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IZVLEČEK 

 

Namen tega magistrskega dela je raziskati mnenje študentov o predmetu šport v osnovni in 

srednji šoli
1
.  

 

V teoretičnem delu smo predstavili motorični razvoj otroka v času šolanja v OŠ in SŠ, pomen 

gibanja za otroke in mladostnike in posledice pomanjkanja telesne aktivnosti. Podrobneje smo 

pregledali učni načrt za OŠ in SŠ, pomen vsebin v učnem načrtu, ocenjevanje, opravičevanje 

učencev ter učitelje, ki imajo pri izvajanju predmeta šport zelo pomembno vlogo. Predstavili 

smo dejavnosti, ki jih ponuja Univerza v Ljubljani v okviru športne ponudbe ter predavanja in 

delavnice o pomenu gibanja v času študija in odraslosti. 

 

V empiričnem delu je sodelovalo 223 študentov, ki so OŠ in SŠ obiskovali v Sloveniji. 

Anketni vprašalnik so lahko reševali v pisni ali v spletni obliki. Zbrane podatke smo obdelali 

s programom Microsoft Word in Microsoft Excel, kjer smo izračunali frekvenco pojavljanja 

posameznih odgovorov in jih nato izrazili v odstotkih. Vprašanja kombiniranega tipa smo 

združili v posamezne tematske sklope in jih razvrstili v tabelo.  

 

Rezultati raziskave med študenti so pokazali, da je bil predmet šport eden od dveh najbolj 

priljubljenih šolskih predmetov v OŠ in v SŠ. Študenti so predmet šport na splošno doživljali 

zelo pozitivno oz. pozitivno in bili zadovoljni s poučevanjem učiteljev in športnih pedagogov. 

Največkrat so izbrali odgovor, da jim je bil predmet šport všeč, ker so se lahko sprostili in 

družili s sošolci, med vsebinami pa so jim bile tako v OŠ kot v SŠ najbolj všeč vsebine iger z 

žogo. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali tudi pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri 

poučevanju predmeta šport. Študenti so bili v največji meri nezadovoljni takrat, kadar učitelji 

in športni pedagogi niso bili dovolj aktivni in energični, kadar niso demonstrirali vaj in niso 

bili aktivno vključeni v proces pouka oz. kadar je bil pouk predmeta šport monoton. Na 

splošno pa študenti ocenjujejo, da so pri predmetu dobili dovolj športnih vsebin, ki jim 

pomagajo pri vključevanju v športne aktivnosti v odraslosti. Ocenili so tudi, da so imeli 

premalo vsebin o zdravem načinu življenja in pomenu takega načina življenja. Velika večina 

študentov se je le redko opravičila od pouka predmeta šport; večinoma so se opravičevali iz 

lažjih zdravstvenih razlogov. Večina študentov podpira številčno ocenjevanje pri predmetu 

šport tako v OŠ kot v SŠ. Študenti v povprečju vadijo 2-3x tedensko in ocenjujejo, da predmet 

šport ni vplival na njihovo motiviranost za ukvarjanje s športom v odraslosti. V večini 

primerov študenti pri pouku predmeta šport ne bi ničesar spreminjali, menijo pa, da je 

predmet šport zelo pomemben. 
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šport, osnovna šola, srednja šola, učni predmet, mnenje 
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STUDENTS' OPINIONS ABOUT PHYSICAL EDUCATION IN PRIMARY AND 

SECONDARY SCHOOL 

ABSTRACT  

The purpose of this master thesis is to investigate the students' opinions on physical education 

in primary and secondary schools in Slovenia. 

In the theoretical part we presented motor development of children in primary and secondary 

schools, the importance of physical activities for children and young people and consequences 

of lack of physical activity. We detaily examined the curriculums for primary and secondary 

schools, the importance of contents in curriculum, assessment, excusing from physical 

education courses and an important role of a teacher in implementation of the physical 

education. We presented the activities, offered by the University in Ljubljana, as well as 

lectures and workshops on the importance of exercising in tertiary education and adulthood 

within the same university. 

 

223 students participated in empirical part of thesis. Those students attended elementary and 

secondary schools in Slovenia. The questionnaire was resolved both in writing or online form. 

Collected data were processed by using Microsoft Word and Microsoft Excel. We calculated 

the frequencies of occurrence of individual responses and expressed them in percentages. 

Questions of combined type were added to specific themes and arranged in a table. 

 

The results of the survey showed that physical education was one of two most popular school 

courses in primary and secondary schools. Students in general had very positive or positive 

experiences in physical education and were satisfied with teaching of teachers and sports 

teachers. Most students liked physical education classes because they could relax and 

socialize with classmates. Students' favourite sports activities were ball games, both in 

primary and secondary schools. The results of the questionnaire revealed the shortcomings 

encountered in physical education courses. Students were mostly unsatisfied with teachers 

and sports teachers, who were not sufficiently active, did not demonstrate exercises, were not 

actively involved in the process of teaching and when physical education courses were 

monotonous. Students in general consider to get sufficient physical activity knowledges to 

develop good activity habits, carried over into adulthood. They believe that they had a lack of 

health and nutrition lessons. The vast majority of students rarely excused from physical 

education courses; in most cases they excused for minor health reasons. Most students support 

a numerical evaluation of physical education, both in primary schools and secondary schools. 

Students work out on average 2-3x a week and consider that physical education courses had 

no effect on their motivation for physical activity in adulthood. In most cases students would 

not change a physical education curriculum, they consider the physical education to be very 

important. 

 

 

 

KEY WORDS: 

 

sports, primary school, secondary school, educational course, opinion 
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1. UVOD 
 

Šola pomembno zaznamuje razvoj otroka in ga med odraščanjem vseskozi spremlja. Ena 

izmed glavnih nalog šole je, da posameznika opremi z znanji, ki mu bodo pomagala pri 

vključevanju v družbo. Ta znanja so zelo obširna in vsak šolski predmet jih poskuša otrokom 

čim bolj približati. Pogosta asociacija ob besedi šola je prizor z učiteljem, ki razlaga pred 

tablo, in učenci, ki sedijo v klopi. Učitelji se običajno trudijo razbiti monotonost z različnimi 

načini poučevanja, učenci pa večino časa sedijo in so pasivni. Monotonost te pasivnosti v šoli 

razbija prav drugačnost predmeta šport. Učitelji poskušajo pri predmetu šport uravnovesiti 

enostransko skrb za otrokov intelektualni razvoj. 

 

Ali sta dve oz. tri šolske ure športa na teden v OŠ in SŠ dovolj? Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO) priporoča otrokom in mladostnikom vsaj eno uro zmerne gibalne 

aktivnosti na dan. Predmet šport v šoli teh priporočil v okviru rednega pouka ne more 

izpolniti, zato je pomembno, da učenci pri predmetu šport spoznajo in pridobijo čim več 

različnih gibalnih znanj, ki jim bodo omogočala vključitev v prostočasne aktivnosti v 

odraslosti. O pozitivnih učinkih ukvarjanja s športnimi aktivnostmi je mogoče slišati in brati 

skoraj povsod, tako v medijih kot pri zdravnikih in v pogovorih s prijatelji. Gibanje je namreč 

ena od najpomembnejših komponent zdravega načina življenja. Ljudje se vedno bolj 

zavedamo pozitivnih učinkov gibanja tako na fiziološkem kot na psihološkem nivoju. Pogosto 

se lahko le s športno aktivnostjo zoperstavimo negativnim učinkom hitrega tempa življenja in 

staranja. Primerna športna dejavnost pomaga vzdrževati ustrezno telesno težo, delež maščobe 

v telesu, krepi mišice v telesu ter vzdržuje ustrezno gostoto kosti. Nezanemarljivi so tudi 

pozitivni učinki boja proti stresu, dvig pozitivne samopodobe in vzpostavljanje socialnih 

stikov pri druženju med športnimi dejavnostmi. 

 

»Športna vzgoja je vzgojno-izobraževalna dejavnost, ki vpliva na osvajanje gibalnih in 

taktičnih spretnosti in veščin ter z njimi povezanega teoretičnega znanja; na razvoj gibalnih, 

spoznavnih in čustveno-socialnih lastnosti učencev, oblikovanje njihovih vrednot ter na 

ustrezne odnose med njimi.« (Dežman, 2001, str. 67) Očitno je, da predmet šport zajema širok 

nabor kompetenc, ki so pomembne za skladen razvoj otrok. Zgodnje in pozno otroštvo 

predstavljata obdobji stalnega fizičnega razvoja in rasti ter ponujata odlično priložnost za 

razvoj gibov in spretnostih. V tem času se izoblikuje baza spretnostih in gibov za vse 

nadaljnje fizične aktivnosti in športno udejstvovanje v odraslosti (Pickup, 2007). Če otroci 

zamudijo faze gibalnega razvoja in motoričnih spretnosti, jih bodo kasneje zelo težko 

nadoknadili. 

 

Razredni učitelji in športni pedagogi morajo skrbno načrtovati in izvajati pouk pri predmetu 

šport. Pozorni morajo biti na raznolikost pouka, ki mora ustrezati telesnemu razvoju učencev 

in njihovim motoričnim sposobnostim, da naloge niso prelahke ali pretežke, obenem pa 

poskrbeti tudi za varnost in disciplino. Učitelji predmeta šport imajo zelo zahtevno nalogo, da 

zadostijo vsem kriterijem za dober pouk predmeta, vendar pri vsem tem ne smejo pozabiti na 

primarni funkciji predmeta šport: izobraževanje učencev ter promocija ljubezni do gibanja in 

športa za vseživljenjsko ukvarjanje s športom. 

 

 

 

 

 



8 

 

2. PREDMET IN PROBLEM  
 

Predmet šport, kot obvezni predmet v času šolanja v OŠ in SŠ, je lahko eden od pomembnih 

dejavnikov, ki vplivajo na posameznikov odnos do ukvarjanja s športom v prostem času ter 

nato v odraslosti. Zelo pomembno je, da pouk predmeta šport v posameznikih vzbuja 

pozitivne občutke in spomine. Poleg samega učnega načrta na izvajanje pouka športa vpliva 

še mnogo drugih dejavnikov: učitelji, njihov odnos, stil vodenja pouka, prostorska in 

materialna opremljenost šole.  

 

Raziskovalni problem magistrskega dela je ugotoviti, kakšno mnenje imajo študenti o 

predmetu šport v OŠ in SŠ. Kot študenti lahko z distanco in kritičnostjo ocenijo, kakšen se 

jim je zdel pouk predmeta šport v času njihovega šolanja v OŠ in SŠ. Pri tem se bomo 

osredotočili na njihovo mnenje o vsebinah pri pouku športa, na vsebine, ki so jih imeli v 

posameznih obdobjih šolanja najraje in na vsebine, ki jih niso marali. Zanima nas, kakšno 

mnenje imajo o razrednih učiteljih in športnih pedagogih, ki so jih poučevali, povprašali jih 

bomo o razlogih za opravičevanje pri pouku športa in o tem, ali je predmet šport pripomogel k 

njihovi motiviranosti za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi v odraslosti. V teoretičnem delu 

bomo predstavili vse dejavnosti, ki zajemajo predmet šport: razvoj motoričnih sposobnosti v 

času šolanja, ocenjevanje, učna načrta za OŠ in SŠ, vsebine učnega predmeta šport in njihov 

pomen, motiviranje, vpliv razredne klime in opravičevanje pri pouku športa. 

 

 

2.1 Razvoj motoričnih sposobnostih pri otrocih in mladostnikih  

 

Otrokov razvoj predstavlja spremembe različnih človekovih sposobnosti, spretnosti in 

značilnosti. Te spremembe so odvisne od dejavnikov dednosti, okolja ter otrokove lastne 

aktivnosti in se med seboj močno prepletajo. Značilnosti posameznih dejavnikov so v 

natančneje opisane v nadaljevanju. 

 

Dejavniki dednosti predstavljajo prirojene biološke osnove in so temelj razvoja človeških 

sposobnosti in značilnosti. Med dejavnike okolja poleg življenjskega stila, prehrane in bolezni 

uvrščamo tudi gibalno dejavnost. Na razvoj otroka, poleg že omenjenih dejavnikov, vpliva 

tudi posameznikova lastna aktivnost, ki je lahko pasivna ali aktivna (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

Če se podrobneje usmerimo na dejavnik okolja in pomen gibalne aktivnosti za otroke, lahko 

zasledimo, da številni avtorji teorij (kot so Freud, Gessel, Ismail) govorijo o pomembnosti 

gibalnega razvoja v otroštvu. Najbolj uveljavljena teorija je Piagetova teorija kognitivnega 

razvoja, ki poudarja izredno velik vpliv otrokove gibalne dejavnosti na razvoj kognitivnih 

procesov (Pišot in Planinšec, 2005). Športna aktivnost v zgodnjem obdobju otroštva je 

ključnega pomena za skladni, celostni razvoj osebnosti. Gibalna dejavnost je za otroka zelo 

pomembna, saj ga neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja, ga seznanja z okoljem ter mu 

tako omogoča celovito spoznavanje sveta (Thelen, 2000 v Pišot in Planinšec, 2005).  

 

Motorični razvoj poteka po stopnjah in obdobjih, ki si sledijo v točno določenem zaporedju 

(Gallahue in Ozman, 1998 v Pišot in Planinšec, 2005): 

 

- refleksna gibalna stopnja (traja od prenatalnega obdobja do 1. leta); 

-  začetna gibalna stopnja (traja od rojstva do 2. leta); 
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- temeljna gibalna stopnja (traja od 2. do 7. leta); 

- specializirana gibalna stopnja (traja od 7. leta naprej). 

 

Učenci so na začetku šolanja, pri 6. oz. 7. letu starosti, v temeljni gibalni stopnji in, po teoriji 

Piageta, na razvojni stopnji konkretnega operativnega mišljenja. V tem času postaja gibanje 

vse bolj učinkovito in usklajeno. Starši in učitelji morajo otrokom omogočiti spodbudno 

okolje, kjer lahko aktivno preizkušajo in raziskujejo svoje motorične sposobnosti, 

zmogljivosti in gibalne spretnosti. Le tako lahko otrok samoiniciativno raziskuje, preizkuša in 

eksperimentira v okolju. Če otroka okolje ne spodbuja k razvoju motoričnih spretnosti, 

obstaja možnost, da bo imel težave v nadaljnjem usvajanju gibalnih dejavnosti (Pišot in 

Planinšec, 2005; Cecić Erpič, Zabukovec in Boben, 2005a). 

 

Specializirana gibalna stopnja nastopi po 7. letu starosti in je razdeljena na predhodno 

obdobje, obdobje prilagoditve ter obdobje trajne uporabnosti. V tem obdobju začne otrok 

povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje specializiranih športnih 

spretnosti. Otroci gibalne spretnosti izvajajo vse bolj nadzirano, izpopolnjeno in hitro. Okolje 

naj otrokom ponudi čim bolj pestro izbiro različnih gibalnih dejavnostih in jih spodbuja h 

gibanju, saj ta pripomore k razvoju motoričnih sposobnosti, kot so moč, hitrost, koordinacija, 

gibljivost in vzdržljivost (Slobodnik, 1999; Pišot in Planinšec, 2005). Domače okolje in starši, 

pa tudi šola in učitelji, imajo zelo pomembno vlogo pri razvoju čustvenega, socialnega in 

gibalnega razvoja otroka. Prav šola je namreč za marsikaterega otroka edina institucija, kjer je 

njegova gibalna aktivnost načrtovana (Pickup in Price, 2007). Učitelj ali športni pedagog 

mora ustvariti okolje, kjer učenec nemoteno izvaja različne športne aktivnosti. Zagotoviti 

mora torej primerno okolje, organizacijo, opremo in varnost (Lawrence, 2012). 

 

Vpliv spodbudnega okolja na učence osnovnih šol sta preučevali dve raziskavi, ki sta 

ugotavljali vpliv telesne aktivnosti v prostem času na učni uspeh. Repe (2001) je ugotovila, da 

je kar polovica učencev, ki so bili vključeni v organizirano načrtovano športno dejavnost 

izven šole, dosegla odlični uspeh. Zurc (2006) pa je ugotovila, da je veliko odličnjakov (45 

%) najmanj 2-3x tedensko športno aktivnih. Raziskave sicer ne kažejo direktne povezave med 

ukvarjanjem s športnimi aktivnostmi in kognitivnimi sposobnostmi, kažejo pa, da imajo 

športne aktivnosti velik vpliv na učenčevo koncentracijo (Repe, 2001). 

 

 

2.2 Posledice pomanjkanja gibanja pri otrocih in mladostnikih 

 

Za današnji čas je značilno, da se z razvojem tehnike in avtomatizacije ustvarjajo pogoji, kjer 

se gibanje človeka minimalizira. Potreba po gibanju je ena od osnovnih bioloških potreb 

človeka, paradoksalno pa je, da je življenje brez gibanja danes tako rekoč normalno (Sila, 

2011 v Pistotnik, 2011). Če se otrok že od otroštva premalo giblje, je v veliki nevarnosti, da 

bo postal človek, ki je gibalno slabše razvit. »Po priporočilih Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) je za normalen razvoj in zdravje otrok in mladostnikov potrebnih 

najmanj 30 min, veliko bolj priporočljiva pa je 1 ura zmerno-intenzivne telesne dejavnosti 

dnevno.« (Škof, 2007; 29) 

 

V raziskavi, opravljeni leta 2004, so pri slovenskih otrocih in mladostnikih od starosti 11. do 

15. let ugotovili, da priporočeni čas gibanja doseže vsak drugi fant in vsako tretje dekle. Čas, 

ki ga mladostniki namenijo fizični aktivnosti, se skozi leta šolanja skrajšuje. V srednji šoli je 



10 

 

bilo dovolj fizično aktivnih le še 15 % deklet (Roberts, Tynjala in Komkov, 2004, v Škof, 

2007). 

 

Tudi testiranja za športnovzgojni karton, ki se v Sloveniji izvajajo od leta 1970, prikazujejo 

podatke o vedno slabših aerobnih in vzdržljivostnih testih (Šturm in Strel, 2002, v Škof, 

2007). Dejstvo je, da je današnja mladina slabše motorično razvita in manj vzdržljiva (Škof, 

2007). 

 

Nezdrava prehrana, pomanjkanje gibanja in posledično slaba telesna kondicija se odražajo s 

pojavom bolezni pri otrocih in mladostnikih, ki so sicer značilne za odrasle (srčno-žilne 

bolezni, povišan holesterol in krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2) in z naraščanjem 

prekomerne teže otrok. V raziskavi, izvedeni leta 2013, so ugotovili, da se delež otrok s 

prekomerno težo v razvitih državah povečuje; v povprečju ima sedaj vsak peti otrok 

prekomerno telesno težo (Ng, M., idr., 2013; Škof, 2007). Največ prebivalcev Slovenije umre 

prav zaradi bolezni srca in ožilja (40 %), zato kardiologi pogosto opozarjajo na zmanjševanje 

dejavnikov tveganja. Poleg že omenjene telesne nedejavnosti in prevelike telesne teže se je 

treba izogibati tudi kajenju, prekomernemu uživanju alkohola in stresu. 

 

Posledice pomanjkanja gibanja se ne odražajo le fizično; vplivajo tudi na psiho-socialni vidik 

učencev. Zurc (2006) je v svoji raziskavi prišla do ugotovitev, da imajo gibalno neaktivni 

učenci običajno slabši učni uspeh od vrstnikov, ki so večkrat tedensko gibalno aktivni. Pri 

gibalno neaktivnih otrocih je mogoče tudi večkrat opaziti slabšo samopodobo, tesnobo, 

depresijo in nevrotična stanja (Tomori in Zalar, 2000 v Škof, 2007). 

 

Redno gibanje in šport pomagata pri omejevanju vseh teh dejavnikov tveganja in prispevata k 

pozitivni samopodobi in občutku lastne vrednosti. Pri oblikovanju kulture športa ima 

pomembno vlogo tudi šola in predmet šport. Predmet šport ima eno izmed ključnih vlog pri 

motoričnem razvoju otrok in promociji zdravega načina življenja, zato ga bomo v 

nadaljevanju podrobneje obravnavali. 

 

 

2.3 Učni predmet šport 

 

2.3.1 Pomen predmeta šport 

 

Obstaja konsenz o pomembni vlogi predmeta šport znotraj šolskega sistema. Predmet šport 

predstavlja protiutež današnjemu sedečemu načinu življenja in poskuša uravnovesiti 

enostransko skrb za intelektualni razvoj učenca (Kristan, 2009). V nasprotju z večino šolskih 

predmetov, ki zahtevajo dolgotrajno sedenje, koncentracijo in intenzivno kognitivno 

aktivnost, predmet šport spodbuja h gibanju in sprošča miselno napetost. 

 

Predmet šport spodbuja zdrav način življenja in je glavni »promotor« zdravega načina 

življenja v obdobju šolanja. Že Hipokrat je dajal gibanju in zdravemu načinu življenja velik 

pomen: »Menssana in corpore sano«, kar pomeni 'zdrav duh v zdravem telesu' (Musek, 2010).  

Zdrav način življenja omogoča boljše počutje in ohranja zdravje s (Zupan, 2015): 

 

- pravilno prehrano; 

- redno telesno dejavnostjo; 
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- duševnim ravnovesjem; 

- ravnotežjem med delom, sprostitvijo in počitkom. 

 

Zdrav način življenja pomeni tudi odsotnost drog, kajenja in uživanja alkohola. Posameznik, 

ki je redno gibalno aktiven, ne čuti potrebe po dokazovanju s pomočjo opojnih substanc 

(Štemberger, 2004a). 

 

Predmet šport učencem predaja športna znanja in jih spodbuja k ukvarjanju s športom tudi 

izven šole, v prostem času in v odraslosti. Pozitivna vrednost športa se kaže v vseh obdobjih 

življenja – od otroštva in adolescence do starosti. Pomemben je celosten pristop, saj dve ali tri 

ure obveznega predmeta šport na teden ne zadoščata potrebam otrok po gibanju. Zato naj 

učitelje in športne pedagoge vodi misel, da naj pri urah športa spodbujajo za veselje, smeh, 

pristne medsebojne odnose in promovirajo ljubezen do gibanja in športa (Pickup in Price, 

2007). S takim pristopom učence navdušijo za ukvarjanje s športom tudi izven šole. Zaradi 

vrednosti ukvarjanja s športnimi dejavnostmi v odraslosti mora biti predmet šport skrbno 

načrtovan in izvajan. 

 

 

2.3.2 Učni načrt predmeta šport v OŠ in SŠ 

 

OSNOVNA ŠOLA (Kovač idr., 2011): 

 

Učni načrt za predmet šport je v OŠ razdeljen na tri starostna obdobja: 

 

- 1. vzgojno-izobraževalno obdobje (1.–3. razred), skupno 315 ur; 

- 2. vzgojno-izobraževalno obdobje (4.–6. razred), skupno 315 ur; 

- 3. vzgojno-izobraževalno obdobje (7.–9. razred), skupno 204 ure. 

 

Učni načrt je razdeljen na posamezna izobraževalna obdobja, saj je prilagojen razvoju gibanja 

otrok, njihovim telesnim in spoznavnim značilnostim. 

 

Šola za vsa tri obdobja predvideva tri vrste dejavnosti. Vse tri vrste dejavnosti poskušajo 

učencem približati kar največ različnih gibalnih dejavnosti in so razdeljene na: 

 

- dejavnosti, obvezne za vse učence; 

- dejavnosti, ki jih šola nudi (vključevanje učencev je prostovoljno); 

- dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko nudi (vključevanje učencev je prostovoljno). 

 

Med dejavnosti, obvezne za vse učence, spada redni pouk predmeta šport v vseh treh 

obdobjih: 

 

V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju imajo učenci po tri obvezne ure pouka športa na teden, 

kar skupno znese 105 ur letno in pet športnih dni v vsakem razredu. V okviru rednega pouka 

mora šola v 2. ali 3. razredu zagotoviti učencem 20-urni tečaj plavanja. 
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V 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju imajo učenci po 105 ur rednega pouka športa v vsakem 

razredu in 5 športnih dni letno. Priporočeno je, da se v tem obdobju začne delitev skupin na 

deklice in dečke, saj med njimi prihaja do razlik v biološkem razvoju. 

 

V 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju imajo učenci v 7. in 8. razredu po 70 ur obveznih ur 

predmeta šport, v 9. razredu pa 65 ur predmeta šport letno. Vsako leto imajo učenci 5 športnih 

dni. 

 

V dejavnosti, ki jih šola nudi, spadajo tudi (vključevanje učencev je prostovoljno): 

 

V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju šola učencem nudi športne interesne dejavnosti in 

dopolnilni pouk. 

 

V 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju šola učencem nudi šolo v naravi s poudarkom na 

plavanju in zimskih dejavnostih, interesne športne dejavnosti in dopolnilni pouk. 

 

V 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju šola učencem nudi športne interesne dejavnosti in 

dopolnilni pouk. 

 

Dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko nudi, so (vključevanje učencev je prostovoljno): 

 

V vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih lahko šola, glede na finančne možnosti, kapacitete in 

primernost izobraženega kadra, učencem nudi nastope, prireditve, šolska športna tekmovanja, 

tečaje, šole v naravi, športne tabore, dodatni športni program, minuto za zdravje, rekreativni 

odmor in oddelke z dodatno športno ponudbo. V 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko 

učenci kot izbirni predmet izberejo predmet šport in predmet plesne dejavnosti. 

 

Učni načrt ima za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje določene: 

 

- operativne cilje; 

- praktične in teoretične vsebine; 

- splošne teoretične vsebine.  

 

Pri teh vsebinah učenci v OŠ pridobijo najrazličnejša praktična in teoretična znanja. Učni 

načrt jim omogoča, da usvojijo temeljne gibalne spretnosti in športna znanja. Te spretnosti in 

znanja jim omogočajo sodelovanje v športnih dejavnostih v adolescenci in odraslosti. Učenci 

pridobijo tudi teoretična znanja, kot je npr. poimenovanje športnih orodij, pomen gibanja, 

ustrezna higiena, prenašanje porazov, 'fair play', varnost pri šport, pomen varovanja okolja itd. 

Potrdimo lahko torej izjavo Kristana (2009), ki pravi, da je predmet šport presečna množica 

med športom in vzgojo. 

 

SREDNJA ŠOLA (Lorenci idr., 2008): 

 

Predmet šport je obvezni učni predmet v vseh štirih letih šolanja. Predmet obsega 420 ur 

rednega pouka, t. j. po tri ure pouka na teden v 1., 2., 3. in 4. letniku. 

 

Splošni cilji predmeta šport: 

 

- pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika; 
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- razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih šolskih naporov; 

- skrb za zdrav in skladen razvoj: 

 

• sprejemanje odgovornosti za zdrav način življenja, z razumevanjem vplivov 

športne dejavnosti, telesne nege in zdrave prehrane; 

• krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase; 

• spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, samopotrjevanju, zdravi tekmovalnosti; 

• spoštovanje športnega vedenja (fair play), strpnost in sprejemanje drugačnosti; 

• ohranjanje in razvoj pravilne telesne drže ter oblikovanje skladne postave; 

• oblikovanje pozitivnih stališč do športa in do kakovostnega preživljanja prostega 

časa; 

• razvijanje samostojnosti pri vključevanju v šport v prostem času; 

• spodbujanje ustvarjalnosti; 

• sprejemanje odgovornosti za kulturen odnos do narave in okolja; 

• spoštovanje naravne in kulturne dediščine. 

 

Učni načrt za predmet šport predvideva dve vrsti dejavnosti, ki jih ponuja šola: 

 

- osnovni program: splošna kondicijska priprava, atletika, gimnastika z ritmično 

izraznostjo, ples, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, plavanje in nekatere vodne 

dejavnosti, smučanje in nekatere zimske dejavnosti, pohodništvo; 

 

- program izbirnih športov: namen programa je približati šport potrebam, interesom in 

željam dijakov, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilno naravo 

športa. 

 

Predmetnik vsakega letnika natančno opredeljuje cilje, ki jih lahko razdelimo v štiri 

skupine: 

 

- telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti; 

- usvajanje in nadgradnjo športnih znanj; 

- seznanjanje s teoretičnimi vsebinami; 

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

 

V skladu s šolsko zakonodajo šola vsako leto ugotavlja in spremlja telesne in gibalne 

značilnosti za športnovzgojni karton. Podatke dijakov, ki soglašajo s primerjavo, šola 

centralno obdela in ovrednoti. Športnovzgojni karton je obvezen tako v OŠ kot v SŠ, podatki 

pa se centralno obdelajo in ovrednotijo le, če starši oz. dijaki podpišejo soglasje (Kovač idr., 

2011; Lorenci idr., 2008). 
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Športni dnevi: Od 1. do 3. letnika mora šola izvesti po dva športna dneva na letnik, v 4. 

letniku pa en športni dan. Športni dan naj traja vsaj 5 šolskih ur. 

 

Pri primerjavi športnih dnevov v OŠ in SŠ lahko opazimo, da je v OŠ veliko večji poudarek 

na številu športnih dni. Razlika je tudi v priporočenem obsegu števila ur v športnem dnevu. V 

OŠ naj športni dan obsega 5 šolskih ur, v SŠ pa naj športni dan obsega vsaj 5 šolskih ur 

(Kovač idr., 2011; Lorenci idr., 2008). 

 

Iz učnih načrtov za OŠ in SŠ je razvidno, da je predmetnik predmeta šport skrbno načrtovan, 

saj upošteva vse razvojne in gibalne značilnosti učencev, razvija njihovo telesno 

pripravljenost in športna znanja, vzgaja za zdrav način življenja ter spodbuja k telesni 

aktivnosti tudi v prostem času. 

 

Kljub skrbno načrtovanem predmetniku predmeta šport pa prihaja pri izvedbi predmeta do 

velike težave. Efektivni čas gibanja učencev pri urah predmeta šport je premajhen. V 

raziskavi (Štemberger in Mandelc (2005)), so ugotovili, da povprečno šolska ura pri predmetu 

šport traja 35 min, vendar so otroci v gibanju le 9 min efektivnega časa. Za celostni razvoj 

otrok in mladostnikov je potrebno vsakodnevno zmerno-intenzivno gibanje, ki traja 

minimalno 30 min, še bolje pa eno uro (Škof, 2007). Zato je pomembno, da razredni učitelji 

in športni pedagogi skrbno načrtujejo in izvajajo pouk predmeta šport in predajo učencem 

gibalna znanja, ki jih lahko razvijajo in nadgrajujejo v prostočasnih dejavnostih. 

 

V učnem načrtu predmeta šport so vključene raznolike vsebine, ki upoštevajo motorični 

razvoj učencev in spodbujajo k ukvarjanju z različnimi športnimi aktivnostmi. 

 

Vsebine, vključene v predmetnik predmeta šport, in njihov pomen 

 

V nadaljevanju smo predstavili vsebine, ki so vključene v predmetnik predmeta šport. 

Raziskali smo njihov pomen, saj posamezniki oblikujejo svoja mnenja o predmetu na podlagi 

izkustev teh obveznih vsebin predmeta. 

 

Naravne oblike gibanja 

 

Za te oblike je značilno, da so sestavljene iz najosnovnejših oblik gibanja, izoblikovanih skozi 

evolucijski razvoj človeka. To so: lazenje, plezanje, hoja, tek, skoki v daljino, višino in 

globino, meti, lovljenje, udarci, blokade udarcev, prijemi, potiskanje, vlečenje, dvigovanje in 

nošenje. Vse oblike gibanja je treba pri predmetu šport spodbujati, saj je z njimi mogoče 

doseči različne cilje v gibalnem izobraževanju učencev. Pistotnik (2011) pravi, da naravno 

gibanje predstavlja gibalni minimum za človeka, ki ga mora obvladati vsak posameznik ob 

koncu šolanja. Pomen naravnih oblik gibanja se ne kaže samo na šolskem in športnem nivoju; 

ta gibanja so vseživljenjsko uporabna in posamezniku izboljšujejo kakovost življenja. 

Naravne oblike gibanja so torej podlaga vsaki drugi obliki gibanja. 

 

Elementarne igre 

 

So nadgradnja naravnih oblik gibanja in vsebujejo elemente zabave in tekmovalnosti. Učenci 

pridobivajo motivacijo za zmago. Ob želji po zmagi nezavedno, sproščeno razvijajo in 

dopolnjujejo gibalne sposobnosti. Za elementarne igre je značilno, da imajo preprosta in 

prilagodljiva pravila, ki se lahko prilagajajo glede na cilje, možnosti in sposobnosti vadečih. 
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Vrednost elementarnih iger se kaže v njihovi preprostosti, saj jih učitelj lahko načrtuje in 

uporablja v vseh delih vadbene enote (Pistotnik, 2011). 

 

Igre z žogo 

 

So nadgradnja naravnih in elementarnih oblik gibanja. Za razliko od elementarnih iger, ki jih 

lahko izvajamo v vseh fazah učne ure športa, igre z žogo izvajamo v osrednjem delu učne ure. 

Igre z žogo imajo natančno določena in nespremenljiva pravila, kjer je cilj zmaga (Tušak, 

2003). Igre z žogo pogosto predstavljajo dominantno aktivnost pri pouku športa, saj se zanje 

učitelji pogosto odločajo. Za igre z žogo ne potrebujejo podrobnejšega načrtovanja, čutijo se 

bolj kompetentne, saj te vsebine poznajo iz svojega obdobja šolanja in tudi njihovi učenci že 

vedo, kakšna so pravila. V predmetnik predmeta šport naj bi bile vključene v enaki meri kot 

ostale vsebine. Igre z žogo otroke naučijo spretnosti in jim predstavijo konceptualne ideje, ki 

jih uporabljajo v odraslosti. Najbolj izpostavljena ideja iger z žogo je socializacija, 

pomembno pa je tudi učenje pravil, spoštovanje, sodelovanje z drugimi ter dostojanstveno 

sprejemanje zmage ali poraza (Pickup in Price, 2007). 

 

Ples 

 

Ples je preplet glasbe in gibanja. Za mlajše otroke je ples spontan odziv telesa na glasbo. 

Prisoten je skoraj v vseh kulturah in prav na šolski ravni se pogosto ohranja tradicija in 

kultura plesa. Ples zahteva izvajanje specifičnih gibov, zavedanje ter obvladovanje celega 

telesa. Spada v kreativno vrsto umetnosti in spodbuja otroke pri uresničevanja njihovih lastnih 

idej, interpretaciji in izkazovanju čustev. Je sproščena in zabavna aktivnost, ki spodbuja 

socializacijo. Vsebina ples učitelju ponuja veliko različnih možnosti za načrtovanje in 

izvajanje vsebin. Učitelj lahko načrtuje plesne dejavnosti za posameznike, pare ali skupine, 

vse dejavnosti pa lahko prilagodi različnim starostnim skupinam otrok. Proces učenja skozi 

ples učence spodbuja, da načrtujejo, nastopajo in ocenjujejo. Z vajo učenci postajajo vse 

boljši pri izvajanju in načrtovanju gibov plesa, kar jim omogoča izboljšanje samozavedanja in 

samozavesti, poleg tega pa tudi bolj cenijo nastope ostalih sošolcev. Pri načrtovanju plesnih 

dejavnosti smo pozorni na to, kaj počne telo, kje se premikamo (prostor), kako se telo 

premika (intenziteta izražanja) in s kom se ples izvaja (odnosi) (Pickup in Price, 2007). 

 

Gimnastika 

 

Gimnastika oz. gimnastične vaje imajo lokalne vplive na telo vadečega, zato omogočajo 

otroku zavedanje njegovega telesa (Tušak, 2003; Pistotnik, 2011). Gimnastika prispeva k 

spoznavanju telesa na različnih ravneh gibanja v prostoru: 

 

- na tleh, v različnih nenavadnih položajih, kjer so noge npr. višje od glave; 

- omogoča gibanje na višini, kjer otroci občutijo vznemirjenje in se soočajo z 

drugačnimi težavami pri gibanju. 

 

Pri urah gimnastike učenci razširijo besedni zaklad, ki ga uporabljajo tudi pri drugih telesnih 

aktivnosti, kjer ni tolikšnega poudarka na zavedanju telesa. Gimnastika opisuje načine 

gibanja, uporabo prostora, izvajanje različnih figur s telesom, iskanje ravnotežja na različnih 

delih telesa, skakanje, doskok itd. Otroci se učijo gibanja pri različnih hitrostih, izvajanja 

kompleksnejših gibov, delanja prevalov, usklajevanja telesnih gibov in ravnotežja. 

Gimnastika vsebuje osnovne spretnosti, ki jih morajo usvojiti vsi otroci za nadaljnjo zdravo in 
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aktivno življenje: koordinacijo, ravnotežje, prilagodljivost, moč in vztrajnost. Omogoča 

zavedanje telesa, kar je pomembno tudi pri drugih športih. Bistveno je torej, da je pouk 

gimnastike dobro in skrbno načrtovan ter ustrezno izvajan (Pickup in Price, 2007). 

 

Plavanje 

 

V učnem načrtu je plavanje obvezna vsebina, pri čemer pa je potrebno upoštevati, da večina 

šol nima možnosti izvajanja pouka plavanja na svoji šoli, zato je ta vsebina vključena v 

program šole v naravi in v okvir izvajanja plavalnega tečaja. 

 

Posebno, pomembno vlogo v vsebinah učnega načrta predmeta šport imata plavanje in varnost 

v vodi, saj spadata med življenjske kompetence. Znanje plavanja lahko zagotovo reši življenje 

v kritičnih situacijah. Zaradi zanemarljivega vpliva teže in izredno dobrega vpliva na razvoj 

kardiovaskularnega sistema je ta oblika aktivnosti primerna skoraj za vse ljudi. Znanje 

plavanja je v slovenskem prostoru je skorajda nujno potrebno, saj nas obkroža veliko vodnih 

površin, možnost naravne nesreče v obliki poplav pa je zelo velika. 

 

Atletika 

 

Za atletiko pravijo, da je kraljica športa. Sestavljajo jo gibanja, kot so tek, skakanje, metanje, 

tek čez zapreke in predstavlja naravno gibanje človeka. Ta gibanja se uporabljajo tudi pri 

drugih disciplinah npr. pri igrah z žogo. Atletika je tisto športno področje, kjer se otroci lahko 

naučijo teči hitreje ali dlje časa, skočiti dlje ali višje, metati različne predmete (žogica, 

žvižgač) in spodbuja učence, da sodelujejo pri merjenju dolžin ali časov. Pri atletiki učenci 

lahko izvajajo različne vaje, ki jim omogočijo izboljšanje teka, skoka in meta. Za otroke je ta 

vrsta športne dejavnosti zanimiva, saj lahko takoj dobijo povratno informacijo, sami izmerijo 

rezultate, jih primerjajo in spremljajo svoj napredek iz ure v uro ter skozi čas. Otroci lahko pri 

atletiki tekmujejo sami s sabo, eden proti drugemu ali v skupini proti drugi ekipi, vedno pa 

strmijo k izboljšanju rezultata. Atletika pa ni samo gibanje in tekmovanje, povezuje se tudi z 

matematiko. Otroci lahko prenesejo znanje učenja merskih enot v prakso in pridobijo boljšo 

predstavo o metru, centimetru, milimetru, sekundi ali minuti (Pickup in Price, 2007). 

 

Zunanje aktivnosti (pohodništvo) 

 

Izletništvo, gorništvo in pohodništvo spadajo med bolj zanemarjene dejavnostmi pri predmetu 

šport, čeprav imajo pomembno funkcijo, ki temelji na vseživljenjski gibalni lastnosti in 

potrebi človeka, t. j. hoji (Kristan, 2009). Učencu pomagajo razviti samozavedanje in 

samozavest, sposobnost reševanja problemov, timsko sodelovanje, zaupanje in komunikacijo 

(Pickup in Price, 2007). Sprehodi, izleti, pohodi in ture vključujejo reševanje problemov, 

izkušnjo napora, izkušnjo poznavanja dovoljenih mej, izkušnjo odrekanja in ponosa ter 

izkušnjo sožitja (Peršolja, 2004). Poglavitni smotri izletniške, pohodniške in gorniške vzgoje 

so (Kristan, 2009): 

 

- oblikovati pristen in spoštljiv odnos do narave pri učencih, spodbujati gibanje v naravi 

in ekološko ozaveščanje; 

- oblikovati pozitiven odnos do hoje, ki je najbolj univerzalna športna dejavnost, 

namenjena obema spoloma v vseh starostnih obdobjih; 
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- srečevanje z dlje trajajočo dejavnostjo in telesnim naporom, ki ga učenci običajno niso 

vajeni; 

- izobraziti in usposobiti učence, da v odraslosti sami izvajajo tovrstne dejavnosti; 

- načrtno spoznavati različne izletniške točke in povezovati te točke z ostalimi šolskimi 

predmeti. 

 

Testiranje za športnovzgojni karton 

 

Športnovzgojni karton je nacionalni sistem za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja 

otrok in mladine, v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole. Namene 

športnovzgojnega kartona lahko razdelimo v tri kategorije (Kovač, Jurak, Starc, Leskovšek in 

Strel, 2011): 

 

1) Dobljeni podatki učenca usmerijo k zavedanju svojega telesa in njegovih 

zmogljivosti. Starši pridobijo povratno informacijo o telesnem in gibalnem razvoju 

svojih otrok. O rezultatih testiranja se lahko starši pogovorijo z učiteljem, športnim 

pedagogom ali zdravnikom, ki jim pomaga pri svetovanju primerne prostočasne 

športne dejavnosti in jih pouči o zdravem načinu življenja. 

 

2) Rezultati testiranja razrednemu učitelju in športnemu pedagogu omogočajo 

diagnosticiranje stanj za posameznike in vadbeno skupino ter načrtovanje ustrezne 

individualizacije ali diferenciacije. 

 

3) Stroka lahko glede na spremembe telesnih in gibalnih značilnosti načrtuje 

učinkovito pomoč pri oblikovanju strategij razvoja šolskih in izvenšolskih dejavnosti. 

 

Ta program se v Sloveniji izvaja že več kot 30 let in omogoča pridobivanje povratnih 

informacij o razvoju otrok in mladostnikov skozi generacije. 

 

Šola v naravi 

 

»Šola v naravi je večdnevno strnjeno bivanje v naravnem okolju zunaj stalnega bivališča z 

ustreznim vzgojno-izobraževalnim procesom.« (Kristan, 2009; 109) Poglavitni smotri šole v 

naravi so, da učenca izobrazi in vzgoji za vključevanje narave v svoje življenje, da bo 

spoštoval, ohranjal in varoval naravno in kulturno dediščino (Kristan, 1998). Šola v naravi 

mora potekati strnjeno, brez voženj v kraj bivanja. Med večdnevnim celodnevnim bivanjem 

se otroci navadijo bivanja z drugimi, utrdijo medsebojne odnose in skrbijo zase ter svoje 

začasno bivališče. V šoli v naravi se lahko učenci uveljavijo pri delu, ki drugače v šoli ni 

vidno oz. ga ne zaznamo; tako se lahko izkažejo na pozitiven način, kar vpliva na oblikovanje 

pozitivne samopodobe. Šola v naravi mora vsebovati tudi področja ostalih učnih predmetov. 

Namen šole v naravi je, da je vsebinsko večrazsežnostna in da se prepletajo vsebine različnih 

učnih predmetov, vzgoja in izobraževanje. Šola naj učencem poskuša ponuditi tako poletno 

kot zimsko šolo v naravi. V športne dneve je poleg športne dejavnosti treba vključiti tudi 

ostale predmete, kar je v šoli v naravi še pomembneje, zato je potrebno dejavnosti skrbno 

načrtovati (Kristan, 1998; 2009). 

 

Šola mora obvezno nuditi šolo v naravi, vendar pa udeležba za učence ni obvezna (Kristan, 

2010). V 4. razredu naj gredo učenci v šolo v naravi, kjer je poudarek na plavalnih vsebinah, v 
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5. ali 6. razredu pa naj bo poudarek na zimskih športih (Kovač idr., 2011). Pri tem je treba 

upoštevati tudi finančni vidik, saj so učenci in dijaki lahko zaradi socialnih razmer prikrajšani 

oz. si šole v naravi ne morejo privoščiti. (Kristan, 1998). Šola v naravi je za nekatere učence 

edina možnost, da gredo morje ali preizkusijo smučišče, zato naj pedagoški delavci na šoli 

pomagajo socialno šibkejšim in jim zagotovijo udeležbo v šoli v naravi (Kristan, 2010). 

 

Športni dnevi 

 

Športni dnevi so obvezni za vse učence. Osnovnošolci naj imajo po pet športnih dni na šolsko 

leto, srednješolci pa najmanj dva. Športni dnevi naj bodo smiselno razporejeni čez celo leto, 

en športni dan pa naj traja 5 šolskih ur (Kovač idr., 2011; Lorenci idr., 2008). 

 

Športni dnevi so namenjeni dejavnostim v naravi, ki jih je drugače v rednem pouku težko 

izvajati. Zato naj bodo športni dnevi res namenjeni dejavnostim v naravi in naj se ne izvajajo 

v zaprtih prostorih, kjer običajno potekajo učne ure predmeta šport (Kristan, 2009). Tako za 

OŠ kot za SŠ učni načrt priporoča, da se en ali dva športna dneva namenita pohodništvu, 

dejavnostim v zimskem času in aerobni aktivnosti, kjer učenci spoznavajo nove športe, ki jih 

med rednim poukom ne morejo spoznavati (Kovač idr., 2011; Lorenci idr., 2008). 

 

Šolska športna tekmovanja 

 

So del učnega načrta in pripomorejo k motivaciji učencev pri oblikovanju trajnih športnih 

navad. Upoštevati je treba, da uspehi na športnih tekmovanjih niso kazalec kakovosti šolske 

športne vzgoje. Učitelj se ne sme osredotočati samo na izbrane, gibalno bolj sposobne učence, 

da bi dosegli dobre rezultate na tekmovanjih ter pri tem zapostavljati ostale učence v razredu. 

Taka športna vzgoja ni ustrezna, saj je predmet šport namenjen prav vsem učencem (Kristan, 

2009). 

 

Interesna šolska dejavnost 

 

Je lahko (Kovač, idr., 2011; Kristan, 2009): 

 

- prostovoljna, neobvezna: učenci se prostovoljno vpišejo v športni krožek ali šolsko 

športno društvo, kjer poglobijo svoje znanje o določeni športni zvrsti; 

 

- obvezna: interesna šolska dejavnost, ki jo učenci lahko izberejo v sklopu obveznega 

izbirnega predmeta v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

Pri obeh dejavnostih so učencem na voljo športne vadbe, ki jim omogočajo, da poglobijo 

svoje znanje, se uveljavijo ter izboljšajo v določeni zvrsti. Interesna šolska dejavnost je tudi 

povezovalni člen med obveznim predmetom šport v šoli in športnimi klubi, zato naj se 

interesna dejavnost povezuje z določenimi lokalnimi športnimi organizacijami, ki jih vodijo 

ustrezno izobraženi pedagogi (Kristan, 2009).  

 

Teoretične vsebine 

 

Teoretične vsebine so enako pomembne kot praktične vsebine, saj učitelj učence pri predmetu 

šport nauči, kako naj vajo izvajajo, kar po navadi lažje, če lahko vajo demonstrira. Učencem 

koristi tudi, da razumejo, zakaj izvajajo neko dejavnost. Učitelj mora njihove gibalne 

dejavnosti osmisliti, utrjevati in povezovati z drugimi šolskimi predmeti, da učenci pridobijo 
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željo po aktivnem preživljanju prostega časa, kar je dolgoročni cilj predmeta šport 

(Štemberger, 2004b). Tudi Kristan (2009) zagovarja nerazdružljivost teorije in prakse pri 

predmetu šport, saj gibalno znanje omogoča izvajanje neke dejavnosti, teorija pa to dejavnost 

osmisli. Pravi tudi, da dober pouk predmeta šport daje učencem emocionalni naboj za 

oblikovanje vrednot, zaradi katerih gibanje in zdrav življenjski slog postaneta trajni 

vseživljenjski navadi. Predmet šport je torej vzgojno-izobraževalni predmet (Kristan, 2009). 

 

 

2.4 Ocenjevanje v OŠ in SŠ 
 

Ocenjevanje predstavlja pomemben del pouka in pogosto vpliva na mnenja in spomine 

učencev na neki šolski predmet. Ocenjevanje je namenjeno vrednotenju znanja učencev, ki ga 

pridobijo v posameznih ocenjevalnih obdobjih. Standardi znanja v učnem načrtu za 

posamezni šolski predmet učiteljem narekujejo vsebine in načine ocenjevanja  

 

Za pravično ocenjevanje je bistveno, da vsi učitelji ocenjujejo po enakih kriterijih. Razlike 

lahko nastanejo že, če isti učitelj uporabi različna merila za ocenjevanje pri istem predmetu. 

Empirične raziskave prikazujejo statistično pomembne razlike med ocenami pri različnih 

ocenjevalcih, pa tudi razlike v ponovnem ocenjevanju nalog pri istem učitelju po nekaj 

mesecih. Razloge za takšne razlike v ocenjevanju je mogoče razdeliti na dve skupini (Kodelja, 

2000): 

 

1) individualne značilnosti ocenjevalca oz. učiteljeve osebnostne preference (ali je bolj 

nagnjen k poznavanju dejstev ali bolj ceni učenčevo originalnost, kako strogo 

uporablja ocenjevalno lestvico itd.); 

 

2) zunanji dejavniki (kako učitelj sprašuje, simpatija ali antipatija do določenega 

učenca, sreča. Učenec npr. lahko dobi vprašanje, na katerega ne zna odgovoriti, čeprav 

ostalo snov dobro pozna. 

 

Eksterno preverjanje znanja predstavlja bolj uspešno ocenjevanje preverjanja znanja, saj 

uporablja standardiziran način preverjanja znanja. Ne vsebuje pa možnosti individualizacije, 

ki je v določenih primerih lahko bolj objektivna od eksternega preverjanja. Z uporabo 

zunanjega preverjanja znanja lahko učitelji in učenci primerjajo povratno informacijo o 

njihovem delu z njihovimi kolegi in sovrstniki na drugih šolah. Zunanje preverjanje znanja 

preprečuje, da bi učitelj zlorabil oceno za doseganje drugih ciljev (Kodelja, 2000). 

 

 

2.4.1 Ocenjevanje predmeta šport 

 

Učni načrt pravi, da se predmet šport ocenjuje v skladu s standardi, ki so opredeljeni glede na 

vzgojno-izobraževalna obdobja. V učnem načrtu so zapisani tudi minimalni standardi znanja 

in sposobnosti, ki jih morajo učenci usvojiti ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobjih v OŠ 

in v SŠ. Učitelj ima avtonomijo, da znotraj vzgojno-izobraževalnega obdobja za vsako leto 

posebej določi standarde, ki ustrezajo hitrosti telesnega in gibalnega razvoja otrok v razredu 

ter materialnimi razmerami v šoli (Štemberger, 2015). 

 

Prvi izziv se pojavi v že pri ocenjevanju predmeta. Eden od primarnih ciljev predmeta je 

navdušiti učence za vseživljenjsko ukvarjanje s športom. Učitelj pa lahko s slabo oceno ali z 
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izpostavljanjem šibkih področij otrokom sporoča, da nekaj ne zmorejo, pri tem pa učenci 

pridobijo slabo športno samopodobo in odpor do športne aktivnosti (Štemberger, 2015). 

 

Ocenjevanje predmeta šport je zelo specifično, saj je uspešnost učencev odvisna tudi od 

njihovih podedovanih značilnosti (v njihovi telesni zgradbi in motoričnih sposobnostih) ter 

spodbud okolja (različno gibalno predznanje ob vstopu v šolo, udeleževanje obšolskih 

dejavnosti, materialnih razmer izvajanega pouk športa, velikost vadbene skupine) 

(Štemberger, 2015). Pri predmetu šport lahko učitelj preverja in ocenjuje samo stopnjo 

usvojenih športnih znanj (gibalnih, praktičnih in teoretičnih znanj), ne ocenjuje pa rezultatov, 

odnosov učencev do predmeta, higienskih navad, sposobnosti, stališč ali truda. Dileme med 

učitelji nastajajo ravno pri vprašanju, ali naj pri ocenjevanju učencev upoštevajo tudi trud 

učencev. Nekateri učenci, ki imajo boljše predispozicije (naštete zgoraj), namreč jemljejo 

predmet šport kot zabavo in brez večjega truga dosegajo standarde znanja. Drugi učenci pa se 

za dosego zastavljenih znanj zelo trudijo in kažejo voljo za napredek, vendar standardov znanj 

še vedno ne izpolnjujejo v celoti. Učitelji tako niso vedno prepričani, ali naj upoštevajo 

prizadevanje učencev kljub temu, da ne dosegajo zastavljenih standardov v učnem načrtu 

(Štemberger, Milekšič in Filipič, 2006). Nekateri učitelji in športni pedagogi priznavajo, da se 

jim zdi ocenjevanje izključno motoričnih sposobnostih krivično, zato upoštevajo in ocenjujejo 

tudi učenčev interes, trud in odnos do predmeta (Kristan, 2009). 

 

V nadaljevanju smo preučili trenutno aktualna načina ocenjevanja iz Pravilnika o preverjanju 

in ocenjevanju znanja v OŠ (2013) in Pravilnika o ocenjevanju znanja v SŠ (2010):  

 

V 1. in 2. razredu osnovne šole se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. do 9. 

razreda pa s številčnimi ocenami (6. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju … 2013). 

V programih srednje šole se znanje dijakov oceni s številčno oceno od 1 do 5, in sicer 

nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5) (15. člen Pravilnika o 

ocenjevanju znanja v srednji šoli, 2010). 

 

Besedno ocenjevanje 

 

V zgodovini šolskega sistema v Sloveniji se je za t. i. »vzgojne predmete«, kot so predmeti 

šport, likovna in glasbena umetnost, uporabljalo besedno ocenjevanje (zaradi njihove 

specifične narave, pri kateri je treba upoštevati tudi dedne značilnosti in okoljske dejavnike, 

na katere učenec nima vpliva). Ocenjevalna lestvica je bila tristopenjska: zelo uspešno (ZU), 

uspešno (U) in manj uspešno (MU), v njej pa ni negativne ocene. Ocene pri teh vzgojni 

predmetih niso odločale o končnem uspehu učenca, so pa pripomogle k višjem ali nižjem 

učnem uspehu učenca ob koncu leta, kadar je bil učenec med ocenami. Pomanjkljivost 

takšnega ocenjevanja je morda ravno v tem, da ti predmeti niso bili enakovredni ostalim 

predmetom (oz. za učence niso bili tako »pomembni«), saj niso bili ocenjeni tako kot drugi 

šolski predmeti. 

 

Številčno ocenjevanje 

 

Številčno ocenjevanje se uporablja tako v OŠ kot v SŠ. Značilnosti številčnih ocen so: jasnost 

in kratkost sporočila, nizka informativna vrednost in navidezna objektivnost (Razdevšek 

Pučko, 1995). 

 

Predmet šport se številčno ocenjuje od 3. razreda OŠ. Uvedba številčnih ocen, ki so zamenjale 

besedno ocenjevanje pri predmetu športu, je poskušala izenačiti predmet šport z drugimi 
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šolskimi predmeti. Poseben izziv številčnega ocenjevanja predstavlja dejstvo, da lahko zaradi 

specifičnosti predmeta šport izmerimo in ocenimo le različne motorične sposobnosti, ki pa so 

prirojene in odvisne od dednosti, torej jih ni mogoče ocenjevati z objektivnimi merili (Kristan, 

2009). Številčna ocena udeležencem nudi le osnovno povratno informacijo in se ne prilagaja 

posamezniku. Učenci, ki so ocenjeni s številčno oceno, ne dobijo opisnih informacij o svojih 

dosežkih in morebitnih možnostih za izboljšanje svojih dosežkov. Številčne ocene učence 

primerjajo ter razvrščajo glede na njihove dosežke in tako učence spodbujajo k tekmovalnosti. 

Namen predmeta šport pa ni tekmovanje med učenci, ampak spodbujanje vseh otrok k 

udejstvovanju v različnih športnih aktivnostih zunaj šole in po končanem šolanju. Nizka 

številčna ocena lahko vzbuja slabe občutke in spodbuja mišljenje učencev, da pri športni 

dejavnosti niso dovolj dobri in bodo vsi boljši od njih. 

 

V raziskavo Fakultete za šport so bili vključeni starši, učenci, razredni učitelji in športni 

pedagogi. Postavili so ji dve vprašanji: kaj si mislijo o številčnem ocenjevanju predmeta 

šport? Ali naj bo predmet šport ocenjen ali ne? Rezultati raziskave so pokazali, da je dobrih 

90 % staršev proti številčnemu ocenjevanju pri predmetu šport. Tisti učenci, ki so bili uspešni 

pri predmetu šport, so želeli številčno ocenjevanje, manj motorično sposobni pa ne. Več kot 

tri četrtine učiteljev razrednega pouka je nasprotovalo vrednostnemu razvrščanju. Odgovori 

športnih pedagogov so nasprotovali odgovorom razrednih učiteljev: v 71 % so pedagogi 

odgovorili, da so za vrednostno razvrščanje pri predmetu šport (Kristan, 2009). Iz rezultatov 

raziskave je razvidno, da tako udeleženci kot stroka na zmorejo ponuditi enoznačnega 

odgovora, ali je številčna ocena pri predmetu šport pravična in smiselna. V nadaljevanju smo 

opisali, v čem se opisno ocenjevanje razlikuje od številčnega. 

 

Opisno ocenjevanje 

 

Tako številčna kot opisna ocena morata upoštevati opisne kriterije znanja, ki se nanašajo na 

konkretne vsebine in na konkretne učne cilje. Za opisno ocenjevanje je značilno, da podaja 

povratne informacije učencem, njihovim staršem in bodočim učiteljem, ki morajo biti 

seznanjeni z znanjem, ki ga imajo učenci ob vstopu v novo šolsko leto. Pri opisni oceni mora 

učitelj opazovati in prisluhniti učencu, sporočilo je daljše, za posameznega učenca zapiše, kaj 

dosega in česa ne dosega, učencu ponudi celovitejšo povratno informacijo in občutek, da se 

mu je nekdo posvetil. Ocena je popolnoma individualizirana in ne primerja otrok, temveč 

omogoča, da se otroci primerjajo sami s sabo (Razdevšek Pučko, 1995). 

 

Za objektivno opisno oceno pri predmetu šport je učenca potrebno spremljati skozi daljše 

časovno obdobje. Pri opisni oceni učitelj skozi celotno šolsko leto beleži svoja opažanja 

učenčevega telesnega, gibalnega in funkcionalnega razvoja, usvojena športna znanja, osebne 

športne dosežke pri predmetu šport, opravičevanje zaradi zdravstvenih težav, prizadevnost ter 

trud učenca. Na podlagi vseh teh opažanj in zapisov učitelj izoblikuje opisno oceno 

(Štemberger, 2000). 

 

Štemberger (2000) pravi, da je dobra končna opisna ocena kratka, jedrnata in ne uporablja 

mašil. Zajeti mora bistvene elemente, zato je treba učence neprestano sistematično spremljati. 

 

Namen opisne ocene je, da ponudi bolj celovito povratno informacijo o učencu. V opisni 

oceni so zapisana področja pri predmetu šport, pri katerih je učenec bolj uspešen in področja, 

kjer je manj uspešen. Na področjih, kje je učenec manj uspešen, lahko tako učitelj učencu 

pomaga pri izboljšanju in opazovanju lastnega napredka; ta učencu pomaga k pozitivni 
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športni samopodobi. Pozitivna športna samopodoba učence notranje motivira k ukvarjanju s 

športom tudi izven šole in v odraslosti, kar je ena od glavnih nalog predmeta šport. 

 

Kdaj in kako naj učitelj ocenjuje pri predmetu šport? 

 

Učitelj lahko učenca oceni po zaključku procesa obravnave nove vsebine iz učnega načrta in 

po preverjanju znanja. Učenčevo znanje in doseganje ciljev lahko učitelj preverja pred, med in 

po obravnavani učni vsebini (3. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju … 2013). 

Specifičnost predmeta šport zahteva ustrezno predhodno pripravo ocenjevanja ter natančno 

opredelitev kriterijev za ocenjevanje izvedene naloge. Učenci pri predmetu šport ne pišejo 

pisnih izdelkov, zato se največ ocen pridobi na podlagi njihove izvedbe posamezne gibalne 

naloge, ki poteka realno hitro (Štemberger, 2015). 

 

Za najbolj varno izvedbo ure ocenjevanja Štemberger (2015) svetuje, da učitelji načrtujejo 

vadbo po postajah in tako zaposlijo vse učence. Učitelj si mora poleg natančnega kriterija 

ocenjevanja pripraviti tudi plan postaj, da ima med ocenjevanjem pregled nad ostalimi 

postajami in učenci. Načrtuje naj take postaje, kjer učenci ne potrebujejo varovanja učitelja. 

Po končani uri mora učitelj zapiske ocenjevanja čimprej spremeniti v opisno ali številčno 

oceno (Štemberger, 2015). 

 

Posebno skupino za ocenjevanje predstavljajo učenci, ki so opravičeni sodelovanja pri 

predmetu šport. Učitelj ne ocenjuje učencev, ki so iz zdravstvenih razlogov opravičeni od 

pouka športa (18. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju … 2013). Predmet šport 

vsebuje tudi teoretična znanja, zato je takim učencu smiselno ponuditi teoretične vsebine v 

sklopu medpredmetnih povezav ali samostojnega dela v šoli ali doma, ki jih kasneje učitelj 

lahko preveri in oceni (Štemberger, 2015). 

 

 

 

2.5 Opravičevanje pri predmetu šport 

 

Z opravičevanjem se razredni učitelji in športni pedagogi srečujejo vsakodnevno. Učenci in 

dijaki se pri predmetu šport opravičujejo tudi takrat, ko so v šoli. V raziskavi Fakultete za 

šport so ugotovili, da skoraj polovica učencev najmanj enkrat na šolsko leto prinese 

neupravičeno opravičilo od zdravnika ali od staršev (Jurak in Kovač, 2011). Tega podatka ni 

mogoče prezreti, zato morajo učitelji in športni pedagogi, v sodelovanju s starši in zdravniki, 

ustrezno ukrepati. V slovenskem šolskem sistemu mora učenec ali dijak svojemu učitelju oz. 

športnemu pedagogu za vsak posamezni primer prinesti pisno opravičilo staršev, za daljše 

obdobje opravičenosti od športne aktivnosti pri predmetu šport pa zdravniško opravičilo. 

Poudariti je treba, da učitelj ni zavezan k upoštevanju opravičila staršev, nujno pa mora 

upoštevati opravičila zdravnikov. Opravičilo je lahko popolno ali samo delno. Ne glede na 

vrsto opravičila učitelj ne sme dopustiti, da je učenec pri urah predmeta šport pasiven (Jurak 

in Kovač, 2007; Kristan 2009; Štemberger, 2015).  

 

Za učence, ki ne morejo sodelovati pri športni vadbi, mora učitelj zagotoviti druge dejavnosti, 

ki so povezane s praktično vadbo (Jurak in Kovač, 2007; Štemberger, 2014): 
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- učitelj mora učence vključiti v vadbo kot pomočnike, npr. tako, da merijo učence, ki 

telovadijo, da varujejo pri vadbi, pomagajo slabšim učencem, so sodniki, zapisnikarji, 

asistenti itd.; 

- učitelj lahko učencem zagotovi gradiva, iz katerih se učijo teoretičnih vsebin 

predmeta šport; 

- učitelj lahko zadolži učence za pripravo didaktičnih gradiv za predmet šport (plakati, 

učni listi, vadbene kartice itd.). 

 

Zmanjšanje deleža opravičil, ki niso zdravstvene narave, je odvisno od pripravljenosti 

učitelja, da poskrbi za vključitev opravičenih učencev in dijakov v ustrezne dejavnosti in 

naloge. 

 

 

2.5.1 Vzroki za opravičevanje pri predmetu šport: 

 

Učenci in dijaki se pri predmetu šport opravičujejo iz številnih razlogov, na katere vplivajo 

tako zunanji kot notranji dejavniki. Nekateri taki razlogi so navedeni v nadaljevanju: 

 

- Zdravstveni razlogi: učenci in dijaki se najpogosteje opravičijo iz zdravstvenih 

razlogov, kot so poškodbe lokomotornega aparata, astmatična stanja in alergije, 

ginekološki problemi in stanja po operacijah, pojavljajo se tudi opravičevanja zaradi 

psihične narave (dijaki z motnjami prehranjevanja) (Brezavšček, 2001). Kadar je 

učenec iz zdravstvenih razlogov le delno opravičen od pouka športa, mora učitelj 

poskrbeti, da izvaja tiste dejavnosti, ki mu njegovo zdravstveno stanje dovoljuje. 

Zdravniška opravičila, kjer zdravniki napišejo opravičilo za bolezensko stanje, ne pa 

tudi priporočila, so pogosto nejasna. Zdravnik bi moral v opravičilu zapisati, katere 

dejavnosti učenec sme ali ne sme izvajati pri predmetu šport. Upoštevati je treba, da je 

lahko gibanje (oz. šport) primerna dejavnost za lajšanje bolečin in rehabilitacijo pri 

določenih zdravstvenih stanjih (Štemberger, 2014; 2015).  

 

- Strah: pri predmetu šport lahko na učence vplivajo različni vzroki za strah. Učenci 

imajo lahko strah pred neuspehom, slabo oceno, bolečino ali poškodbo. Učenci včasih 

menijo, da se lahko pri določeni vadbi ali orodjih poškodujejo. 

 

- Pouk zunaj turnusa: Kristan (2009) navaja primer iz srednje trgovske šole v Ljubljani, 

ko je več kot sto učence prineslo zdravniško opravičilo pri predmetu šport. Odgovorni 

so ugotovili, da je za porast zdravniških opravičil kriv pouk predmeta šport izven 

turnusa, saj se učenci po končanem pouku niso hoteli ponovno vračati v šolo. Številni 

učenci so prihajali iz bolj oddaljenih krajev in so zaradi povratne vožnje v šolo 

izgubljali veliko časa, ki bi ga lahko porabili za pisanje domačih nalog in učenje. Pri 

pripravi predmetnika je pomembno, da se učencem zagotovi športna vzgoja znotraj 

turnusa rednega pouka; kadar to ni izvedljivo, se pouk športa lahko nadomesti s 

športnimi dnevi in podobno. 
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- Nezanimivo podajanje vsebin učitelja pri pouku predmeta šport in posledična 

nezainteresiranost učencev; porast je opaziti v obdobju srednje šole. Učenci niso 

primerno zunanje motivirani in nimajo želje po gibalni aktivnosti. Teževe se pojavijo, 

kadar učitelji ne načrtujejo raznolikih vsebin ali poudarjajo vsebine, pri katerih se 

čutijo kompetentni (npr. igre z žogo). 

 

- Učitelj lahko načrtuje prelahke ali pretežke vsebine za učence. V obeh primerih učenci 

hitro izgubijo zanimanje, saj se jim zdijo vsebine brez pomena. Učenci se vsebin hitro 

naveličajo ali pa jim vsebine znižujejo samopodobo, saj ne morejo doseči zastavljenih 

ciljev učitelja.  

 

- Slabe materialne in higienske razmere pri pouku športa. Športna vadba mora potekati 

v primernih prostorih, ki jih šole včasih ne morejo zagotoviti. Šole imajo včasih 

premajhne telovadnice, slabo zračenje telovadnih prostorov, prostore za vadbo brez 

primerne svetlobe ali gretja, opremljene z zastarelimi pripomočki in orodji itd. Težave 

povzroča tudi pomanjkanje ustrezno ločenih garderobnih prostorov, kjer bi se lahko 

učenci po vadbi lahko stuširali. 

 

- Učenje za druge šolske predmete: v SŠ se dijaki pri predmetu šport pogosto opravičijo 

in prosijo športne pedagoge, da jim dovolijo učenje in utrjevanje snovi za predmet, pri 

katerem so tisti dan ustno vprašani ali pišejo test. Nekateri učitelji taka opravičila celo 

dovolijo (Jurak in Kovač, 2011). 

 

- Pozabljanje športne opreme: učenci se velikokrat opravičijo tudi zaradi pozabljene 

športne opreme. Primerna športna oprema učencev pri pouku šport je obvezna. Kadar 

učenci pozabijo športno opremo, jim učitelj zaradi varnosti, zdravstvenih ter 

higienskih razlogov ne sme dovoliti telovaditi. Učenci pogosto izkoriščajo to pravilo, 

da jim ni treba sodelovati pri predmetu šport. Kadar učitelj opazi, da je tovrstno 

opravičevanje prepogosto, lahko težavo reši s pomočjo šole, ki ustanovi sklad šolske 

opreme. Ta ukrep je zelo koristen pri preprečevanju takih izgovorih učencev (Jurak in 

Kovač, 2011).  

 

- Slaba razredna klima in strah učencev, da se jim bodo sošolci posmehovali. Razredna 

klima je eden izmed dejavnikov, ki jih ne smemo zanemariti. Kadar je razredna klima 

slaba, se učenci večkrat opravičujejo od pouka športa. Povezavo je mogoče opaziti v 

dejstvu, da učenci zaradi zasmehovanja drugih učencev (ali učitelja) razvijejo odpor 

do izvajanja športnih dejavnosti, zato se poskušajo z opravičili izogniti neprijetnim 

situacijam.  

 

V nadaljevanju sta opisana pojma razredna klima in motivacijska klima, ki pojasnjujeta vlogo 

učitelja in učencev v razredu. 

 

Razredna klima 

 

Razredna klima vključuje odnose vseh posameznikov v oddelku oz. razredu. Posameznikovo 

vedenje je odvisno od medsebojnih vplivov njegovih osebnostnih značilnosti in dejavnikov 

okolja. Vsak posameznik je v interakciji s svojimi sošolci in učiteljem, kar vpliva na njegov 

razvoj in na razvoj razredne klime (Zabukovec in Boben, 2005). Na razredno klimo vpliva 

tudi motivacijska klima. Motivacijska klima je skupna ciljna usmerjenost posameznikov v 
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določenem učnem okolju ali situaciji, povezana z značilnostmi konkretnega okolja (Barić, 

2004; Seifriz, Duda in Chi, 1992 v Zabukovec in Boben, 2005). 

 

Motivacijska klima 

 

Obstajata dva vzorca motivacijske klime: 

 

1) Klima, usmerjena k učenju in razvoju spretnosti: v taki klimi učitelj spodbuja 

napredek, trud in izpopolnjevanje športnih veščin učenca. Pomembno je, da učenec 

občuti pripadnost razredu in prispevek k ekipnemu uspehu. Posameznik se trudi, da 

napreduje, spremlja svoj lastni napredek in se tako primerja sam s seboj. Učitelji, ki 

poskušajo ustvariti tako motivacijsko klimo, imajo običajno demokratični stil vodenja 

(Zabukovec in Boben, 2005). 

 

2) Klima, usmerjena k doseganju rezultata: tako klimo običajno ustvarjajo učitelji, ki 

poudarjajo neuspeh posameznika ali razreda, jih kaznujejo, jim dajejo manj pozitivnih 

povratnih informacij in manj socialne podpore (Roberts, 1993 v Škof 2005). V taki 

motivacijski klimi učence motivira medsebojno tekmovanje. Manjša skupina učencev 

je prepričana, da je zaslužna za ekipni uspeh. V taki klimi je poudarek na rezultatu in 

ne na vloženem trudu ali delu (Barić, 2004 v Zabukovec in Boben, 2005). 

 

Pri predmetu šport mora učitelj strmeti k motivacijski klimi, ki je usmerjena k učenju in 

razvoju spretnosti. Poudarjanje tekmovalnosti, primerjava in iskanje talentov ni v domeni 

predmeta šport. Pri predmetu šport mora učitelj upoštevati različnost učencev in vsem 

učencem vzbuditi pozitivna čustva, s čimer jih notranje motivira za ukvarjaje s športnimi 

aktivnostmi v odraslosti. 

 

 

 

2.6 Motivacija  

 

Motivacija pomembno vpliva na človeško vedenje in ravnanje. Motivacijo delimo na notranjo 

in na zunanjo motivacijo. Notranja motivacija je posameznikova nagnjenost k učenju brez 

instrumentalne namere v ozadju (Juriševič, 2006), kar pomeni, da notranja motivacija 

predstavlja posameznikovo željo po iskanju nečesa novega, iskanje izzivov in preizkušanje 

meja lastnih zmogljivosti. Poudariti je treba, da notranja motivacija predstavlja željo 

posameznika, ki ni motivirana zaradi zunanjih nagrad (Oldfather in McLaughlin, 1993 v 

Juriševič, 2006). Učenci so notranje motivirani, kadar jim je neka vadba všeč in se zato z njo 

somoiniciativno ukvarjajo, motivira pa jih tudi opazno in kontinuirano izboljšanje njihovih 

spretnosti (Tušak, 2003). 

 

Pri zunanji motivaciji učenec spodbudo za učenje črpa iz okolja (Reeve, 2001 v Juriševič 

2006). Večji poudarek je na nagradah, pohvalah, ocenah, prestižu, strahu pred avtoriteto ali 

neuspehom. Upoštevati je treba, da notranja in zunanja motivacija nista nasprotna pola, saj se 

običajno dopolnjujeta (Cecić Erpič, Zabukovec in Boben, 2005b). 
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Značilnosti notranje in zunanje motivacije 

 
Tabela 2-1: Značilnosti notranje in zunanje motivacije  

Notranja motivacija Zunanja motivacija 

izzivi čim lažje delo 

radovednost, interes dobre ocene 

samostojno obvladovanje dejavnosti odvisnost od učitelja 

neodvisno odločanje za akcijo sledenje učiteljevi presoji 

notranji kriterij uspešnosti zunanji kriterij uspešnosti 
 

Vir: (Williams in Burden 1997 v Cecić Erpič idr., 2005b; 132). 

 

V raziskavi, ki je preverjala motiviranost učencev za delo pri urah predmeta šport, je 

sodelovalo 1148 učencev OŠ in SŠ. Raziskovalci so ugotovili, da notranja motivacija 

prevladuje nad zunanjo, kar je zelo spodbudno, saj je notranja motivacija trajnejša, vedno 

pozitivna in koristna za učinkovit učni proces. V raziskavi so primerjali tudi motiviranost 

dečkov in deklic pri predmetu šport. Ugotovili so, da so dečki bolj motivirani in da jih bolj 

motivirajo zunanji dejavniki (Cecić Erpič idr., 2005b). Rezultati raziskave kažejo, da za 

učitelje in športne pedagoge zelo pomembno, da upoštevajo različne načine motiviranja glede 

na spol. 

 

Ena od težav, ki se pojavljajo pri poučevanju, je pomanjkanje motivacije pri predmetu šport. 

Učitelj ali športni pedagog mora to pomanjkanje zaznati in odpraviti, za kar ima na voljo več 

teorij oz. načinov (Tušak, 2002): 

 

- Teorija storilnostne motivacije: vedenje je posledica potrebe po doseganju standardov. 

Ker je učence strah, da ne bodo izpolnili določenih standardov, mora učitelj ta strah 

pred neuspehom zmanjšati. Uporabi lahko dva načina: 

 

 učitelj učenca osredotoči na učenje določene spretnosti v določenem izzivu; 

učenec osredotoči na eno dejavnost, ki se imenuje orientacija k nalogi; 

 

 učitelj učenca orientira k samemu sebi, spodbuja ga, naj bo boljši od drugih; 

učitelj mora zelo paziti, da učenca motivira z ustrezno vrsto motivacije. 

 

- Teorija motivacije preko ojačanja: ta teorija pravi, da je vedenje produkt različnega 

ojačevanja. Pri predmetu šport se učenca motivira, da izvaja vedenje, ki je nagrajeno 

in se izogiba vedenja, ki je kaznovano.  

 

- Teorija incentivne motivacije: vključuje 7 incentivov. Težnjo po dosežkih, druženju, 

čutnemu zadovoljstvu, radovednosti, agresivnosti, moči in neodvisnosti. Učitelj 

poskuša zadovoljiti učenčeve potrebe z zagotavljanjem ustrezne vadbe, pri kateri 

lahko učenec uresniči svoje težje in incentive.  

 

- Teorija postavljanja ciljev: postavlja cilje, ki morajo biti konkretni, izzivalni in 

težavni, vendar realno dosegljivi. Učitelj učenca motivira tako, da sodelujeta, mu nudi 

podporo, skupaj postavita podcilje, učenec dobiva samo pozitivne ojačevalce (nagrade 

in pohvale) ter povratno informacijo o opravljeni vadbi. 
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- Kombinacija vseh teorij s samoučinkovitostjo: je psihološka tehnika, pri kateri učitelj 

motivira učenca in ga prepriča, da ima sposobnost doseči zastavljeni cilj glede na 

njegovo zaznavanje samoučinkovitosti. Pri tej teoriji učitelj učenca spodbuja, da si 

postavlja visoke cilje, ki ga motivirajo. 

 

 

 

2.7 Poučevanje razrednega učitelja in športnega pedagoga pri predmetu šport 
 

Bistvenega pomena je, da so učitelji in športni pedagogi zelo subtilni pri poučevanju in da 

dobro poznajo svoje učence. »Učno-vzgojni proces je vselej rezultat učenčevega in 

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

spodbujajo ali zavirajo. Učitelj je srce in duša vzgojno-izobraževalnega procesa.« (Škof, 

2005; 20) 

 

Osnovni okvir poučevanja učitelja je učni načrt predmeta šport, način izvajanja pouka pa je 

odvisen od posrednih in neposrednih dejavnikov. Neposredni dejavniki vključujejo znanja, 

sposobnosti, ustvarjalnost in motiviranost učitelja, posredni dejavniki pa vadbene razmere, 

ravni znanja, sposobnosti in interes učencev (Dežman, 2001). 

 

Izbor ustreznega učitelja za poučevanje predmeta šport je odvisen od ravni izobraževanja. V 

1. vzgojno-izobraževalnem obdobju ter v 4. in 5. razredu lahko poučuje učitelj, ki je končal 

univerzitetni študijski program iz razrednega pouka. V 4. in 5. razredu lahko poučuje tudi 

učitelj, ki je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje. V 6. razredu in v 3. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko poučuje učitelj s končanim univerzitetnim študijskim 

programom športna vzgoja (5. člen Pravilnika o smeri izobrazbe … 2008). 

 

 

2.7.1 Vključitev dodatnega športnega pedagoga: 

 

V vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih lahko poleg učitelja, ki poučuje predmet šport, 

poučuje tudi dodatni športni pedagog. Dodatni športni pedagog lahko dela s posameznimi 

učenci ali z manjšimi skupinami, ki imajo posebne gibalne potrebe. Športni pedagog lahko uči 

tudi skupaj z učiteljem; dva učitelja skupaj imata boljši nadzor nad delom učencev in delita 

širše znanje (Pickup in Price, 2007). 

 

Tudi Štemberger (2003) pravi, da se pozitivna plat sodelovanja dveh pedagogov kaže že pri 

samem načrtovanju ure, saj prihaja do izmenjave znanj in mnenj. Vključitev dodatnega 

športnega pedagoga v razredu 28-ih učencev prispeva k boljši vadbi in varnosti, saj se učitelj 

lahko posveti manjši skupini učencev in delo lažje diferencira ali individualizira. Ura športa je 

tako bolj intenzivna, učenci so bolj aktivni in posledično pridobijo več informacij 

(Štemberger, 2003). 

 

Iz rezultatov raziskave je mogoče sklepati, da so učenci z dodatno športno ponudbo v 

osemletnem šolanju motorično uspešnejši, imajo ugodnejšo telesno sestavo, zanimajo jih bolj 

zahtevne športne aktivnosti in imajo boljši splošni učni uspeh kot učenci v običajnem 

programu (Peternelj, 2007). Skupno poučevanje športnega pedagoga in učitelja dokazano 

pozitivno vpliva na učence, vendar šole zaradi pomanjkanja sredstev pogosto ne morejo 

zagotoviti dodatnega športnega pedagoga za poučevanje v sodelovanju z razrednim učiteljem. 

V raziskavi, opravljeni v Veliki Britaniji, ima le 7 % osnovnih šol zaposlene športne 
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pedagoge za sodelovanje z razrednim učiteljem pri poučevanju predmeta šport (Sport 

England, 2003). Kristan pravi, da bi bilo smotrno ohraniti dva učitelja pri učni uri (ženska in 

moški), saj to omogoča tako homogeno kot heterogeno vadbeno uro. Zagovarja tudi 

vključevanje športnega pedagoga v pouk športa od 3. in 4. razreda devetletke dalje, saj se tako 

učencem zagotovi večja strokovnost, učinkovitost in varnost (Kristan, 2009). 

 

 

2.7.2 Učiteljevi stili vodenja pri pouku predmeta šport 

 

Škof (2005) pravi, da sta učiteljeva učinkovitost in način izvajanja pouka odvisna od 

učiteljevih značajskih potez, njegovega znanja ter izkušenj. 

 

Učitelj ali športni pedagog se mora zavedati svojega stila vodenja, saj mu to omogoča vpogled 

v lasten način dela s skupino in v način, na katerega vpliva na skupino (Zabukovec in Boben, 

2005). 

 

V nadaljevanju smo predstavili stile poučevanje po teoriji situacijskega vodenja. »Situacijsko 

vodenje je način, ki učitelju omogoča izbiro vzorca vedenja, ki ustreza dani situaciji (število 

učencev, zahtevnost in trajanje naloge) ter značilnostim učencev (motivacija, znanje in 

izkušnje).« (Zabukovec in Boben, 2005; 188) Pri poučevanju naj bi učitelj uporabljal več 

stilov vodenja. Uporaba večih različnih stilov kaže na širok obseg znanja učitelja in njegovo 

učinkovitost, saj lahko prilagaja in izbere primeren stil vodenja glede na dano situacijo in 

značilnosti učencev. Praviloma ima vsak učitelj prevladujoči in dopolnjujoči stil vodenja. 

Prevladujoči stil je tisti, ki ga učitelj največkrat uporablja, dopolnjujoči pa je tisti, ki ga učitelj 

redkeje uporablja pri učnih urah. Pri vsakem učitelju je mogoče vedno določiti prevladujoči 

stil vodenja. Dopolnjujočega stila včasih ni mogoče določiti, saj nekateri učitelji uporabljajo 

samo en stil vodenja in dopolnjujočega stila nimajo. 

 

Teorija situacijskega vodenja 
 

Teorija loči štiri stile vodenja (Zabukovec in Boben, 2005): 

 

a) Direktivni stil: učitelj neposredno vodi učenca k izpeljavi naloge, mu daje jasna navodila, 

cilje, strukturo ter ga dosledno usmerja in nadzoruje pri izpeljavi naloge in doseganju ciljev 

naloge. Za ta stil je značilna manjša usmerjenost v odnose med učiteljem in učenci. 

 

b) Podporni stil: je neposredno nasprotje direktivnega stila. Učitelj je usmerjen v odnose z 

učenci, spodbuja jih k razmišljanju in izražanju mnenj. Pri vodenju uporablja pretekle 

izkušnje učencev, njihovo znanje, ideje in skuša zgraditi odnos, ki temelji na vzajemnosti in 

zaupanju v zmožnosti učencev. 

 

c) Inštruktorski stil: učitelj jasno in odločno vodi uro pouka šport v smeri zastavljene naloge. 

Učitelj nazorno predstavi cilje naloge, način uresničevanja teh ciljev, načrtuje njihovo 

uresničevanje in nadzoruje izpeljave naloge, pri tem upošteva učence in jih spodbuja k 

razmišljanju in podajanju predlogov za dosego ciljev naloge. 

 

č) Delegatski stil: izražena je nizka stopnja direktivnosti in podpore učitelja. Učitelj pri takem 

stilu prenese odgovornost za uresničevanje ciljev naloge in odnose na učence. Učiteljev odnos 

z učenci je praviloma že izoblikovan in zgrajen; s takim stilom vodenja učitelj ponudi 

učencem, da sami uresničujejo svojo učno situacijo. 
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Graf 2-1: Preglednica stilov vodenja  

Vir: (Hersey in Blanchard, 1988 v Zabukovec in Boben, 2005; str. 189) 

 

 

Učiteljev izbor stila vodenja je odvisen od dane situacije 

 
Tabela 2-2: Primernost učiteljeve izbire stilov vodenja glede na njegovo oceno razvojne stopnje 

učencev 

Razvojna stopnja Stil vodenja 

malo (pred)znanja, visoka motivacija direktivni 

napredek v znanju, nizka motivacija inštruktorski 

veliko znanja, spremenljiva motivacija podporni 

veliko znanja, visoka motivacija delegatski 
 

Vir: (Zabukovec in Boben, 2005; str. 191) 

 

 

2.7.3 Kakšne osebnostne značilnosti naj ima učitelj predmeta šport? 

 

Pri predmetu šport pogosto poudarjamo vloge in naloge učitelja pri izvajanju predmeta. Ena 

od nalog učitelja je, da učenec pridobi željo po gibanju in zdravem načinu življenja v prostem 

času in v odraslosti. Za vzpostavitev pozitivnega transferja med učiteljem in učencem so 

poleg znanja učitelja zelo pomembne tudi učiteljeve osebnostne značilnosti. Po mnenju 

strokovnjakov bi moral učitelj predmeta šport imeti naslednje osebnostne značilnosti (Cecič 

Erpič in Boben, 2005a): 

 

- ENERGIJO: učitelj mora iskati družbo drugih ljudi, imeti predispozicijo za vodjo, biti 

sproščen, zelo zgovoren, komunikativen in se v različnih situacijah sproščeno vesti; 

 

- SPREJEMLJIVOST: učitelja morajo zanimati težave drugih ljudi, biti mora vljuden; 

 

- VESTNOST: delovanje učitelja naj bo načrtno in urejeno, držati se mora pravil, 

časovnih omejitev in rokov; 

 

- ČUSTVENA STABILNOST: učitelj mora nadzirati svojo anksioznost in ohraniti 

ravnovesje v različnih situacijah; 

 

PODPORNI  

STIL 

INŠTRUKTORSKI 

STIL 

DELEGATSKI 

STIL 

DIREKTIVNI  

STIL 
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- ODPRTOST: učitelj mora biti izviren, ustvarjalen in splošno informiran. 

 

Vsak učitelj izoblikuje svoj tip pedagoškega delovanja, glede na svojo osebnostno strukturo, 

znanja in izkušnje. V grobem je mogoče določiti dva tipa učiteljev (Strmičnik, 2001): 

 

a) logotropni tip: je strokovno usmerjen, ima široko strokovno znanj in je storilnostno 

naravnan; pouk vodi avtoritativno ter si podreja učence; 

 

b) paidotropni tip: demokratični tip učitelja, ki daje pomen predvsem pedagoškemu in 

psihološkemu pristopu učencev; na izbor vsebin in načina poučevanja vplivajo tudi 

potrebe in želje njegovih učencev. 

 

Učenci najbolje sprejemajo učitelje, ki združujejo lastnosti obeh tipov učiteljev. Učenci si pri 

učitelju si želijo strokovnosti, humanosti, pravičnosti, potrpežljivosti, pristnosti, smisla za 

humor, dobro komunikacijo, ne želijo pa hladnosti, hitre jeze, konfuznosti, poniževanja in 

žaljenja učencev. Vsak učitelj ima tako dobre kot slabe lastnosti, zato je pomembno, da zna 

slabe lastnosti prikriti (Škof, 2005; Green, 2008). 

 

»Le z ljubeznijo in spoštovanjem učencev, z resnico in pravico ter znanjem si učitelj lahko 

oblikuje pravo – pristno avtoriteto. Ta deluje vzgojno in ima daljnosežne pedagoške 

posledice, kar je pri vzgoji za kakovost življenja s športom morda najpomembnejše.« (Škof, 

2005; 23) 

 

 

 

2.8 Ukvarjanje s športom v obdobju zrelosti  
 

Skozi celotno obdobje šolanja poskuša predmet šport ozavestiti otroke o pomenu rednega 

gibanja in vzbuditi ljubezen do športne aktivnosti. Predmet šport ni edini dejavnik, ki vpliva 

na ukvarjanje s športom. Zelo velik vpliv ima tudi družina, saj otrok tam dobi svoje prve 

izkušnje tako na telesnem kot na čustvenem področju. Redno ukvarjanje celotne družine s 

športom in udejstvovanje v šoli pomembno prispevata k odnosu, ki ga otrok oblikuje do 

športa. V mladosti se oblikujejo pozitivna motivacijska struktura, navade in vrednote, ki 

pogojujejo ukvarjanje s športom v odraslosti. »Od staršev in starejših postopoma prevzema 

temeljne življenjske izkušnje in si kasneje, ko se zaveda samega sebe ter časa in prostora v 

katerem živi, ustvari tudi svojo »filozofijo« življenja.« (Berčič, 2007a, str. 30) Človek je 

nedeljiva celota, ki teži k ravnovesju; ukvarjanje s športom in izzivanje samega sebe pa 

ohranja človeka aktivnega, umsko in fizično zdravega. Pomembnosti zdravja se ljudje 

običajno začnejo zavedati šele v obdobju zrelosti, ko nastopijo resne zdravstvene težave, ki 

navadno nastanejo zaradi odvisnosti od različnih substanc, stresa, nezdrave prehrane, hitrega 

tempa življenja ali pomanjkanja gibanja. Kajenje, nezdrava prehrana, alkohol, pomirjevala in 

mamila so blažilci notranje napetosti, ki je oseba drugače ne zna sprostiti oz. se ji zdi, da z 

njimi lažje ublaži občutke tesnobe. Ukvarjanje s športno aktivnostjo je eden od načinov, s 

katerim lahko posameznik najde zdravo ravnovesje. Osebe, ki se redno ukvarjajo z zmerno 

športno aktivnostjo, lahko upočasnijo biološko staranje, si izboljšajo samopodobo in 

samospoštovanje (Berčič, 2007b).  

 

Za Slovence mnogokrat pravijo, da smo športni narod. Priljubljenost športnih dejavnosti je 

opazna zlasti v medijih, saj je športu namenjeno veliko medijskega prostora. Slovenci smo na 

šestem mestu po udeleževanju v športnih aktivnosti v Evropi. Dobra je razvita tudi kultura 
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navijanja in spremljanja športa. Osebe, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo, pogosto pa tudi 

tisti, ki niso športno aktivni, spremljajo tekme preko vizualnih medijev ali sodelujejo na 

tekmah kot navijači na klubskih, reprezentančnih ali drugih tekmovanjih. S sodelovanjem na 

takih dogodkih posamezniki zadovoljujejo svoje potrebe po socializaciji in pripadnosti.  

 

 

2.8.1 Študenti in šport 

 

Ukvarjanje študentov s športom na univerzi predstavlja zadnjo organizirano obliko športnih 

aktivnosti v okviru šolanja. Gibalni razvoj študentov je zaključen, zato univerza ponuja 

dejavnosti, pri katerih se študenti seznanijo z novimi športnimi dejavnostmi (aerobika, 

odbojka, rokomet, plavanje itd.) ali izboljšujejo že usvojena športna znanja določenih športov. 

Univerze v Sloveniji in njihove fakultete želijo s svojimi ponudbami spodbuditi ukvarjanje s 

športom, tako v okviru predmetnika kot v okviru prostočasnih dejavnostih. Ponudbe športnih 

dejavnosti so namenjene vsem študentom. Študente spodbujajo, da skrbijo za svoje telo, 

zdravje, socialno druženje in posledično sprostitev, ki jo potrebujejo zaradi študijskih 

obremenitev (Univerza v Ljubljani, 2003). 

 

V Sloveniji imamo tri javne univerze (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza 

na Primorskem), eno zasebno (Univerza v Novi Gorici) in dve mednarodni univerzi (Emuni 

University in Alma Mater Europaea). Vsaka univerza ima svoj program športnih aktivnosti, 

zato ne moremo pisati o športnih dejavnostih za študente na splošno. Osredotočili in 

predstavili bomo samo programe največje univerze v Sloveniji (Univerza v Ljubljani). 

Športne dejavnosti so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani z veljavnim statusom 

v tekočem študijskem letu (Univerza v Ljubljani, 2015). 

 

Univerza v Ljubljani ponuja več različnih športnih dejavnosti: 

 

- Športni predmeti, ki so ovrednoteni z ECTS točkami: študentom je v šol. letu 

2015/2016 na voljo 35 različnih športnih aktivnosti, s katerimi pridobijo točke v 

skladu z učnim načrtom. 

 

- Celoletni športno rekreativni program: vključevanje študentov je prostovoljno. V šol. 

letu 2015/2016 ponujajo 35 različnih športnih aktivnosti. V tekočem študijskem letu 

lahko študenti izberejo en celoletni športno-rekreativni program ali en kreditno 

ovrednoteni športni predmet. 

 

- Sezonski športno rekreativni programi: študenti se lahko prijavijo na program kljub 

temu, da so se že prijavili na kreditno ovrednoteni športni predmet ali celoletni 

športno-rekreativni program; programi niso ovrednoteni z ECTS točkami. 

 

- Športne počitnice: glede na razpisana prosta mesta se lahko študenti prijavijo na več 

programov iz navedenega sklopa; počitnice niso vrednotene z ECTS točkami. 

 

- Športno tekmovalni programi: zajemajo programe športnih tekmovanj, od 

medfakultetne do mednarodne (evropske, svetovne) ravni. Za njihov program skrbi 

Športna zveza Univerze v Ljubljani. 
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- Šport na članicah: za študente ni obvezno, da se odločijo za športno dejavnost na 

njihovi fakulteti; izbirajo lahko tudi med ostalimi fakultetami, ki so članice Univerze 

v Ljubljani. 

 

V času šolanja na fakulteti je mogoče najti velik nabor različnih športnih dejavnosti in 

priložnosti za ukvarjanja s športnimi aktivnostmi. Študenti se običajno zavedajo pozitivnega 

učinka ukvarjanja s telesno dejavnostjo, ni pa nujno, da so tudi športno aktivni. V raziskavi, ki 

so jo izvedli na populaciji moških in žensk, stari približno 26 let, ki živi New York-u (ZDA), 

so ugotovili, da znanje o pozitivnih učinkih vadbe nima bistvenega vpliva na ukvarjanje s 

športom. To znanje povečuje motivacijo za ukvarjanje s športom, ni pa nujno, da se osebe, ki 

posedujejo to znanje, dejansko ukvarjajo s športom (Chaubal, 2011). 

 

Po opažanju dr. Miholičeve je med študenti Univerze v Ljubljani, ki pridejo na sistematski 

pregled, prisotna želja po gibanju, vendar najpogosteje ne vedo, kako začeti z redno vadbo. 

Več kot polovica anketiranih študentov navaja, da poleg študija opravljajo še študentsko delo 

in jim zato pogosto zmanjka časa za vadbo (Zdravstveni dom študentov v Ljubljani, 2015). 

Trditi je mogoče, da je pomanjkanje časa le izgovor za telesno nedejavnost, saj športna 

aktivnost omogoča posamezniku, da je fizično in psihično bolje pripravljen. Fizična 

komponenta in psihična komponenta sta med seboj močno prepleteni. Telo pod fizičnim 

naporom je v podobnem fiziološkem stanju, kot je pod stresom. Oseba, ki je navajena teh 

fizioloških občutkov, se lažje spoprijema s stresom. Stroka zato vedno poudarja, da se ljudje, 

ki so redno športno aktivni, lažje spoprijemajo s stresom v šoli, službi in v medsebojnih 

odnosih. 
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3. CILJI 
 

Glede na predmet in problem smo si zastavili naslednje cilje: 

 

- Ugotoviti, ali je bil predmet šport v OŠ in SŠ med dvema najbolj priljubljenima 

predmetoma. 

 

- Ugotoviti, kako so študenti doživljali predmet šport v OŠ in SŠ. 

 

- Ugotoviti, katere vsebine pri predmetu šport so imeli v OŠ in SŠ najbolj in katere 

najmanj radi 

 

- Ugotoviti, kaj je bilo študentom v OŠ in SŠ poleg vsebin pri predmetu šport všeč in 

kaj jim ni bilo všeč. 

 

- Ugotoviti, za kakšno vrsto ocenjevanja predmeta šport se študenti zavzemajo glede na 

posamezno obdobje šolanja. 

 

- Ugotoviti, kako pogosto so se opravičevali pri urah športa v OŠ in SŠ ter zakaj. 

 

- Ugotoviti, ali menijo, da so pri predmetu šport v OŠ in SŠ dobili dovolj znanj o 

zdravem načinu življenja in športnih znanj za ukvarjanje s športom v odraslosti. 

 

- Ugotoviti, ali se je študentom zdel predmet šport bolje zasnovan in izvajan v OŠ ali 

SŠ. 

 

- Ugotoviti, ali bi kaj spremenili pri urah predmeta šport v OŠ in SŠ. Če da, kaj? 

 

- Ugotoviti, ali študenti menijo, da je predmet šport vplival na njihovo motiviranost za 

ukvarjanje s športom v odraslosti. 

 

- Ugotoviti, koliko se študenti ukvarjajo s športno aktivnostjo v času šolanja na 

fakulteti. 

 

- Ugotoviti, ali se jim predmet šport zdi pomemben del življenja. 
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4. HIPOTEZE 
 

Glede na cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

H1: Med študenti je bil predmet šport v OŠ in SŠ med dvema najbolj priljubljenima 

predmetoma. 

 

H2: Študenti imajo pozitiven odnos do predmeta šport tako v OŠ kot v SŠ. 

 

H3: Študenti so imeli v OŠ in SŠ pri predmetu šport najraje vsebine iger z žogo. 

 

H4: Študenti so imeli v OŠ in SŠ pri predmetu šport najmanj radi testiranje za športnovzgojni 

karton. 

 

H5: Študentom je bilo pri predmetu šport v OŠ in SŠ najbolj všeč to, da so se pri pouku 

sprostili. 

 

H6: Študentom v OŠ in SŠ ni bilo všeč, da so se sošolci posmehovali, kadar niso znali izvesti 

vaje oz. niso bili uspešni pri urah predmeta šport. 

 

H7: Študenti so bili zadovoljni s poučevanjem razrednih učiteljev in športnih pedagogov v 1., 

2. in 3. triletju OŠ in SŠ. 

 

H8: Študenti menijo, da so pri predmetu šport v OŠ in SŠ pridobili dovolj vsebin o zdravem 

načinu življenja in njegovem pomenu. 

 

H9: Študenti menijo, da so si v času šolanja v OŠ in SŠ pridobili dovolj športnih znanj. 

 

H10: Študenti so se v OŠ in SŠ redko opravičili od pouka športa, večinoma so se opravičevali 

zaradi lažjih zdravstvenih težav. 

 

H11: Študenti menijo, da bi moralo biti ocenjevanje predmeta šport v 1. in 2. triletju OŠ 

opisno, v 3. triletju in SŠ pa številčno. 

 

H12: Študenti ne bi pri urah predmeta šport v OŠ in SŠ spremenili ničesar. 

 

H13: Študenti menijo, da je pouk predmeta šport bolje načrtovan in izvajan v OŠ kot v SŠ. 

 

H14: Študenti menijo, da je predmet šport v OŠ in SŠ vplival na njihovo motiviranosti za 

nadaljnje ukvarjanje s športom. 

 

H15: Največ študentov se s športno aktivnostjo ukvarja 2–3x na teden. 

 

H16: Študenti menijo, da je predmet šport pomemben del življenja. 
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5. METODE DELA  
 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno kavzalno metodo. 

 

5.1 Vzorec respondentov 

 

Za namene raziskave smo v tem magistrskem delu razdelili anketne vprašalnike študentom in 

študentkam, ki so obiskovali OŠ in SŠ v Sloveniji. Vprašalnike smo razdelili med študente 

različnih fakultet v obdobju od junija 2015 do oktobra 2015. Uporabili smo neslučajnostni in 

priložnostni vzorec. Respondenti so nam vrnili 223 rešenih vprašalnikov. Iz tabele 5.2 je 

razvidno, da je vprašalnike rešilo 21 študentov 1. letnika, 42 študentov 2. letnika, 31 

študentov 3. letnika, 29 študentov 4. letnika, 25 študentov 5. letnika in 75 absolventov. V 

raziskavi je sodelovalo 223 študentov; 141 žensk in 82 moških.  

 

 
 

 

Tabela 5-1: Prikaz števila sodelujočih glede na posamezni letnik, ki so ga obiskovali v šol. letu 

2014/2015 

Letnik študija f f % 

1. 21 9,4 

2. 42 18,8 

3. 31 13,9 

4. 29 13 

5. 25 11,2 

absolvent/-ka 75 33,6 

SKUPAJ 223 100 

 
Legenda: 

f – število vrednosti 

f % – delež vrednosti 

 

moški 
35% 

ženski 
65% 

spol 

moški ženski 

Graf 5-1: Prikaz števila sodelujočih študentov po spolu 
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5.2 Vzorec spremenljivk 

 

Za namene raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je delno 

sestavljen iz anketnega vprašalnika, ki ga je sestavila dr. Vesna Štemberger za potrebe 

diplomskega dela avtorice Andreje Janečko Goličič, delno pa iz vprašanj, ki so bila 

sestavljena za potrebe tega magistrskega dela. 

 

Anketni vprašalnik je razdeljen v štiri sklope in vsebuje 20 vprašanj. Sestavljen je iz enega 

vprašanja odprtega tipa, desetih vprašanj zaprtega tipa in devetih vprašanj kombiniranega tipa. 

Dve vprašanji sprašujeta o samih podatkih anketiranca. V 1. sklopu vprašalnik študente 

sprašuje o njihovem mnenju in doživljanju predmeta šport v OŠ, pri posameznem vprašanju 

tudi po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih. V 2. sklopu so podobna vprašanja o 

predmetu šport v SŠ. V 3. sklopu vprašalnik sprašuje o možnosti spremembe predmeta šport v 

obeh obdobjih šolanja in o trenutnem ukvarjanju s športno aktivnostjo. V 4. sklopu vprašalnik 

študente sprašuje o njihovem spolu in letniku študija. 

 

Vprašalnik vsebuje naslednje spremenljivke: 

 

- priljubljenost šolskih predmetov; 

- priljubljenost in vrednotenje vsebin pri predmetu šport; 

- doživljanje in vrednotenje predmeta šport; 

- učitelji, ki so poučevali predmet šport v posameznih obdobjih; 

- zadovoljstvo z izvajalci pouka predmeta šport; 

- opravičevanje pri predmetu šport; 

- ocenjevanje pri predmetu šport; 

- aktivnost študentov; 

- spol in letnik študija študentov. 

 

 

5.3 Organizacija meritev 
 

Pridobivanje podatkov je potekalo od junija 2015 do oktobra 2015. Študenti so lahko anketni 

vprašalnik izpolnili v pisni ali spletni obliki. Pisne oblike anket predstavljajo manjši delež, saj 

gre za populacijo študentov, ki je po pričakovanjih večino anket izpolnila na spletu. Spletno 

anketo smo delili preko različnih socialnih omrežij, kar nam je omogočilo, da smo lahko 

zbrali študente različnih fakultet, spola in starosti.  

 

 

5.4 Metoda obdelave podatkov 

 

V magistrskem delu smo uporabili metodo kvantitativega raziskovanja s kavzalno-

neeksperimentalno metodo. 

Anketni vprašalniki, ki so bili izpolnjeni preko programa Google dokumenti, so se 

avtomatsko zbrali in prenesli v program Microsoft Excel. Anketni vprašalniki, ki so bili 

izpolnjeni pisno, so bili ročno vneseni v isto razpredelnico programa Excel. Z dobljenimi 

podatki smo nato v programih Microsoft Word in Excel vnesli podatke za vsako posamezno 

vprašanje in izrisali grafe. Izračunali smo frekvenco pojavljanja posameznih odgovorov in jo 

prikazali v odstotkih. Vprašanja kombiniranega tipa odgovorov smo ročno vnesli v 

razpredelnico programa Word, jih vsebinsko analizirali in izračunali frekvenco ter odstotek 

pogostosti pojavljanja odgovorov.  
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

V tem poglavju smo predstavili rezultate anketnega vprašalnika, interpretirali ter potrdili oz. 

ovrgli hipoteze, ki smo si jih zastavili. 

 

  

Vprašanje 1: Ugotoviti, ali je bil predmet šport v OŠ in SŠ med dvema najbolj 

priljubljenima predmetoma. 

 

Študente smo spraševali, katera dva šolska predmeta so imeli v OŠ in SŠ najraje. Poskušali 

smo ugotoviti, ali tudi med študenti velja, da je predmet šport med najbolj priljubljenimi 

predmeti v OŠ in SŠ, kakor navajajo predhodne raziskave, v katerih so spraševali učence po 

treh najbolj priljubljenih predmeti v šoli. Raziskave za obdobje šolanja v OŠ so opravili Jurak, 

Kovač in Strel (2002), za obdobje šolanja v SŠ pa Vodeb, Damjan in Vidovič (2012). 

 

 
 

Graf 6-1: Priljubljenost predmeta šport glede na ostale šolske predmete 

 

Iz grafa 6-1 lahko razberemo, da je bil med študenti predmet šport najbolj priljubljen predmet 

v OŠ in SŠ (na grafu je predmet šport poimenovan športna vzgoja). V anketnem vprašalniku 

je bil predmet šport poimenovan športna vzgoja, kot se je imenoval v času šolanja študentov 

na OŠ in SŠ). 102 študenta (oz. 45,7 %) sta izbrala predmet šport kot enega od dveh najbolj 

priljubljenih predmetov v OŠ, v SŠ pa je bilo takih 91 študentov (oz. 40,8 %). Opaziti je 

mogoče rahel upad priljubljenosti predmeta šport v SŠ. Na drugem mestu med najbolj 

priljubljenimi predmeti je tako v OŠ (30 %) kot v SŠ (33,2 %) predmet matematika. 

Matematiko učenci uvrščajo med šolske predmete, ki so zelo pomembni za nadaljnje življenje 

(Janečko Goličič, 2012). Učenci jo imajo radi, saj jim omogoča uporabo znanja v vsakdanjem 

življenju. Matematika je priljubljena tudi zaradi hitre povratne informacije, saj lahko učenci 

pravilnost rezultata takoj preverijo. 
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Priljubljenost predmeta šport dokazujejo tudi različne svetovne in slovenske raziskave med 

slovenskimi osnovnošolci in dijaki. V raziskavi, ki so jo izvedli Jurak idr. (2002), so prišli do 

ugotovitev, da je med učenci 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja najbolj priljubljen 

predmet šport, drugi najbolj priljubljen pa je predmet matematika. Kržič (2012), Švigelj 

(2012), Ponikvar (2012), Janečko Goličič (2012), Košak (2013) in Novinić (2015) so zajele 

vse večje slovenske regije in prišle do ugotovite, da je predmet šport med učenci 2. vzgojno-

izobraževalnega obdobja OŠ najbolj priljubljen šolski predmet. V raziskavi Odnos dijakov do 

najljubšega predmeta (športna vzgoja), kjer je sodelovalo 1982 dijakov iz celotne Slovenije, 

so Vodeb idr. (2012) ugotovili, da je pri obeh spolih, pri fantih in pri dekletih, predmet šport 

najbolj priljubljen predmet v šoli. 

 

Hipoteza 1: Med študenti je bil predmet šport v OŠ in SŠ bil med dvema najbolj 

priljubljenima predmetoma. Hipotezo potrdimo, saj so študenti za OŠ v 45,7 % in za SŠ v 40,8 

% navedli, da je bil predmet šport najbolj priljubljen predmet med vsemi šolskimi predmeti.  

 

 

Vprašanje 2: Ugotoviti, kako so študenti doživljali predmet šport v OŠ in SŠ. 

 

V raziskavi smo želeli ugotoviti odnos študentov do predmeta šport v 1., 2 in 3. triletju ter v 

SŠ. Zanimalo nas je, ali se je njihov odnos in doživljanje predmeta v vseh treh triletjih OŠ in 

SŠ kaj spreminjal.  

 

 
 

Graf 6-2: Doživljanje predmeta šport v posameznih obdobjih šolanja 

 

V 1. in 2. triletju OŠ so študenti zelo pozitivno doživljali predmet šport (49,3 %), tudi v 3. 

triletju OŠ je največ odgovorov, da so predmet doživljali zelo pozitivno (43,9 %), v SŠ pa se 

je številka znižala na 34,1 %. 

 

Za OŠ je bil najbolj pogosto odgovor, da so predmet šport doživljali zelo pozitivno (46,6 %). 

Za SŠ je bil najbolj pogost odgovor, da so predmet šport doživljali pozitivno (55,6 %). 
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Najmanj pogost odgovor je za OŠ in SŠ bil, da so predmet šport doživljali zelo negativno (v 

povprečju trije študenti na posamezno obdobje). 

 

Rezultati raziskave so ustrezali našim pričakovanjem, z vprašalnikom pa smo pridobili 

podrobnejše podatke o doživljanju predmeta šport v posameznih obdobjih šolanja na OŠ in 

SŠ.  

 

Delež študentov, ki so zelo negativno doživljali predmet šport je najmanjši, vendar ga ne 

smemo zanemariti. Nekaj študentov je tudi odgovorilo, da so predmet šport doživljali 

negativno. Iz grafa 6-2 je razvidno, da so učenci najmanj pozitivno doživljali predmet šport v 

3. triletju OŠ. Mnenje vsakega posameznika z negativno izkušnjo bi bilo treba analizirati, da 

bi lahko odpravili morebitne napake pri poučevanju otrok in mladine. 

 

Hipoteza 2: Študenti imajo pozitiven odnos do predmeta šport tako v OŠ kot v SŠ. Hipotezo 

lahko potrdimo, saj so v povprečju študenti največkrat odgovorili, da so v OŠ predmet 

doživljali zelo pozitivno (46,6 %), v SŠ pa pozitivno (55,6 %). 

 

 

Vprašanje 3: Ugotoviti, katere vsebine pri predmetu šport so imeli v OŠ in SŠ najbolj 

radi. 

 

Izvedeti smo želeli, katere vsebine so imeli študenti pri pouku športa najraje. 

 

 
 

Graf 6-3: Priljubljenost športnih vsebin pri predmetu šport 

 

Študenti so pri tem odgovoru lahko obkrožili največ tri vsebine, ki so jim bile v OŠ in SŠ 

najbolj všeč. Največkrat so med tremi najbolj priljubljenimi vsebinami izbrali 'igre z žogo' (v 

OŠ 69,1 % in v SŠ 66,8 %.) Druga najpogosteje izbrana vsebina je bil 'športni dan' (v OŠ 43,9 
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% in SŠ 35,9 %). Tretja najpogosteje izbrana vsebina v OŠ je 'plavanje' (25,1 %), v SŠ pa 'tek' 

(23,3 %). 

 

Raziskave so pokazale, da so tako v OŠ kot v SŠ med učenci najbolj priljubljene vsebine iger 

z žogo (Kržič (2012), Švigelj (2012), Ponikvar (2012), Janečko Goličič (2012), Košak (2013) 

in Novinić (2015), ki so spraševale učence 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja iz različnih 

slovenskih regij ter Vidovič idr. (2012), ki so spraševali dijake). Zasluga za priljubljenost iger 

z žogo gre tudi medijem, saj imajo igre z žogo, ki so tekmovalne skupinske igre, veliko 

pokritost v športnem medijskem prostoru. Igre z žogo so v slovenskem prostoru zelo 

prepoznavne. Slovenija ima veliko klubov, rekreativnih igralcev in navijačev, zato so tovrstni 

športi pri učencih zelo priljubljeni. 

 

Športni dan je v priljubljenosti med učenci takoj za igrami z žogo. Učencem predstavlja dan, 

ko se lahko sprostijo od pouka in družijo s sošolci ter drugimi učenci iz šole. Presenetilo pa 

nas je, da je tek med najpogosteje izbranimi vsebinami v SŠ. Razlog gre iskati v dejstvu, da 

imajo dijaki že izoblikovan določen odnos do zdravega življenja. Tek je ena izmed osnovnih 

oblik gibanja, pa tudi najbolj enostaven in najcenejši šport.  

 

Hipoteza 3: Študenti so imeli v OŠ in SŠ pri predmetu šport najraje vsebine iger z žogo. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj za OŠ 65,7 % udeležencev navedlo, da se imeli najraje vsebine 

iger z žogo. V SŠ je bil ta delež 63, 3 %, torej ostaja približno enak. 

 

 

Vprašanje 4: Ugotoviti, katere vsebine so imeli študenti v OŠ in SŠ so imeli najmanj 

radi. 

 

Želeli smo ugotoviti, katere vsebine so imeli študenti pri predmetu šport v OŠ in SŠ najmanj 

radi.  

 

 
 

Graf 6-4: Najmanj priljubljene vsebine pri predmetu šport 
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Študenti so lahko izbrali največ tri odgovore. Največkrat so med vsebinami, ki so jih pri 

pouku športa imeli najmanj radi, izbrali gimnastiko (v OŠ 46,2 % in v SŠ 40,4 %). V OŠ je na 

drugem mestu testiranje za športnovzgojni karton (38,6 %) in na tretjem tek (34,1 %). V SŠ je 

na drugem mestu najmanj priljubljenih vsebin tek (36,3 %) in na tretjem mestu testiranje za 

športnovzgojni karton (34,1 %). Mnenja študentov o vsebinah, ki so jim najmanj všeč, se za 

OŠ in SŠ bistveno ne razlikujejo. Možni odgovor, da jim nobena vsebina ni bila všeč, so za 

OŠ označili štirje študenti, za SŠ pa trije. Ta odgovor se povezuje z odgovorom, da so 

predmet šport doživljali negativno ali celo zelo negativno.  

 

Med študenti je bila gimnastika v OŠ in SŠ najmanj priljubljena vsebina. Vsebina poučevanja 

gimnastike spada med bolj zahtevne, gimnastika zahteva natančno gibanje in rabo 

pripomočkov, ki povečajo možnost poškodb, če niso ustrezno uporabljani. Semič (2015) je 

raziskovala odnos učiteljev v OŠ do predmeta šport in ugotovila, da kar v 55 % učitelji neradi 

poučujejo gimnastiko, saj se za poučevanju gimnastičnih vsebin ne čutijo dovolj kompetentni, 

skrbi pa jih tudi možnost poškodb učencev pri izvajanju gimnastičnih vsebin. 

 

V zgoraj omenjeni raziskavi o odnosu dijakov do najljubšega predmeta (športna vzgoja) so 

Vodeb idr. (2012) ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike med priljubljenostjo 

vsebin pri predmetu šport med spoloma. Za dekleta je najmanj priljubljena aktivnost tek, za 

fante pa sta najmanj priljubljeni vsebini tek in gimnastika. Tek se pojavlja tako med najmanj 

in kot tudi med najbolj priljubljenimi vsebinami pri predmetu šport. V raziskavi so ugotovili 

tudi, da tako fantje kot dekleta od prostočasnih dejavnosti največkrat izberejo tek. Sklepamo 

lahko, da med učenci tek ni ravno najbolj priljubljena vsebina v okviru predmeta šport, se pa z 

njo radi ukvarjajo v prostem času.  

 

Hipoteza 4: Študenti so imeli v OŠ in SŠ pri predmetu šport najmanj radi testiranje za 

športnovzgojni karton. Hipotezo lahko ovržemo. Najmanj priljubljena vsebina je gimnastika, 

v OŠ 46,2 % in v SŠ 40,4 %. 

 

 

Vprašanje 5: Ugotoviti, kaj je bilo študentom v OŠ in SŠ pri predmetu šport najbolj 

všeč. 

 

S tem vprašanjem smo hoteli ugotoviti, kaj je bilo študentom (poleg vsebin) všeč pri pouku 

predmeta šport.  



42 

 

 
 

Graf 6-5: Vsebine, ki so bile študentom všeč pri pouku predmeta šport v OŠ in SŠ 

 

Iz grafa 6-5 je mogoče razbrati, da je bilo učencem pri predmetu šport v OŠ (75,8 %) in SŠ 

(81,6 %) najbolj všeč, da so se lahko sprostili od pouka. Odstotek takih odgovorov je v SŠ 

celo narastel, saj dijaki zaradi večjega miselnega napora in večje količine obveznosti, ki jih 

imajo v primerjavi z učenci, bolj potrebujejo sprostitev od kognitivnih naporov. Drugi 

najpogosteje izbran odgovor je bil 'druženje s sošolci', za OŠ (47,7 %) in za SŠ (56,5 %). Tudi 

tu je delež v SŠ višji kot v OŠ, verjetno zaradi pomembnosti druženja z vrstniki, saj je v 

obdobju adolescence mladostnikom zelo pomembno druženje s sovrstniki in njihovo mnenje. 

  

V OŠ je na tretjem mestu odgovor 'pri športni vzgoji sem se lahko izkazal/-a' (20,6 %), v SŠ 

pa je na tretjem mestu odgovor 'prijazen/-a učitelj/-a pri predmetu šport' (27,8 %). Ta odgovor 

se navezuje na odgovor št. 6, kjer so študenti največkrat odgovorili, da so bili z učiteljem 

predmeta šport zelo zadovoljni (40,8 %). 

 

Presenetljivo so študenti zelo redko izbrali odgovor, da jim je bilo pri predmetu šport všeč to, 

da so bili ocenjeni (za OŠ 2,7 % in za SŠ 3,1 %). Sklepamo lahko, da dobre in najboljše ocene 

pri predmetu šport niso glavni motivator za pozitivni odnos do predmeta. Rezultata dveh 

skrajnih odgovorov, da jim ni bilo nič všeč pri predmetu šport, sta za OŠ dosegla 9,9 % in za 

SŠ 3,6 %. Presenetljivo je, da je bilo takih študentov v OŠ več kot v SŠ. 
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V okviru dodatne 'izbire' drugo so študenti za OŠ in SŠ zapisali, da so jim bile všeč ekipne 

igre, možnost dodatnega treninga, da predmet ne bi bil ocenjen, dodatno gibanje v družbi, 

gibanje nasploh in igranje različnih športov.  

 

Rezultati naše raziskave sovpadajo z raziskavami v različnih delih sveta, ki so pokazale, da za 

učence predmet šport v največji meri predstavlja zabavo, sprostitev, zdrav način življenja in 

druženje (O'Sullivan, 2002; Macdonald 2005; Smith, 2007 v Green, 2008). 

 

 

Hipoteza 5: Študentom je bilo pri predmetu šport v OŠ in SŠ najbolj všeč to, da so se pri 

pouku sprostili. Hipotezo lahko potrdimo. 

 

 

Vprašanje 6: Ugotoviti, kaj študentom v OŠ in SŠ ni bilo všeč pri predmetu šport. 

 

Pri tem vprašanju nas je zanima, kaj jim ni bilo všeč pri pouku predmeta šport.  

 

 
 

Graf 6-6: Vsebine, ki študentom niso bile všeč pri pouku predmeta šport v OŠ in SŠ 

 

Največ študentov je odgovorilo, da nimajo slabih spominov in da jim je bilo pri pouku šport 

vse všeč (za OŠ 38,3 % in za SŠ 45,7 %). Največji delež študentov je bil nezadovoljen s tem, 

da učitelj ni telovadil z njimi in demonstriral vaj (za OŠ 25,7 % in SŠ 20,4 %). Učitelja mora 

biti oblečen v ustrezno športno opremo, vaje mora demonstrirati oz. zadolžiti nekega učenca, 

da pokaže vajo. V praksi se velikokrat zgodi, da učitelji predmeta šport ne poučujejo v športni 

opremi, zato ne morejo biti aktivno vpleteni v proces športne dejavnosti. Za OŠ je tretji 

največji delež dosegel odgovor, da jim 'pri predmetu šport ni bilo všeč, da so se jim sošolci 

posmehovali, kadar niso znali izvesti vaje' (19,8 %), za SŠ je to mesto zasedel odgovor 'pri 

športni vzgoji sem se prepotil/-a in umazal/-a' (19,5 %). Šola mora nuditi učencem primerne 

prostore, kjer se lahko učenci ustrezno pripravijo na uro predmeta šport in nato po koncu ure 
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stuširajo, kar je še posebej pomembno v SŠ, saj so posamezniki v tem obdobju bolj pozorni na 

svoje telo in higieno.  

 

Kristan (2009) pravi, da je za kakovostno izvajanje predmeta šport potreben ustrezen prostor, 

kjer se lahko zagotovi učinkovita in varna vadba za raznovrstne športne dejavnosti, od 

najnižjega do najvišjega razreda. Za osnovno in srednjo šolo naj bi bilo optimalno, da ima 

(Kristan, 2009): 

 

- vsaj dva zaprta vadbena prostora (večjega in manjšega); 

- zunanje površine z atletskimi napravami, asfaltno in zeleno površino; 

- ustrezne garderobe s sanitarijami. 

 

Tudi sanitarije so pomemben del športne vzgoje, saj športna vzgoja vsebuje tudi navajanje na 

ustrezno higieno. 

 

Odgovori, ki so jih študenti napisali pod 'drugo', nam dajejo nazorne informacije o tem, kaj 

učencem pri pouku šport ni bilo všeč. 

 

Pod 'drugo' so za OŠ zapisali: 

 

Ocenjevanje: norme za visoke ocene si težko dosegel z nekaj odvečnimi kilogrami 

 

Vsebine: 

 

- ukvarjanje z dejavnostmi, ki mi niso bile všeč (gimnastika, tek, testiranje za ŠVK); 

- šport ni bil predstavljen v dobri luči (nenamerno); 

- več športne aktivnosti. 

 

Drugo: 

 

- tekmovalnost in borbenost; 

- sram, če mi kaj ni šlo; 

- ločena športna vzgoja za dekleta, kar nas je posledično razpolovilo v razredu in 

poslabšalo medsebojno komunikacijo; 

- nisem se počutil/-a dovolj sposobnega/-o pri tem predmetu, da bi bil/-a uspešen/-a; 

 

Pod 'drugo' so za SŠ napisali: 

 

Ocenjevanje: 

 

- ocenjevanje pri športni vzgoji; 

- pretirane norme za doseganje dobrih ocen; 
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- dekleta smo morale prisilno telovaditi, plezati, tekati, če kateri slučajno kaj ni šlo od 

rok, je dobila negativno oceno. 

 

Vsebine: pod drugo se je večkrat ponavljal odgovor, da je bila manjša raznolikost športnih 

vsebin kot v OŠ. 

 

- športni pedagog se je praviloma ukvarjal z določeno disciplino, ki ji je dajal prednost 

tudi pri izvajanju športne vzgoje (npr. gimnastika); 

- premajhna pestrost vsebin; 

- monotonost dejavnosti - večina dejavnosti je potekala v fitnesu, ker SŠ ni imela lastne 

telovadnice; 

- pogosto igranje odbojke; 

- preveč gimnastičnih vsebin in teka; 

- premalo vsebin, ki smo si dejansko želeli (odbojka in ostale igre z žogo); 

- prisilno ukvarjanje s športom, tudi če ti ne gre in ti ni všeč; 

- učitelj nam je dal žogo in smo brez nadzora lahko igrali nogomet (po navadi); 

- nismo imeli možnosti za izvajanje nekaterih športov in premalo ur športne vzgoje, da 

bi lahko resnično fizično napredovali; 

- fantje so vsakodnevno igrali nogomet in nič drugega; večino časa smo delali enake 

vsebine. 

 

Higiena in prostor pri predmetu šport: 

 

- premalo časa za preoblačenje. 

 

Drugo: 

 

- nizka športna samopodoba, posledično nisem imela motivacije; 

- naklonjenost profesorja do določenih učencev; 

- predmet šport po malici; 

- pretirana tekmovalnost; 

- na splošno ne maram športa; 

- nismo kaj dosti sploh telovadile (sploh punce), imeli smo premajhno telovadnico in 

združeni smo bili še z enim razredom in prevladovali so fantje (skupno nas je bilo 14 

punc), tako da nismo prišle na vrsto in v vseh štirih letih smo zelo zelo zelo malo 

telovadile, če smo že, smo na hodniku; 

- tekmovanje med dijaki. 
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Očitno je, da se pri pouku športa v OŠ pojavljajo enaki problemi kot v SŠ. Študenti so 

največkrat izpostavili probleme ocenjevanja, slabe razredne klime in nezanimive/ 

ponavljajoče se vsebine pri pouku. Kristan (2009) pravi, da je primarna funkcija predmeta 

šport priprava na šport v vseh življenjskih obdobjih, ne glede na panogo, ki jo bodo učenci 

izbrali v nadaljnjem življenju, česar pa z monotono vadbo ne moremo zagotoviti. 

 

Hipoteza 6: Študentom v OŠ in SŠ ni bilo všeč, da so se sošolci posmehovali, kadar niso znali 

izvesti vaje oz. niso bili uspešni pri urah predmeta šport. Hipotezo lahko ovržemo. Študentom 

je bilo v OŠ in SŠ najmanj všeč to, da učitelj ni telovadil z njimi in demonstriral vaj. 

 

 

Vprašanje 7: Ugotoviti, ali so bili zadovoljni s poučevanjem razrednih učiteljev in 

športnih pedagogov pri predmetu šport. 

 

Študente smo pri tem vprašanju za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej vprašali, 

kako so bili zadovoljni s poučevanjem učiteljev pri predmetu šport. 

 

 
 

Graf 6-7: Stopnja zadovoljstva s poučevanjem predmeta šport v posameznih obdobjih šolanja 

 

Iz grafa 6-7 lahko razberemo, da so bili študenti zelo zadovoljni oz. zadovoljni s poučevanjem 

razrednih učiteljev in športnih pedagogov. Najbolj so bili študenti zadovoljni s poučevanje 

učiteljev v SŠ, kjer jih je 40,8 % odgovorilo, da so bili zelo zadovoljni. Za OŠ so študenti v 

vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih so največkrat odgovorili, da so bili zadovoljni (1. 

in 2. triletje 46,6 % in 3. triletje 37,2 %). 16,5 % študentov je odgovorilo, da sploh niso bili 

zadovoljni ali da so bili nezadovoljni s poučevanjem učiteljev predmeta šport, česar nikakor 

ne smemo spregledati. 

 

Pri predmetu šport je zelo pomemben učitelj, ki poučuje predmet šport ter njegov individualni 

pristop do športa. Kadar ima učitelj pozitiven odnos do športa, bo te vrednote lažje prenašal 

na učence. Pozitivni transfer pri poučevanju je najlažje doseči z zgledom. Učitelj, ki je tudi 

sam fizično aktiven, učence lažje navduši za ukvarjanjem s športno aktivnostjo. Tak učitelj je 

bolj samoiniciativen in skuša pridobiti ustrezna strokovna znanja, kar se odrazi v bolj 
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kvalitetno načrtovanem pouku. Pri predmetu šport je pomembno, da učencem ponudimo čim 

več raznovrstnih dejavnosti in oblik dela.  

 

 

Hipoteza 7: Študenti so bili zadovoljni s poučevanjem razrednih učiteljev in športnih 

pedagogov v 1., 2., in 3. triletju OŠ in v SŠ. Rezultati kažejo, da hipotezo lahko potrdimo. 

 

 

Vprašanje 8: Ugotoviti, koliko so bili študenti pri predmetu šport v OŠ in SŠ seznanjeni 

z zdravim načinom življenja in pomenom zdravega načina življenja. 

 

Preveriti smo želeli, ali so študenti usvojili eno izmed glavnih teoretičnih vsebin, ki je pri 

predmetu šport zelo poudarjena; t. j. zdrav način življenja in njegov pomen.  

 

 
 

Graf 6-8: Seznanjenost z zdravim načinom življenja pri predmetu šport v OŠ in SŠ 

 

Mnenji študentov o seznanjenosti z zdravim načinom življenja in njegovim pomenom se za 

OŠ in SŠ razlikujeta. Za OŠ je največ študentov (30,9 %) odgovorilo, da so bili malo 

seznanjeni z vsebinami o zdravem načinu življenja, za SŠ pa so največkrat odgovorili, da so 

bili ravno dovolj seznanjeni (33,6 %). 

 

Za OŠ sta bila 2. in 3. najpogosteje izbrana odgovora 'ravno dovolj' (27,4 %) in 'zelo malo' 

(26 %), za SŠ pa 'malo' (26,9 %) in 'zelo malo' (16,6 %). Študenti menijo, da v OŠ ni dovolj 

poudarka na seznanjenosti z zdravim načinom življenja, čeprav je to ena od najpomembnejših 

nalog predmeta šport. Večji poudarek na tej vsebini študenti zaznavajo v SŠ. V teh letih se 

mladostniki razvijajo v odrasle osebe, oblikujejo se vrednote in življenjski slog. Ozaveščenost 

o pomenu zdravega načina življenja jim pomaga, da usvojijo zdrave prehranske, vedenjske in 

gibalne navade, ki jih prenesejo v odraslo dobo. 

 

Tudi Berčon (2000) in Breznik (2015), ki sta raziskovali mnenje staršev o predmetu šport v 

OŠ, sta na vprašanje, ali so bili otroci v času šolanja v OŠ dovolj seznanjeni o pomenu 
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ukvarjanja s športno aktivnostjo v odraslosti pridobili največ odgovorov, da so bili premalo 

seznanjeni (približno polovica vprašanih). 

 

Kristan (2009) meni, da v učnem načrtu ni dovolj teoretičnih vsebin, ki bi širile zavedanje, 

kulturo in pomembnost športa. Pravi, da lahko le tako posamezniku privzgojimo šport kot 

vrednoto, ki jo nato vgradi v svoj osebni vrednostni sistem, kar naj bi bil eden od poglavitnih 

smotrov predmeta šport. Poudariti je treba bistveni vpliv učitelja na kakovostno izvedbo 

pouka šport. Učitelj načrtuje in izvaja pouk predmeta šport; učni načrt mu služi kot vodilo, 

način izvajanja in podajanja vsebin pa je odvisen od izbire učitelja. Najboljši način za 

podajanje vsebin o zdravem načinu življenja in njegovemu pomenu je zagotovo učiteljev 

zgled oz. vsaj zavedanje učitelja o pomenu zdravega načina življenja in spodbujanje učencev 

k zdravemu načinu življenja, ne le pri pouku predmeta šport, ampak tudi pri drugih šolskih 

aktivnostih (medpredmetno povezovanje, odmori, podaljšano bivanje itd.). 

 

Hipoteza 8: Študenti menijo, da so pri predmetu šport v OŠ in SŠ pridobili dovolj vsebin o 

zdravem načinu življenja in njegovem pomenu. Hipotezo lahko ovržemo, so študenti ocenili, 

da so bili v OŠ premalo (30,9 %) seznanjeni o pomenu zdravega načina življenja. 

 

 

Vprašanje 9: Ugotoviti, ali menijo, da so pri predmetu šport v OŠ in SŠ usvojili dovolj 

športnih znanj za nadaljnje ukvarjanje s športom. 

 

Ugotoviti smo želeli, ali študenti menijo, da so v času šolanja pridobili dovolj športnih znanj, 

ki so osnova za ukvarjanje s športom v odraslosti. 

 

 

 

Graf 6-9: Koliko so bili pri predmetu šport v OŠ in SŠ seznanjeni z različnimi športnimi vsebinami 

 

Na vprašanje, ali menijo, da so pri predmetu šport spoznali in pridobili veliko športnih znanj, 

je na največ študentov odgovorilo, da so jih dobili veliko (za OŠ 43,5 % in za SŠ 46,2 %). 

Drugi najpogosteje izbrani odgovor za OŠ in SŠ je, da jim je predmet šport dal malo znanj 

(22,4 % oz. 26,5 %.) Delež študentov, ki so odgovorili, da jim je predmet šport dal zelo veliko 

športnih znanj, je zelo majhen ( za OŠ 9,8 % in za SŠ 5,8 %). 
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Ena izmed glavnih nalog predmeta šport je, da učenci spoznajo različna gibanja ter športe in 

športna pravila, ki jim omogočajo vključevanje v šport v prostem času in v odraslosti. Učitelji 

morajo s skrbnim načrtovanjem pouka predmeta šport zagotoviti, da se bodo učenci seznanili 

z raznovrstnimi vsebinami, ki jih predvideva učni načrt za predmet šport v OŠ in SŠ. 

Primarna funkcija predmeta šport ni iskanje in treniranje novih olimpijskih športnikov, ampak 

priprava na šport v vseh življenjskih obdobjih (Kristan, 2009). 

 

Hipoteza 9: Študenti menijo, da so si v času šolanja v OŠ in SŠ pridobili dovolj športnih 

znanj. Hipotezo lahko potrdimo. 

 

 

Vprašanje 10: Ugotoviti, kako pogosto so se opravičevali pri urah pouka šport v OŠ in 

SŠ ter zakaj. 

 

Ugotoviti smo želeli, kako pogosto so se študenti opravičevali od pouka predmeta šport ter 

zakaj. 

 

 
 

Graf 6-10: Pogostost opravičevanja pri predmetu šport v OŠ in SŠ 

 

Iz grafa 6-10 lahko razberemo, da se večina študentov v OŠ in SŠ skoraj nikoli ni opravičila 

od pouka ( za OŠ 64,1 % in za SŠ 56,1 %). Občasno se je pri pouku športa v OŠ opravičilo 

17,9 % študentov in v SŠ 3,3 % študentov. Študenti so najmanjkrat izbrali odgovor 'zelo 

pogosto' (za OŠ 0,9 % in za SŠ 3,1 %); k temu verjetno pripomore tudi to, da morajo učenci 

prinesti zdravniško opravičilo ali opravičilo staršev, da jih lahko učitelj opraviči od pouka 

športa. Opaziti je mogoče razliko v opravičevanju med OŠ in SŠ: po pričakovanjih so se 

študenti večkrat opravičili v SŠ. 

 

Jurak, Kovač in Strel (2004) so raziskovali opravičevanje v OŠ in SŠ. Ugotovili so, da se 

učenci letno pri pouku športa opravičijo 1–5 ur, kar je primerljivo z našim odgovorom 'skoraj 

nikoli' (prib. 45 %). Do porasta opravičevanja pride med dekleti v SŠ (8,8 % deklet ne vadi 

petino ur pouka športa).  
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Graf 6-11: Vzroki za opravičevanje pri predmetu šport v OŠ in SŠ 

 

Študenti so pri tem vprašanju lahko izbrali tri odgovore, saj se niso vedno opravičevali iz 

enakih razlogov. V OŠ in SŠ so se  največkrat opravičili zaradi lažjih zdravstvenih težav (5,4 

% in 60, 9 %). Sledijo dolgotrajnejše zdravstvene težave (v OŠ 34 % in v SŠ 32,7 %). Tretje 

mesto zaseda delež odgovorov, da se jim ni dalo telovaditi (za OŠ 17 % in za SŠ 26,9 %). 

Opaziti je mogoče, da je delež odgovora 'ni se mi dalo' v SŠ narasel za skoraj za 10 %. V 

takih primerih mora učitelj oz. športni pedagog ustrezno ukrepati in učence ter dijake 

zaposliti. Pri urah športa se lahko opravičijo samo učenci in dijaki, ki imajo opravičilo staršev 

ali zdravniško opravičilo. 

 

Znotraj odgovora 'drugo' so študenti za OŠ navedli, 'da niso imeli opravičila', 'bolečine zaradi 

menstruacije', 'prepisovanje domačih nalog', 'bili so brez opreme', 'poškodbe', 'priprave za 

tekmo' in 'učenje za druge predmete'. 

 

Pod 'drugo' so študenti za SŠ navedli: strah pred ocenjevanjem, poškodbe, menstrualne krče in 

učenje za druge predmete. Eden od odgovorov je bil: »Ni se bilo treba opravičevati, že tako 

nismo telovadile.« Avtorica tega odgovora je tudi na vprašanje 8 odgovorila, da ji pri 

predmetu šport ni bilo všeč to, da se učitelj ni ukvarjal z dekleti in njihovo vadbo ter da niso 

imeli primernih prostorov. To je tipični primer neustreznega izvajanja predmeta šport, saj sta 

zatajila tako športni pedagog kot inštitucija.  

 

Jurak idr. (2004) so v svoji raziskavi zapisali, da se učenci največkrat opravičijo iz 

zdravstvenih razlogov. Ugotovili so tudi, da pri opravičevanju učenci najpogosteje navedejo 

dejanski razlog, zakaj ne telovadijo. Jurak idr. ugotavljajo, da imajo učitelji preohlapne 
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kriterije pri opravičevanju. Šola naj na začetku leta pripravi ustrezna pravila o tem, kdaj se 

lahko učenci opravičijo, učitelji pa naj se teh pravil dosledno držijo. 

 

Hipoteza 10: Študenti so se v OŠ in SŠ redko opravičili od pouka športa, večinoma so se 

opravičevali zaradi lažjih zdravstvenih težav. Hipotezo lahko potrdimo. 

 

 

Vprašanje 11: Ugotoviti za kakšno vrsto ocenjevanja predmeta šport v posameznih 

obdobjih šolanja se zavzemajo študenti. 

 

Ugotoviti smo želeli, za kakšno vrsto ocenjevanja v posameznih obdobjih šolanja se 

zavzemajo študenti. 

 

 
 

Graf 6-12: Mnenje študentov o načinu ocenjevanja predmeta šport v OŠ 

 

Študenti so v 1. in 2. triletju OŠ najbolj naklonjeni opisni oceni (31,8 %). Zelo naklonjeni so 

tudi aktualnemu sistemu, ki uvaja sprva opisno in nato številčno oceno (29,1 %). 22,9 % 

študentov je izrazilo željo, da predmet šport ne bi bil ocenjen. Študenti so najmanj naklonjeni 

številčnemu ocenjevanju (16,1 %). Študenti najpogosteje menijo, da bi moralo biti 

ocenjevanje v 3. triletju številčno (43,5 %), kot je bilo uveljavljeno v času njihovega šolanja. 

21,5 % študentov je izrazilo željo, da bi bila ocena opisna, in 20,2 % željo, da predmet šport 

ne bi bil ocenjen. 

 

Janečko Goličič (2012) je v svojem diplomskem delu učence 2. triletja OŠ spraševala, ali bi 

imeli rajši predmet šport, ki ne bi bil ocenjen. Takemu sistemu je bilo naklonjenih 30,6 % 

učencev. 

 

Obširna raziskava Fakultete za šport je spraševala starše, učence, razredne učitelje in športne 

pedagoge, ali naj bo predmet šport ocenjen ali ne. Odgovori so sledeči (Kristan, 2009): 

 

- starši: dobrih 90 % staršev je proti oceni pri športni vzgoji; 

- učenci v OŠ: tisti, ki so bili uspešni pri predmetu šport so želeli številčno oceno, manj 

gibalno sposobni pa opisno; 
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- učitelji razrednega pouka: več kot tri četrtine učiteljev nasprotuje vrednostnemu 

razvrščanju; 

- športni pedagogi: 71 % pedagogov se strinja z vrednostnim razvrščanjem pri športni 

vzgoji. 

 

 
 

Graf 6-13: Mnenje študentov o načinu ocenjevanja predmeta v SŠ 

 

Iz grafa 6-13 lahko razberemo, da si največ študentov želi številčno ocenjevanje predmeta 

šport (62,8 %). Nekaj študentov zagovarja tudi predlog, da bi bil predmet šport v SŠ 

neocenjen (19,3 %). 

 

V preteklosti je bil predmet šport vedno ocenjen, kljub temu pa bi bilo morda smiselno, da se 

predmeta ne bi ocenjevalo. Temu je naklonjen tudi Kristan (2009), ki pravi, da je pomen 

predmeta v samem bistvu vzgojno-izobraževalnega področja, ne pa v ocenjevanju. Pravi celo, 

da ocenjevanje lahko naredi več škode kot koristi. Objektivna ocena lahko negativno vpliva 

na učenčevo samopodobo, če ni uspešen v športu in je na repu Gaussove krivulje. 

 

Hipoteza 11: Študenti menijo, da bi moralo biti ocenjevanje predmeta šport v 1. in 2 triletju 

OŠ opisno, v 3. triletju in SŠ pa številčno. Hipotezo lahko potrdimo, saj se največ študentov 

strinja z opisno oceno (31,4 %) v 1. in 2. triletju in s številčno v 3. triletju (42 %) ter SŠ (62,7 

%). 

 

 

Vprašanje 12: Ugotoviti, ali bi kaj spremenili pri urah predmeta šport v OŠ in SŠ. Če 

da, kaj? 

 

Ugotoviti smo želeli, ali bi študenti v OŠ in SŠ kaj spremenili pri urah predmeta šport. 

Študenti so imeli možnost, da so sami zapišejo odgovor, kaj bi spremenili. 
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Graf 6-14: Spremembe pri pouku predmeta šport v OŠ  

 

Največ študentov je odgovorilo, da v OŠ ne bi spreminjali pouka predmeta šport (64,6 %). 

Pouk bi spremenilo 35,4 % anketirancev. V tabeli 6-1 so zapisani odgovori študentov. Te 

odgovore smo razvrstili v posamezne kategorije in izračunali njihovo frekvenco. 

 

Tabela 6-1: Kaj bi spremenili pri predmetu šport v OŠ? 

ODGOVORI f f % 

večja raznolikost vsebin 18 17 

večja aktivnost učitelja 12 12 

predmet šport ne bi smel biti ocenjen 10 10 

posamezniku prilagojeno ocenjevanje  9 9 

več vsebin o pomenu zdravega življenja in gibanja ter 

zavedanju telesa in pravilnem izvajanju vaj 

9 9 

več ur predmeta šport 9 9 

večji poudarek na predmetu šport z vidika sprostitve 8 8 

spodbujanje timskega duha, ne tekmovalnosti 5 5 

izboljšanje prostorskih in materialnih pogojev 4 4 

možnost tuširanja in primerni higienski prostori 4 4 

večja strokovnost učitelja 3 3 

daljši odmor pred in po pouku športa  3 3 

bolj razumevajoči učitelji 3 3 

ukinitev razlikovanja med športi za dekleta in fante 2 2 

več gibanja zunaj 2 2 

izvajanje predmeta šport po dve uri skupaj 2 2 
 
Legenda: 

f – število vrednosti 

f % – delež vrednosti 

 

Študenti so imeli kar nekaj pripomb in predlogov glede njihovega predmeta šport v OŠ. 

Največ študentov meni, da bi morale biti vsebine pri predmetu šport bolj raznolike (17 %). 

Vzroke za neraznolikost vsebin lahko v največji meri iščemo pri učiteljih; v učnem načrtu je 

79; 35% 

144; 65% 

Ali bi pri športni vzgoji v OŠ kaj spremenil/-a? 

DA NE 
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namreč zapisanih veliko različnih vsebin. Eden od razlogov, da učitelji neprestano poučujejo 

iste vsebine je, da se učitelji pri nekaterih vsebinah počutijo bolj »domače« in zato 

zapostavljajo druge vsebine v učnem načrtu. Študenti so kot drugi najpogostejši odgovor 

zapisali, da si želijo bolj aktivne učitelje (12 %), saj so neaktivni/ nemotivirani učitelji razlog, 

da so ure predmeta šport nezanimive in da se vsebine ponavljajo. Veliko študentov meni, da 

predmet šport ne bi smel biti ocenjen, saj je glavni namen predmeta šport vzbuditi pozitiven 

odnos do gibanja pri posamezniku (10 %). Študenti so poudarili, da bi bili radi bolj seznanjeni 

z zdravim načinom življenja in pomenom gibanja. Želeli so tudi, da bi predmet šport 

spodbujal sodelovanje in ne tekmovanja. Večina študentom bi si želela več ur predmeta šport; 

nihče od študentov ne meni, da je ur predmeta šport preveč. Študenti so opozorili na 

neprimerne vadbene prostore in prostore, kjer se lahko po uri predmeta šport preoblečejo in 

pripravijo na naslednjo uro pouka.  

 

 

 
 

Graf 6-15: Spremembe pri pouku predmeta šport v SŠ 

 

Iz grafa 6-15 je razvidno, da največ študentov ne bi ničesar spreminjalo pri pouku športa v SŠ 

(72,6 %). 27,4 % študentov bi spremenilo pouk predmeta šport, pri čemer je odstotek 

študentov, ki bi radi kaj spremenili pri pouku športa je za skoraj 8 % manjši kot v OŠ.  

 

V tabeli 6-2 so navedeni odgovori študentov, ki menijo, da bi spremenili pouk predmeta šport. 

Odgovore smo razvrstili v posamezne sklope, glede na področje predmeta šport in izračunali 

njihovo frekvenco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61; 27% 

162; 73% 

Ali bi pri športni vzgoji v SŠ kaj spremenil/-a? 

DA NE 
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Tabela 6-2: Kaj bi spremenili pri predmetu šport v SŠ? 

ODGOVORI f f % 

večja raznolikost vsebin 18 26 

večja aktivnost učitelja 8 11 

posamezniku prilagojeno ocenjevanje  8 11 

izboljšanje prostorskih in materialnih pogojev 6 9 

predmet šport ne bi smel biti ocenjen 5 7 

več ur predmeta šport 4 6 

več vsebin o pomenu zdravega življenja in gibanja ter 

zavedanju telesa in pravilnem izvajanju vaj 

4 6 

več gibanja zunaj 3 4 

večji poudarek predmeta šport z vidika sprostitve od 

pouka 

3 4 

spodbujanje timskega duha in ne tekmovalnosti 2 3 

izvajanje predmeta šport po dve uri skupaj 2 3 

možnost tuširanja in primerni higienski prostori 2 3 

večja strokovna podkovanost učitelja 2 3 

daljši odmor pred in po pouku športa  2 3 

ukinitev razlikovanja med športi za dekleta in fante 1 1 
 
Legenda: 

f – število vrednosti 

f % – delež vrednosti 

 

Iz odgovorov študentov za SŠ je mogoče razbrati, da bi morale biti vsebine pri pouku športa 

bolj raznolike (26 %). Študenti tudi menijo, da bi morali biti učitelji bolj aktivni (11 %), kar 

lahko povežemo z odgovori na vprašanje o zadovoljstvu s poučevanjem športnih pedagogov. 

Študenti so tudi navedli, kaj jih je motilo. Največ študentov meni, da učitelji niso bili dovolj 

motivirani ter da si želijo, da bi bili učitelji bolj aktivni in energični. 

 

Nekaterih odgovorov ni mogoče razvrstiti v zgornje kategorije, vendar pa nazorno opisujejo 

ure športa, ki so jih imeli v šoli: 

 

»Veliko dijakinj je prineslo opravičila, zato ostale nismo mogle igrati športov z žogo, saj nas 

je bilo premalo. Opravičene dijakinje so bile prisotne na pouku in so se posmehovale tistim, ki 

smo sodelovale.« Športni pedagog takega vedenja dijakinj ne bi smel dopustiti oz. bi moral 

ustrezno ukrepati. 

 

»Velikokrat nam tudi ni bilo treba telovadit - takrat nam je bilo to všeč, sedaj pa, če pogledam 

nazaj, pa ni več tako ok.« Športni pedagogi so očitno pogosto dopustili, da dijaki niso 

sodelovali pri pouku športa, čeprav niso imeli opravičil, kar ni v skladu s pravilnikom o 

opravičevanju v SŠ. 

 

Spodbuden pa je stavek študentke, ki je pohvalila predmet šport v SŠ. »Poudariti moram, da 

je športna vzgoja v srednji šoli bolje zasnovana kot v osnovni (vsaj pri meni je bilo tako), ker 

je poudarek na naši sprostitvi in na pomenu gibanja.« Sprostitev od pouka in informiranje 

učencev o pomembnosti gibanja sta zelo pomembni nalogi predmeta šport. Študentko je torej 

poučeval dober športni pedagog. 
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Hipoteza 12: Študenti ne bi pri urah predmeta šport v OŠ in SŠ spremenili ničesar. Hipotezo 

lahko potrdimo, saj so študenti pritrdilno odgovorili za OŠ (64,6 %) in za SŠ (72,6 %). 

 

 

Vprašanje 13: Ugotoviti, ali se je študentom zdel predmet šport bolje zasnovan in 

izvajan v OŠ ali v SŠ. 

 

Ugotoviti smo želeli, ali študenti menijo, da je bil predmet šport bolje načrtovan in izvajan v 

OŠ ali v SŠ. Pri tem vprašanju so morali odgovoriti z 'da' ali 'ne' in svoj odgovor pojasniti. 

 

 
 

Graf 6-16: Zasnova pouka športa v OŠ ali v SŠ 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da le 37,1 % študentov meni, da je bil predmet šport bolje 

zasnovan in izvajan v OŠ. Ostali študenti (62,9 %) menijo, da je bil pouk športa bolje 

zasnovan v SŠ. Ugotovili smo, da moral biti v anketnem vprašalniku na voljo tudi odgovor 'ne 

vem', saj je kar nekaj študentov odgovorilo, da je bil predmet v OŠ in SŠ dobro načrtovan in 

izvajan in da zato niso vedeli, ali izbrati odgovor 'da' ali 'ne'.  

 

V nadaljevanju smo prikazali nekaj najbolj pogostih odgovorov, ki so jih podali študenti za 

OŠ in SŠ. 

 

Odgovori študentov, ki pravijo, da je bil pouk športa bolje zasnovan v OŠ, ker: 

 

- je bil pouk bolje organiziran; 

- je bila snov bolj podana skozi igro; 

- se je izvajalo več različnih vsebin; 

- je bila motivacija učiteljev in učencev višja; 

- so morali vsi telovaditi; 

- je bilo več discipline in je imel učitelj večjo avtoriteto; 

- so bili učitelji boljši; 

- so imeli boljše prostorske in materialne pogoje. 

82; 37% 

139; 63% 

Ali meniš, da je bil pouk športne vzgoje v OŠ 

bolje zasnovan in izvajan kot v SŠ 

DA  NE 
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Odgovori študentov, ki pravijo, da pouk predmeta šport v OŠ ni bil bolje zasnovan, ker: 

 

- so bili učitelji neizobraženi in nemotivirani; 

- je bilo premalo informacij o pomenu zdravega načina življenja; 

- premalo raznolikih vsebin (preveč igranja igre med dvema ognjema); 

- ni bilo možnosti izbire športnih vsebin. 

 

Odgovori študentov, ki pravijo, da je bil pouk športa bolje zasnovan v SŠ, ker: 

 

- je bil pouk bolje organiziran; 

- so bili učitelji bolj profesionalni; 

- so bili učitelji bolj razumevajoči; 

- je bilo več poudarka o zdravem načinu življenja in na gibanju; 

- je bilo več raznolikih športnih vsebin; 

- je bilo več možnosti izbire športnih vsebin; 

- je bilo več individualnega dela. 

 

Odgovori študentov, ki pravijo, da pouk predmeta šport v SŠ ni bil bolje zasnovan, ker: 

 

- so se vsebine za fante in dekleta razlikovale; 

- so bili učitelji manj motivirani; 

- so imeli manj pestre vsebine, ponavljanje enih in istih; 

- je bil pouk predmeta nenadzorovan; 

- ni bilo nadgradnje vsebin iz OŠ. 

 

Odgovori študentov govorijo tako v prid OŠ kot SŠ. Opaziti pa je mogoče, da so za OŠ 

večkrat omenili disciplino pri predmetu in udeležbo vseh učencev, za SŠ pa so večkrat 

napisali, da je bil pouk bolj sproščen, da so se jim učitelji bolj posvetili, upoštevali njihove 

želje glede vaj in se pogovarjali o zdravem načinu življenja. 

 

Izpostaviti smo želeli odgovor, ki pravi: »Otroci niso povprečje, vsak je edinstven. Zato mu 

mora biti tudi program prilagojen. Vsi smo drugače telesno pripravljeni in razlika se pozna.« 

in nato še »To zelo vpliva na to, da danes nihče ni ljubitelj športne vzgoje.« Mnenje študentke 

kaže, da v OŠ in v SŠ ni bila zadovoljna s poukom predmeta šport. V slovenskih šolah je še 

vedno premalo individualiziranega dela, ki bi upoštevalo telesne in motorične sposobnosti 

otrok. Včasih se razloge za tako stanje lahko pripiše nemotiviranemu učitelju, ki dela po liniji 

najmanjšega odpora in se ne izobražuje. Pogosto pa so učitelji preobremenjeni in normativi 

previsoki, saj predpisujejo preveliko število otrok v vadbenih skupinah. Bistveno je, da se 

učitelj trudi pri poučevanju, ima čut do učencev in jim zna prisluhniti.  

 



58 

 

Hipoteza 13: Študenti menijo, da je pouk predmeta šport bolje načrtovan in izvajan v OŠ kot v 

SŠ. Hipotezo lahko ovržemo, saj je 72,6 % študentov mnenja, da predmet šport v OŠ ni bil 

bolje izvajan kot v SŠ.  

 

 

Vprašanje 14: ali študenti menijo, da je predmet šport v OŠ in SŠ vplival na njihov 

motiviranost za ukvarjanje s športom v odraslosti. 

 

Ugotoviti smo želeli, ali je predmet šport študenti menijo, da je predmet šport pripomogel k 

njihovi motiviranosti za ukvarjanje s športom v odrasli dobi. 

 

 
 

Graf 6-17: Motiviranosti za nadaljnje ukvarjanje s športom kot posledica predmeta šport 

 

Iz grafa 6-17 lahko razberemo, da največ študentov meni, da je predmet šport vplival na 

njihovo ukvarjanje s športom v odraslosti (33,2 %). 27,8 % študentov meni, da je predmet 

malo vplival ali da ni vplival na njihovo motivacijo, najmanj študentov pa meni, da je predmet 

šport zelo vplival na njihovo motivacijo z ukvarjanjem s športom v odraslosti (11,2 %). 

 

Cesar (2006) je v raziskavi, v katero so bile vključene dijakinje vseh letnikov generacije 

2005/2006 na Gimnaziji Šentvid ugotovila, da so dijakinje manj naklonjene uram predmeta 

šport in da predmetu šport pripisujejo manjšo vrednost kot ukvarjanju s športom v prostem 

času. Ugotovila je tudi, da se dijakinje rade oz. zelo rade s športom ukvarjajo v prostem času 

in manj rade pri urah športa v šoli. 

 

Hipoteza 14: Študenti menijo, da je predmet šport v OŠ in SŠ vplival na njihovo motiviranost 

za nadaljnje ukvarjanje s športom. Hipotezo lahko ovržemo, saj je iz grafa 6.17 razvidno, da 

skupno število odgovorov 'je malo vplivala' in 'ni vplivala' predstavlja skoraj 60 % vseh 

odgovorov. Da bi bila hipoteza potrjena, bi morala odgovora 'je vplivala' in 'je zelo vplivala' 

skupaj preseči 55 %. 
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motiviranosti za nadaljnje ukvarjanje s športom? 
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Vprašanje 15: Ugotoviti, koliko se študenti ukvarjajo s športno aktivnostjo v času 

šolanja na fakulteti. 

 

Ugotoviti smo želeli, kako pogosto so študenti športno aktivni vsaj 30 min naenkrat. 

Poudarjamo, da je za športno dejavnost značilno, da je načrtovana, strukturirana in namenjena 

izboljšanju telesne kondicije. 

 

 
 

Graf 6-18: Pogostost ukvarjanja s športno aktivnostjo 

 

Rezultati kažejo, da je največ študentov športno aktivnih vsaj 2–3x na teden po 30 min (48,9 

%). Občasno, vsaj 1x na teden, je aktivnih 28,7 % študentov, več kot 5x na teden pa je 

aktivnih 12,6 % študentov. Očitno je, da se študenti zavedajo pomena športne aktivnosti in da 

jo vključujejo v svoj vsakdan. Ukvarjanje s športno aktivnostjo je najboljši in najbolj zdrav 

način za sprostitev od študijskih naporov. Študentom pomaga pri boljšem počutju, boljši 

samopodobi, krepitvi zdravja in socialni vključenosti. Pogosto pravijo, da šport povezuje 

ljudi, kar velja tako za ekipne kot za posamične športe. Pri ekipnih športih si igralci neke 

ekipe prizadevajo za isti cilj, pri posamičnih športih pa si npr. tekači izmenjujejo mnenja o 

progah, športni opremi in pripomočkih itd. 

 

Slovenski študenti se zavedajo pomembnosti ukvarjanja s športom in šport dojemajo kot 

vrednoto, kar sta v raziskavi dokazala Majerič in Markelj (2009), ki sta anketirala 1116 

študentov slovenskih fakultet. Rezultati so pokazali, da se več kot polovica študentov redno 

ukvarja s športom in da je šport ena izmed najpogostejših obštudijskih dejavnosti. 

 

Raziskava o športnih aktivnosti študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki jo je opravil 

Beno (2015) pa navaja, da je največ študentov (41 %) športno aktivnih 1–2x na teden.  

 

Hipoteza 15: Največ študentov se s športno aktivnostjo ukvarja 2–3x na teden. Hipotezo lahko 

potrdimo. 

 

 

Vprašanje 16: Ali se študentom zdi predmet šport pomemben del življenja? 

 

Študente smo spraševali, ali menijo, da je predmet šport v OŠ in SŠ pomemben šolski 

predmet, katerega vrednost se kaže tudi kasneje v življenju. 
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Graf 6-19: Mnenje študentov o tem, ali je predmet šport pomemben del življenja 

 

Iz grafa 6-19 je razvidno, da študenti večinoma menijo, da je predmet šport zelo pomemben 

del življenja (57,8 %). 26,9 % študentov meni, da je predmet šport pomemben, nihče pa ni 

odgovoril, da predmet šport sploh ni pomemben. Sklepamo lahko, da je predmet šport v OŠ in 

SŠ študente dobro ozavestil o njegovi pomembnosti za nadaljnje življenje, kar je tudi eden 

izmed glavnih ciljev predmeta. 

 

Podobne rezultate so pokazale dosedanje raziskave (Jurak idr. (2002), Kržič (2012), Švigelj 

(2012), Ponikvar (2012), Janečko Goličič (2012), Košak (2013) in Novinić (2015), ki so 

raziskovale pomembnost predmeta šport v primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti. Ugotovile 

so, da učenci v OŠ predmet šport postavljajo med bolj uporabne šolske predmete, takoj za 

matematiko in slovenščino. Jauševec (2007) je v raziskavi spraševal dijake Gimnazije Ptuj in 

ugotovil, da je skoraj 90 % vprašanih dijakov mnenja, da je predmet šport prav tako 

pomemben tudi po končanem šolanju. 

 

Vprašanje št. 16 lahko povežemo z drugim vprašanjem, kjer smo študente spraševali, kako so 

doživljali predmet šport skozi vsa obdobja šolanja. Pri drugem vprašanju je 10 % študentov 

odgovorilo, da so predmet doživljali negativno oz. zelo negativno; slabi 3 % študentov pa so 

odgovorili, da predmet šport ni pomemben. Sklepamo lahko, da je študentom pouk predmeta 

šport pomemben in da se zavedajo njegovega pomena za nadaljnje življenje, zato morajo 

učitelji ne glede na vse težave (veliko št. učencev v skupini, slabi prostorski in materialni 

pogoji itd.) poskrbeti, da učencem pokažejo čim več raznolikih športnih vsebin, jih naučiti 

rokovanja z različnimi športnimi pripomočki, se pogovoriti o pomenu telesne vadbe, jih 

spodbujati k pozitivnemu samovrednotenju in jim znati prisluhniti. Učenci namreč zelo cenijo 

učitelje, ki se trudijo, saj taki učitelji predstavljajo učencem pozitiven vzor. Vrednost 

pozitivnega vzora se ne kaže le na športnem področju, ampak tudi na vseh drugih področjih v 

življenju.  

 

Hipoteza 16: Študenti menijo, da je predmet šport pomemben del življenja. Hipotezo lahko 

potrdimo.  
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7. SKLEP 
 

V raziskavi smo poskušali ugotoviti, kakšno mnenje imajo študenti o predmetu šport v OŠ in 

SŠ. Zanimalo nas je, katere predmete so imeli v OŠ in SŠ najraje, kako zadovoljni so bili s 

poučevanjem predmeta šport v posameznih obdobjih šolanja, katere vsebine pri predmetu 

šport so imeli najbolj oz. najmanj radi, kdo jih je poučeval, ali so bili zadovoljni s 

poučevanjem učiteljev, ali so dobili dovolj teoretičnih znanj pri predmetu, kaj bi po njihovem 

mnenju lahko izboljšali pri predmetu šport v OŠ in SŠ in ali je predmet šport vplival na 

njihovo motivacijo za ukvarjanje s športom v odraslosti. 

 

Z anketnim vprašalnikom smo v raziskavi zajeli 223 študentov vseh letnikov študija. Na 

podlagi odgovorov in analize lahko potrdimo oz. ovržemo naslednjih 18 hipotez: 

 

Hipoteza 1: med študenti je bil predmet šport v OŠ in SŠ bil med dvema najbolj 

priljubljenima predmetoma. Hipotezo lahko potrdimo. Odgovor je bil pričakovan, saj je 

predmet šport tisti predmet v šoli, pri katerem se lahko učenci sprostijo in razgibajo. Gibanje 

pa je osnovna človekova potreba. 

 

Hipoteza 2: študenti imajo pozitiven odnos do predmeta šport tako v OŠ kot v SŠ. 

Hipotezo lahko potrdimo. Hipotezo je mogoče celo nadgraditi, saj so študenti za 1. in 2. 

vzgojno-izobraževalno obdobje v OŠ navedli, da imajo zelo pozitiven odnos do predmeta 

šport. Takšni rezultati so zelo spodbudni, saj kažejo, da predmet šport v OŠ in SŠ ustreza 

potrebam učencem, jih navaja ter spodbuja k zdravemu načinu življenja. 

 

Hipoteza 3: študenti so imeli v OŠ in SŠ pri predmetu šport najraje vsebine iger z žogo. 

Hipotezo lahko potrdimo. Rezultati analize so pokazali, da so vsebine med najbolj 

priljubljenimi. Med igre z žogo spadajo igre, kot so med dvema ognjema, košarka, nogomet 

itd. Za igro med dvema ognjema je značilno, da ima preprosta pravila, zato jo učitelji 

velikokrat umestijo v pouk športa, učenci pa v njej začutijo tekmovalnost in socialno 

pripadnost skupini. Popularnost iger z žogo v Sloveniji je očitna že v medijskem prostoru, saj 

te igre zasedajo velik del športnega programa, zelo razširjeni pa so tudi klubi, ki ponujajo 

tovrstne vsebine. 

 

Hipoteza 4: študenti so imeli v OŠ in SŠ pri predmetu šport najmanj radi testiranje za 

športnovzgojni karton. Hipotezo lahko ovržemo. Rezultati raziskave so pokazali, da je 

najmanj priljubljena športna vsebina pri predmetu šport gimnastika (več kot 40 % študentov). 

Vzroke za nepriljubljenost je mogoče iskati v specifičnosti vsebine. Gimnastika za učitelje 

predstavlja eno od težjih vsebin glede na poučevanje in varovanje. Za učence je ta vsebina 

naporna, saj zahteva natančne in zbrane gibe; pripomočki, kot npr. greda, pa lahko pri učencih 

vzbujajo strah pred poškodbami. 

 

Hipoteza 5: študentom je bilo pri predmetu šport v OŠ in SŠ najbolj všeč to, da so se pri 

pouku sprostili. Hipotezo lahko potrdimo. Rezultati raziskave so pokazali, da so študenti v 

več kot 75 % primerov odgovorili, da jim je bilo pri predmetu športa v OŠ in SŠ to najbolj 

všeč. Odgovor je bil izredno pomemben, saj je ena od ključnih nalog pouka šport, da učence 

razbremeni šolskih skrbi. 

 

Hipoteza 6: študentom v OŠ in SŠ ni bilo všeč, da so se sošolci posmehovali, kadar niso 

znali izvesti vaje oz. niso bili uspešni pri urah predmeta šport. Hipotezo lahko ovržemo. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je bilo študentom v OŠ najmanj všeč to, da učitelj ni 
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telovadil z njimi in demonstriral vaj (26 %). V SŠ je bilo takih odgovorov 21,2 %. Pri tem 

odgovoru je mogoče opaziti, kako pomembno je, da učitelj učencem pokaže izvedbo vaje (ne 

glede na obdobje šolanja) oz. da za to zadolži ustreznega učenca. Demonstracija vaje ni 

bistvenega pomena za učenje in predstavo o pravilnem izvajanju vaje, ključna je zato, ker 

učenci v učitelju vidijo tudi zgled. Učitelji lahko s svojim odnosom do predmeta šport in 

načinom življenja vplivajo na dojemanje predmeta pri učencih. 

 

Hipoteza 7: študenti so bili zadovoljni s poučevanjem razrednih učiteljev in športnih 

pedagogov v 1., 2. in 3. triletju OŠ in SŠ. Hipotezo lahko potrdimo. Hipotezo je mogoče še 

nadgraditi, saj so študenti največkrat odgovorili, da so bili zelo zadovoljni s poučevanjem 

učiteljev v SŠ. Rezultati nadaljnjih vprašanj odprtega tipa so pokazali, da je na mnenje 

študentov vplival občutek, da jim učitelji v SŠ bolj prisluhnejo in imajo prijateljski odnos do 

dijakov. 

 

Hipoteza 8: študenti menijo, da so pri predmetu šport v OŠ in SŠ pridobili dovolj vsebin 

o zdravem načinu življenja in njegovem pomenu. Hipotezo ovržemo. Rezultati raziskave 

so pokazali, da študenti menijo, da so bili v OŠ premalo seznanjeni o pomenu zdravega načina 

življenja (30,9 %), medtem ko so za SŠ ocenili, da so dobili ravno dovolj znanja o zdravem 

načinu življenja (33,6 %). Na grafu 6-8 je mogoče opaziti, da se mnenje o količini informacij 

o zdravem načinu življenja pri predmetu šport nagiba na negativno stran, saj so študenti 

večkrat odgovorili, da so imeli malo oz. zelo malo vsebin o zdravem življenjskem slogu. 

 

Hipoteza 9: študenti menijo, da so si v času šolanja v OŠ in SŠ pridobili dovolj športnih 

znanj. Hipotezo lahko potrdimo. Rezultati raziskave so pokazali, da študenti menijo, da so v 

OŠ (43,5 %) in v SŠ (46,2 %) pridobili veliko različnih športnih znanj pri pouku predmeta 

šport. Delež pozitivnih mnenj je za SŠ je za 3 % višji kot za OŠ, čeprav smo pričakovali, da 

bo odstotek zadovoljnih študentov višji za OŠ.  

 

Hipoteza 10: študenti so se v OŠ in SŠ redko opravičili od pouka športa; opravičevali so 

se zaradi lažjih zdravstvenih težav. Hipotezo lahko potrdimo. Rezultati raziskave so potrdili 

predvidevanja, da so se študenti redko opravičili pri pouku športa v OŠ in SŠ. Rezultati pa 

kažejo tudi, da so se študenti v SŠ večkrat opravičili od pouka predmeta šport kot v OŠ. 

 

Hipoteza 11: študenti menijo, da bi moralo biti ocenjevanje predmeta šport v 1. in 2 

triletju OŠ opisno, v 3. triletju in SŠ pa številčno. Hipotezo lahko potrdimo. Rezultati 

raziskave so pokazali, da večina študentov podpira opisno ocenjevanje v 1. in 2. triletju (31,4 

%) ter številčno ocenjevanje v 3. triletju (42 %) in SŠ (62,7 %). Študenti podpirajo tudi 

predlog, da predmet šport ne bi bil ocenjen oz. da bi morala biti ocena prilagojena 

posamezniku, v vseh šolskih obdobjih. 

 

Hipoteza 12: študenti ne bi pri urah predmeta šport v OŠ in SŠ spremenili ničesar. 
Hipotezo lahko potrdimo. Rezultati raziskave so pokazali, da večina študentov ne bi ničesar 

spremenila pri pouku športa v OŠ (64,6 %) in v SŠ (72,6 %), kljub temu pa so podali kar 

nekaj predlogov za spremembe pri predmetu šport tako v OŠ kot v SŠ. Odgovori na vprašanja 

odprtega tipa omogočajo bolj celovit vpogled v predmet šport ter opozarjajo na občasne 

napake pri poučevanju. 

 

Hipoteza 13: študenti menijo, da je pouk predmeta šport bolje načrtovan in izvajan v 

OŠ kot v SŠ. Hipotezo lahko ovržemo. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da 72,6 % 
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študentov meni, da je bil predmet šport v SŠ bolje izvajan kot v OŠ. Ugotovili smo, da so 

študenti zadovoljni z izvajanjem predmeta šport v SŠ, čeprav smo predvidevali drugače. 

 

Hipoteza 14: študenti menijo, da je predmet šport v OŠ in SŠ vplival na njihovo 

motiviranosti za nadaljnje ukvarjanje s športom. Hipotezo ovržemo. Iz rezultatov 

raziskave lahko ugotovimo, da je največ študentov tej hipotezi pritrdilo (33,2 %), vendar pa je 

iz grafa 6-17 razvidno, da skoraj enako število študentov meni, da je predmet malo vplival ali 

da ni vplival na njihovo motiviranost za nadaljnje ukvarjanje s športom. Slednja dva odgovora 

skupaj predstavljata skoraj 60 % vseh odgovorov. Za potrditev hipoteze bi morala pritrdilna 

odgovora skupaj predstavljati 55 % vseh odgovorov. 

 

Hipoteza 15: največ študentov se s športno aktivnostjo ukvarja 2–3x na teden. Hipotezo 

lahko potrdimo. Največ anketiranih študentov je odgovorilo, da so telesno aktivni 2–3x na 

teden po 30 min. Iz rezultatov raziskave lahko ugotovimo, da študenti sledijo priporočenim 

smernicam gibanja, ki priporočajo ukvarjanje s športno aktivnostjo, ki močno poveča srčni 

utrip 2–3x po 30 min na teden. 

 

Hipoteza 16: študenti menijo, da je predmet šport pomemben del življenja. Hipotezo 

lahko potrdimo. Rezultati raziskave kažejo, da je hipotezo mogoče celo nadgraditi. Študenti 

menijo, da je predmet šport zelo pomemben del življenja (skoraj 60 % vseh študentov). 

Očitno je, da se študenti zavedajo pomembnosti ukvarjanja športno aktivnostjo in zdravega 

načina življenja.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da je za večino študentov šport zelo pomemben del življenja, 

vendar predmetu šport ne prepisujejo velike vloge pri motiviranosti za nadaljnje ukvarjanje s 

športom v odraslosti. Ugotovimo lahko, da predmet šport ni edini dejavnik, ki vpliva na 

njihov odnos do športne aktivnosti. V magistrskem delu smo se osredotočili samo na predmet 

šport v šoli in na izvajalce predmeta, ne pa na druge dejavnike, zato jih v tem delu ne moremo 

podrobneje opredeliti. 

 

Ugotovili smo, da je bil pri študentih predmet šport med najbolj priljubljenimi dvema 

predmetoma tako v OŠ kot v SŠ. Študenti so bili zadovoljni oz. zelo zadovoljni z izvajanjem 

predmeta šport v OŠ in v SŠ. V raziskavi pa smo pridobili tudi odgovore študentov, ki jim 

predmet sploh ni bil všeč in imajo negativne spomine na izvajanje predmeta šport. 

 

Na podlagi odgovorov na odprta vprašanja lahko ugotovimo, kaj študentom v času njihovega 

šolanja ni bilo všeč pri pouku športa. Učence pogosto motijo stvari, na katere izvajalec 

predmeta sploh ne pomisli. V magistrskem delu smo poskušali prikazati mnenja študentov o 

izvajanju predmeta. Rezultati raziskave prikazujejo kritični pogled študentov na predmet ter 

njihov vtis o predmetu šport v času njihovega šolanja. Na podlagi njihovih mnenj lahko 

učitelji bolje načrtujejo in izvajajo predmet šport. Iz odgovorov v raziskavi je mogoče 

razbrati, da se je študentom zdel predmet šport v OŠ bolj discipliniran, da so v okviru 

predmeta spoznali različne športne dejavnosti, pogrešali pa so podajanje vsebin o zdravem 

načinu življenja in bolj poglobljen pristop učiteljev do učencev. Prav na tem področju so 

študenti v večji meri pohvalili učitelje v SŠ, saj so občutili bolj prijateljski odnos učiteljev, ki 

so pogosteje upoštevali njihova mnenja. Bistveno je, da učitelji od samega začetka šolanja 

učencev upoštevajo vsebine iz učnega načrta predmeta šport, se ustrezno pripravijo in izvajajo 

pouk ter izvajajo samorefleksijo. Pri tem pa ne pozabiti, kaj je sploh smisel predmeta šport – 

spodbuditi učenca, da športna aktivnost in posledično zdrav način življenja postane ena izmed 

njegovih vrednot v življenju. 
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9. PRILOGA 
 

Vprašalnik: Mnenje študentov o predmetu šport v osnovni in srednji šoli 

 

VPRAŠALNIK 

V nadaljevanju so navedena vprašanja, ki se nanašajo na odnos do športne vzgoje. Prosim, da 

za vsako vprašanje obkrožite številko pred izbranim odgovorom (včasih je možen tudi več kot 

en odgovor). 

 OSNOVNA ŠOLA SREDNJA ŠOLA 

1. Katera dva predmeta si v 

šoli imel/-a najraje? 

1.  

_______________________ 

2.  

_______________________ 

 

1.  

_______________________ 

 

2. 

 _______________________ 

 

2. Katere vsebine pri 

predmetu športna vzgoja si 

imel/-a najraje? (Obkroži 

največ tri pri vsakem.) 

1. atletika 

2. tek 

3. gimnastika 

4. igre z žogo 

5. ples 

6. pohodništvo 

7. plavanje 

8. testiranje za športno vzgojni karton 

9. športni dan 

10. vse vsebine so mi bile všeč 

11. drugo: 

________________________ 

 

1. atletika 

2. tek 

3. gimnastika 

4. igre z žogo 

5. ples 

6. pohodništvo 

7. plavanje 

8. testiranje za športno vzgojni 

karton  

9. športni dan  

10. vse vsebine so mi bile všeč 

11. drugo: 

________________________ 

 

3. Katere vsebine si imel/-a 

najmanj rad/-a? (Obkroži 

največ tri.) 

1. atletika 

2. tek 

2. gimnastika 

3. igre z žogo 

4. ples 

5. pohodništvo 

6. plavanje 

7. testiranje za športno vzgojni karton 

8. športni dan 

9. nobena vsebina mi ni bila všeč 

10. drugo: 

____________________________ 

1. atletika 

2. tek 

2. gimnastika 

3. igre z žogo 

4. ples 

5. pohodništvo 

6. plavanje 

7. testiranje za športno vzgojni 

karton 

8. športni dan 

9. nobena vsebina mi ni bila 

všeč 

10. drugo: _________________ 
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4. Kako si doživljal/-a 

predmet športne vzgoje? 

(Obkroži en odgovor v vsakem 

stolpcu.) 

 

1. in 2. triletje 3. triletje  

1. zelo pozitivno 

2. pozitivno  

3. negativno 

4. zelo negativno 

1. zelo pozitivno 

2. pozitivno  

3. negativno 

4. zelo negativno 

1. zelo pozitivno 

2. pozitivno  

3. negativno 

4. zelo negativno 

 OSNOVNA ŠOLA SREDNJA ŠOLA 

5. Kdo te je poučeval športno 

vzgojo? (Obkroži pri vsakem 

en odgovor.) 

 

 

 

1. in 2. triletje 

1. razredni učitelj 

2. razredni učitelj 

in športni 

pedagog 

3. športni pedagog 

4. drugo: 

______________ 

 

3. triletje 

1. športni 

pedagog (učitelj 

športne vzgoje) 

2. dva športna 

pedagoga 

3. drugo: 

______________ 

 

 

1. športni pedagog (učitelj 

športne vzgoje) 

2. dva športna pedagoga 

3. drugo: __________________ 

 

 

 

6. Kako si bil/-a zadovoljen z  

učiteljem športne vzgoje?  

(Obkroži za vsako obdobje en 

odgovor.) 

1. in 2. triletje 3.  riletje  

 

1. zelo zadovoljen/-na 

2. zadovoljen/-na 

3. včasih bolj, včasih manj 

zadovoljen/-na 

4. nisem bil zadovoljen/-na 

5. sploh nisem bil zadovoljen/-

na 

 

 

1. zelo 

zadovoljen/-na 

2. zadovoljen/-na 

3. včasih bolj, 

včasih manj 

zadovoljen/-na 

4. nisem bil 

zadovoljen/-na 

5. sploh nisem bil 

zadovoljen/-na 

1. zelo 

zadovoljen/-na 

2. zadovoljen/-na 

3. včasih bolj, 

včasih manj 

zadovoljen/-na 

4. nisem bil 

zadovoljen/-na 

5. sploh nisem bil 

zadovoljen/-na 

 

7. Kaj ti je bilo pri športni 

vzgoji všeč? (Obkroži največ 

tri odgovore.) 

1. sprostitev od pouka 

2. prijazen/-a učitelj/-ica 

3. druženje s sošolci 

4. športna vzgoja je bila ocenjena 

5. ukvarjanje s športi, ki jih drugače ne 

bi spoznal/-a. 

6. imeli smo veliko različnih športnih 

pripomočkov. 

7. pozitivna razredna klima 

8. raznolik pouk 

9. pri športni vzgoji sem se lahko 

izkazal/-a 

10. ŠV mi kot predmet ni bila všeč 

11. drugo: _____________________ 

1. sprostitev od pouka 

2. prijazen/-a učitelj/-ica 

3. druženje s sošolci 

4. športna vzgoja je bila 

ocenjena 

5. ukvarjanje s športi, ki jih  

drugače ne bi spoznal/-a. 

6. imeli smo veliko različnih 

športnih pripomočkov. 

7. pozitivna razredna klima 

8. raznolik pouk 

9. pri športni vzgoji sem se 

lahko izkazal/-a 

10ŠV mi kot predmet ni bila 

všeč 

11. drugo: _________________ 

8. Kaj ti pri športni vzgoji ni 

bilo všeč? (Obkroži največ tri 

odgovore.)  

 

Odgovori na vprašanje se 

nadaljujejo tudi na naslednji 

strani! 

1. izvajalec/učitelj športne vzgoje 

2. sošolci so se mi posmehovali, če kaj 

nisem znal/-a, nisem bil uspešen/-na 

3. učitelj ni telovadil z nami in ni 

demonstriral vaj 

4. večino časa smo delali enake 

športne vsebine 

1. izvajalec/učitelj športne 

vzgoje 

2. sošolci so se mi posmehovali, 

če kaj nisem znal/-a, nisem bil 

uspešen/-na 

3. učitelj ni telovadil z nami in ni 

demonstriral vaj 
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5. pri športni vzgoji sem se prepotil/-a 

in umazal/-a. 

6. pri športni vzgoji smo večino časa 

stali in poslušali navodila učitelja 

7. Nimam pripomb, vse mi je bilo všeč 

8. drugo: 

____________________________ 

4. večino časa smo delali enake 

športne vsebine 

5. pri športni vzgoji sem se 

prepotil/-a in umazal/-a. 

6. pri športni vzgoji smo večino 

časa stali in poslušali navodila  

učitelja 

7. Nimam pripomb, vse mi je 

bilo všeč 

8. drugo: __________________ 

  OSNOVNA ŠOLA SREDNJA ŠOLA 

9. Ali meniš, da ste pri 

športni vzgoji imeli dovolj 

teoretičnih vsebin? 
(Poimenovanje gibanja telesa, 

pripomočkov, itd.) 

1. zelo veliko 

2. veliko 

3. dovolj 

4. malo 

5. zelo malo 

1. zelo veliko 

2. veliko 

3. dovolj 

4. malo 

5. zelo malo 

10. Ali ste pri športni vzgoji 

bili seznanjeni z zdravim 

načinom življenja? (Zakaj se 

ukvarjamo s športom, pomen 

zdrave prehrane, škodljivost 

jemanja drog itd.) 

1. zelo veliko 

2. veliko 

3. ravno dovolj 

4. malo 

5. zelo malo 

6. ne vem 

1. zelo veliko 

2. veliko 

3. ravno dovolj 

4. malo 

5. zelo malo 

6. ne vem 

11. Ali meniš, da ti je 

športna vzgoja dala veliko 

različnih športnih znanj? 
(Od gibanja pri gimnastiki, 

pravil z različnimi igrami z 

žogo itd.) 

1. zelo veliko 

2. veliko 

3. nekaj srednjega 

4. malo 

5. zelo malo 

1. zelo veliko 

2. veliko 

3. nekaj srednjega 

4. malo 

5. zelo malo 

12. Kako pogosto si se 

opravičil/-a pri športni 

vzgoji? 

1. zelo pogosto 

2. pogosto 

3. občasno 

4. skoraj nikoli 

5. nikoli 

1. zelo pogosto 

2. pogosto 

3. občasno 

4. skoraj nikoli 

5. nikoli 

13. Kaj je bil vzrok za 

opravičevanje? (Obkrožiš 

lahko največ 3 odgovore.) 

1. dolgotrajna bolezen 

2. lažje zdravstvene težave 

3. ni se mi dalo telovaditi 

4. slaba telesna samopodoba 

5. nisem bil/-a dobr/-a pri športni 

vzgoji 

6. nezanimive vsebine 

7. posmehovanje sošolcev ob 

neuspehu 

8. strah pred ocenjevanjem 

9. pri športni vzgoji sem se spotil/-a in 

nismo imeli možnosti ustrezne higiene 

po vadbi 

10 . drugo: _______________ 

1. dolgotrajna bolezen 

2. lažje zdravstvene težave 

3. ni se mi dalo telovaditi 

4. slaba telesna samopodoba 

5. nisem bil/-a dobr/-a pri 

športni vzgoji 

6. nezanimive vsebine 

7. posmehovanje sošolcev ob 

neuspehu 

8. strah pred ocenjevanjem 

9. pri športni vzgoji sem se 

spotil/--a in nismo imeli 

možnosti ustrezne higiene po 

vadbi 

10 . drugo: ________________ 
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15. Ali meniš, da je bil pouk športne vzgoje v OŠ bolje zasnovan in izvajan kot v SŠ?  

  DA                                                            NE 

Pojasni odgovor: 

__________________________________________________________________________ 

 

16. Koliko si sedaj vsaj 30 min športno aktiven/-na? (obkroži en odgovor): 

1. zelo pogosto (več kot 5x na teden)                                        4. redko (1–2x na mesec)  

 

2. pogosto (2–3 x na teden)                                                        5. zelo redko  

 

3. občasno (1x na teden)                                                             6. nikoli  

 

17. Ali meniš, da je predmet športna vzgoja vplivala k tvoji motiviranosti za nadaljnje 

ukvarjanje s športom? (obkroži): 

 

zelo vplivala             je vplivala                     je malo vplivala                 ni vplivala 

 

18. Ali bi pri športni vzgoji v OŠ kaj spremenil/-a?                                 DA                NE 

Če si obkrožil/-a da, na črto zapiši, kaj bi spremenil/-a: 

_________________________________________________________________________ 

19. Ali bi pri športni vzgoji v SŠ kaj spremenil/-a?                                   DA                NE 

Če obkrožil/-a da, na črto zapiši, kaj bi spremenil/-a: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 OSNOVNA ŠOLA SREDNJA ŠOLA 

14. Obkroži na kakšen način 

meniš, bi moralo biti 

ocenjevanja športne vzgoje v 

posameznem obdobju. 

1. in 2. triletje 

1. opisna ocena 

2. najprej opisna, 

nato številčna 

ocena 

3. številčna ocena 

4. brez ocene 

3. triletje 

1. opisna ocena 

2. številčna ocena 

3. brez ocene 

 

1. opisna ocena 

2. številčna ocena 

3. brez ocene 
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20. Meniš, da je predmet šport v OŠ in SŠ pomemben življenjski predmet? (Obkroži) 

 

Zelo pomemben      pomemben          nekaj srednjega     ni pomemben      sploh ni pomemben 

 

 

Spol (obkroži):  Moški     Ženski  Brez odgovora 

 

Letnik študija (obkroži):              1.           2.           3.            4.          5.            absolvent/-ka 

 

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 

 


