinjam (4,6 %).  

Pri tem vprašanju smo postavili hipotezo 11: Večina staršev se strinja s tem, da 
bi število ur predmeta šport na teden lahko bilo večje. Hipotezo lahko potrdimo, 
saj je 69,6 % anketiranih staršev izrazilo mnenje, da bi se število ur predmeta 
šport lahko povečalo.  

Trenutno imajo učenci na teden tri ure športa, treba pa se je zavedati, da je za 
optimalen otrokov razvoj nujna vsakodnevna gibalna aktivnost (Berčon, 2000). Če so 
učenci gibalno aktivni tudi zunaj rednega pouka, potem je potreba po dnevni gibalni 
aktivnosti zagotovljena. Težava se lahko pojavi pri otrocih, ki po pouku gibalno niso 
aktivni in prosti čas preživljajo za štirimi stenami.  
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7. ZAKLJUČEK 
 

V naši raziskavi nas je zanimalo, kakšna sta odnos in mnenje staršev 
osrednjeslovenske regije do predmeta šport na razredni stopnji osnovne šole in športa 
nasploh.  V vzorec je bilo vključenih 280 staršev, katerih otroci obiskujejo prvo ali drugo 
triletje osrednjeslovenskih osnovnih šol. Opredelili smo 11 hipotez, ki smo jih na 
podlagi izsledkov potrdili oz. zavrnili ter sklenili: 

1. Več kot polovica staršev (razredna stopnja: 73,2 %; predmetna stopnja: 74,7 %) je 
pouk športne vzgoje v času svojega šolanja na razredni in predmetni stopnji ocenila 
kot dober oz. dober. Glede na dobljene izsledke in izsledke že obstoječih raziskav 
prvo hipotezo lahko potrdimo, saj so starši v večini zadovoljni s poukom športne 
vzgoje v času svojega šolanja.  
 

2. Izsledki so pokazali, da je bila najbolj priljubljena športna aktivnost staršev na 
razredni stopnji igra med dvema ognjema (31,5 %), na predmetni stopnji pa so 
anketiranci na prvo mesto najpogosteje zapisali odbojko (26,5 %). Lahko potrdimo 
drugo hipotezo, saj tako na razredni kot predmetni stopnji med najbolj 
priljubljenimi športnimi aktivnostmi izstopata igri z žogo.   

 
3. Pri vprašanju, kjer nas je zanimala dodatna športna aktivnost (športno društvo, 

športni klub) staršev v času njihovega šolanja, smo dobili zanimive podatke. Na 
razredni stopnji se s športom zunaj rednega pouka ni ukvarjalo 75,7 % 
anketirancev, na predmetni stopnji je bilo takšnih oseb 64,6 %. Na podlagi 
izsledkov lahko tretjo hipotezo zavrnemo, saj se več kot polovica anketirancev 
v času osnovnošolskega šolanja izven rednega pouka ni dodatno športno 
udejstvovala v okviru športnega kluba ali društva. Menimo, da so dobljeni izsledki 
pogojeni s tem, da je bila v času šolanja anketirancev ponudba športnih aktivnosti 
manjša in da je pogosto prihajalo do logističnih težav (prevozi na trening). Ob 
zgornjem predpostavljanju smo upoštevali predvsem to, da se šole, vključene v 
našo raziskavo, nahajajo na podeželju ter da večina anketirancev lokacije bivanja 
v vseh letih ni zamenjala.  

 
4. Najpomembnejši učni predmet za nadaljnje življenje je bila po mnenju staršev 

matematika, poleg nje pa so anketiranci med najpomembnejše predmete za 
življenje zelo pogosto izbrali tudi slovenščino. Tu lahko potrdimo četrto hipotezo, 
saj je bila v skupnem seštevku matematika največkrat izbrana med pet 
najpomembnejših predmetov za življenje anketiranih staršev.  
 

5. Potrdimo lahko tudi peto hipotezo, saj je med anketiranci manj kot polovica 
takšnih (32,5 % + 8,9 % + 5,4 % = 46,8 %), ki so redno športno aktivni več kot 2-
krat na teden (bodisi 2- do 3-krat na teden bodisi 4- do 6-krat na teden ali vsak 
dan). Izkazalo se je, da se največ anketiranih staršev (32,5 %) športno udejstvuje 
1-krat na teden, športno neaktvnih staršev pa je skoraj desetina (8,9 %).  

 
6. 87,1 % anketirancev meni, da ima predmet šport veliko vlogo pri otrokovem razvoju. 

Prav tako se večina staršev strinja s tem, da ima omenjen predmet velik vpliv na 
otrokov kognitivni (86,1 %), čustveni (85,3 %) in socialni (89,6 %) razvoj. Na podlagi 
teh podatkov lahko potrdimo šesto hipotezo, saj večina staršev meni, da ima 
pouk športa pomemben oz. zelo pomemben vpliv na otrokov gibalni razvoj.  
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7. Starši so na prva tri mesta najpomembnejših predmetov za otrokovo nadaljnje 

življenje največkrat uvrstili slovenščino, matematiko in angleščino. Po pogostosti 
izbire je tem trem predmetom sledil šport, ki ga je na prvo mesto postavilo 6,4 %, 
na drugo mesto 5,4 % in na tretje mesto 21,4 % vseh anketirancev. Potrdimo 
lahko sedmo hipotezo, saj predmeta šport več kot polovica anketirancev ni 
uvrstila med tri najpomembnejše predmete za življenje otroka.  

 
8. Izvedeti smo želeli, v kolikšni meri se starši strinjajo s trditvijo, da so z učiteljevimi 

kriteriji pri ocenjevanju predmeta šport njihovega otroka dovolj dobro seznanjeni. 
Izkazalo se je, da se 44,2 % anketirancev s trditvijo strinja, in je torej z 
ocenjevanjem dovolj dobro seznanjena, 55,7 % staršev pa se s trdivijo strinja delno 
oz. se z njo ne strinja. Na podlagi izsledkov lahko osmo hipotezo zavrnemo, saj 
manj kot polovica anketirancev meni, da z učiteljevim načinom ocenjevanja pri 
predmetu šport ni dovolj dobro seznanjena.  

 
9. Mnenje staršev o tem, ali naj se predmet šport ocenjuje ali ne, je bilo deljeno. Nekaj 

več kot polovica staršev (51,4 %) se s trditvijo zelo strinja oz. strinja; 48,5 % 
anketirancev je deljenega mnenja ali se z ocenjevanjem predmeta šport ne strinja. 
Hipotezo devet tako zavrnemo, saj se z ocenjevanjem predmeta šport strinja 
dobra polovica anketirancev, kar pa ne predstavlja mnenja večine staršev 
(večinsko mnenje naj bi po našem mnenju zajemalo najmanj 60,0 % vseh 
odgovorov). 

 
10.  Potrdimo lahko hipotezo deset, saj se večina anketirancev (92,1 %) zelo strinja 

oz. strinja s tem, da je predmet šport obvezen za vse učence. Z izsledki smo 
zadovoljni, saj kažejo na to, da starši predmetu šport pripisujejo velik pomen in se 
zavedajo pomembnosti predmeta šport za celosten razvoj otroka ter za nadaljnje 
življenje.  

 
11. Nazadnje smo raziskovali mnenje staršev o številu ur predmeta šport na teden, kjer 

so izsledki pokazali, da se večina staršev (69,6 %) strinja s tem, da bi tedensko 
število ur športa lahko bilo večje. Hipotezo enajst torej lahko potrdimo, saj so 
starši izkazali večinsko mnenje in bi želeli, da bi se število ur predmeta šport 
povišalo.  

Anketirani starši se zavedajo pomena predmeta šport za otroka in mu pripisujejo veliko 
vlogo na vseh področjih razvoja (telesni, kognitivni, čustveni, socialni). Več kot polovica 
staršev meni, da je predmet šport pomemben oz. zelo pomemben za splošno 
izobrazbo posameznika. Kljub temu več kot polovica staršev predmeta šport ni uvrstila 
med tri najpomembnejše predmete za življenje svojega otroka, saj je večina izbrala 
slovenščino, matematiko in angleščino. Starši so omenjene predmete najpogosteje 
izbrali tudi pri vprašanju o pomembnosti šolskih predmetov za nadaljnje življenje v času 
svojega osnovnošolskega šolanja. Izsledki so bili pričakovani, saj se tem trem 
predmetom med šolanjem pripisuje velik pomen. Po letnem številu ur namreč 
prednjačijo, prav tako se v posameznih obdobjih izvedejo nacionalna preverjanja 
znanja iz omenjenih predmetov, kar jim po našem mnenju daje večjo veljavo oz. ugled.  

Dokaj zadovoljni smo s tem, da je več kot polovica anketirancev športno aktivna več 
kot enkrat na teden. S tem namreč starši svojim otrokom dajejo zgled, ki je pri 
oblikovanju športnih vrednot in športnega načina življenja neprecenljiv.  
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Če povzamemo izsledke naše raziskave, lahko sklenemo, da imajo anketirani starši 
na splošno pozitiven odnos do predmeta šport in športa nasploh, prav tako so izrazili 
pozitivno mnenje o športni vzgoji v času svojega šolanja. V prihodnje bi želeli izvedeti 
tudi, kako pogosto in na kakšen način se starši športno udejstvujejo skupaj s svojimi 
otroki, kakšni so športni vzorci posamezne družine in kako se to odraža na otrokovem 
odnosu do športa in pogostosti njegove športne aktivnosti zunaj družine.  
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9. PRILOGA 
 

Spoštovani! 

Sem Anja Breznik, absolventka drugostopenjskega programa poučevanje na razredni stopnji 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Vesne Štemberger pripravljam 
magistrsko delo z naslovom Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta šport, s 
katerim želim ugotoviti, kakšno mnenje imajo starši iz omenjene regije do predmeta šport v 
osnovni šoli.  

Vprašalnik je anonimen, zato vas prosim, da nanj odgovarjate iskreno. Podatke bom uporabila 
izključno v raziskovalne namene za potrebe izdelave magistrskega dela.    

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem, da ste si vzeli čas in mi pomagali. 

 

Prosim, obkrožite ali dopišite podatke. 

 

Spol       M      Ž 

 

Starost   _________ 

 

1. Kakšno je vaše splošno mnenje o športni vzgoji, ki ste jo imeli v osnovni šoli? Ali je 
bila dobra in ste se je radi udeleževali ali pa vam športna vzgoja ni bila všeč? 
Obkrožite, prosim, odgovor, ki za vas najbolj velja. 

 

 RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 
zelo slaba 1 1 

slaba 2 2 
ne slaba, ne dobra 3 3 

dobra 4 4 
zelo dobra 5 5 

 

 

2. Navedite po vrstnem redu največ tri športne aktivnosti, ki ste jih pri športni vzgoji 
imeli najraje! 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 
1 1 
2 2 
3 3 

 
 
 
 
 
 



Anja Breznik: Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

86 
 

 
 
 

3. Navedite po vrstnem redu največ tri športne aktivnosti, ki vam niso ugajale! 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 
1 1 
2 2 
3 3 

 

 

4. Navedite do tri športe ali športne aktivnosti, ki ste jih pri športni vzgoji v osnovni 
šoli pogrešali.  

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 
1 1 
2 2 
3 3 

 

5.   Ali ste se v otroštvu v osnovni šoli ukvarjali s športom tudi izven šole v kakšnem 
klubu ali društvu vsaj dve leti ali več? (obkrožite) 

Razredna stopnja            DA          NE      

 

Predmetna stopnja         DA          NE            

      

6.  Prosim vas, da ocenite materialne pogoje za šolsko športno vzgojo, ko ste še hodili 
v osnovno šolo! Obkrožite ustrezni številki. 

 RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 
zelo slabi 1 1 

slabi 2 2 
ne slabi, ne dobri 3 3 

dobri 4 4 
zelo dobri 5 5 

                                          

7.  Prosim vas, da ocenite vašega učitelja športne vzgoje z vidika: 
 

a) strokovne usposobljenosti: 

 RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 
zelo slab 1 1 

slab 2 2 
ne slab, ne dober 3 3 

dober 4 4 
zelo dober 5 5 
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b) osebnostno-pedagoških kvalitet 

 RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 
zelo slab 1 1 

slab 2 2 
ne slab, ne dober 3 3 

dober 4 4 
zelo dober 5 5 

 

 

8.  Ali menite, da ste bili v času svojega izobraževanja dovolj seznanjeni s pomenom 
športne rekreacije za današnje življenje? Obkrožite ustrezno številko. 

Nič nisem bil(a) seznanjen(a) 1 
Premalo sem bil(a) seznanjen(a) 2 
Dovolj sem bil(a) seznanjen(a) 3 
Preveč informacij sem dobil(a) 4 

 

 

9. Kateri šolski predmeti v osnovni šoli so bili najpomembnejši za vaše življenje 
(razvrstite jih)? 

 
1. ____________ 2. ____________3. ____________4. ___________ 5. __________ 

 

10. Kako pogosto ste športno aktivni v prostem času (bodisi organizirano: športni klub, 
fitnes, aerobika ali neorganizirano: sam, v družbi, s prijatelji)? Obkrožite en odgovor.  
 
a) Ne ukvarjam se s športom, rekreacijo. 
b) 1-krat do nekajkrat na leto. 
c) 1- do 3-krat na mesec. 
d) 1-krat na teden. 
e) 2- do 3-krat na teden. 
f) 4- do 6-krat na teden. 
g) Vsak dan. 
h) Ne vem. 

 

11. Na lestvici (1 = ni pomemben, 5 = zelo pomemben) obkrožite, kako pomemben je po 
vašem mnenju predmet šport za otrokov: 

gibalni razvoj 1 2 3 4 5 
kognitivni 
(miselni) 
razvoj 

1 2 3 4 5 

čustveni 
razvoj 

1 2 3 4 5 

socialni 
razvoj 

1 2 3 4 5 
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12. Na lestvici (1 = ni pomemben, 5 = zelo pomemben) ocenite, kako pomemben je po 
vašem mnenju posamezen učni predmet na razredni stopnji 9-letne osnovne šole za 
splošno izobrazbo vašega otroka. 

slovenščina 1 2 3 4 5 
matematika 1 2 3 4 5 
angleščina 1 2 3 4 5 
glasbena 
umetnost 

1 2 3 4 5 

družba 1 2 3 4 5 
šport 1 2 3 4 5 
spoznavanje 
okolja 

1 2 3 4 5 

naravoslovje 
in tehnika 

1 2 3 4 5 

likovna 
umetnost 

1 2 3 4 5 

 

13. Napišite tri učne predmete, ki so po vašem mnenju najbolj pomembni za življenje 
vašega otroka.  

a) _____________________ 
b) _____________________ 
c) _____________________ 

 

14. Na lestvici (1 = se sploh ne strinjam, 5 = zelo se strinjam) obkrožite, v kolikšni meri 
se strinjate s spodnjimi izjavami. 

Pravilno je, 
da je 
predmet 
šport 
ocenjen. 

1 2 3 4 5 

Z načinom 
ocenjevanja 
svojega 
otroka pri 
predmetu 
šport sem 
dovolj dobro 
seznanjen/-a. 

1 2 3 4 5 

Učitelji na 
govorilnih 
urah dajejo 
premalo 
poudarka na 
otrokove 
dosežke pri 
predmetu 
šport.  

1 2 3 4 5 
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Pravilno je, 
da je 
predmet 
šport 
obvezen za 
vse učence.  

1 2 3 4 5 

Število ur 
predmeta 
šport na 
teden bi 
lahko bilo 
večje.   

1 2 3 4 5 

 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje in vam želim lep dan! ☺ 

 


