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IZVLEČEK 

 
Učitelji imajo pri svojem delu eno pomembnejših vlog pri oblikovanju življenjskega stila 

učencev, ki jih poučujejo. Zavedati se moramo, da je učenje z zgledom še kako pomembno, 

saj je prav v zgodnjem otrokovem obdobju mogoče najučinkoviteje vplivati na njegov 

celostni razvoj. Gibanje, šport in vse, kar je povezano z njim, bi moralo imeti pomembno 

mesto v našem življenju – tako pri otrocih kot odraslih. Zdrav življenjski slog omogoča 

krepitev in ohranjanje zdravja, zato mora tudi učitelj najti čas za gibanje in se čim več gibati 

tudi v svojem prostem času, saj s tem vpliva na kakovost svojega življenja. Vemo, da je 

pomanjkanje gibanja v današnjem času vse večji dejavnik tveganja, ki ogroža naše zdravje. 

Telesna neaktivnost in sedeč življenjski slog sta najtesneje povezana z zdravju škodljivo 

povečano telesno težo, z oslabelostjo srca ter s slabim ožiljem, povišanim krvnim pritiskom, z 

odvečnimi in neprimernimi maščobami v krvi, zmanjšano dihalno sposobnostjo, s sladkorno 

boleznijo in splošno zmanjšano odpornostjo proti raznim boleznim. Z ozaveščanjem o 

zdravem in aktivnem življenju moramo tako pričeti že pri učencih v prvem triletju, še prej 

seveda tudi v predšolskem obdobju, in to je zagotovo ena od poglavitnih nalog učitelja, ki 

poučuje pouk športa. Tudi drugi učitelji in vzgojitelji morajo biti zgled učencem, tako v šoli 

kot zunaj nje. Marsikateri učitelj pa dandanes preživi precejšen preostanek dneva ob 

računalniku, na izobraževanjih in podobno. 

Torej, ali učitelji poiščejo čas, da so aktivni tudi na športnem področju in so hkrati vzor 

mladim? Vse višja pričakovanja družbe do kakovostnega izobraževanja nenehno postavljajo 

vzgojno-izobraževalne organizacije in tudi učitelje pred nove vloge in zahteve. Tudi vse 

moderne naprave človeka velikokrat »priklenejo« v sedeč položaj in nemalokrat prihaja do 

pomanjkanja časa in zaradi vse več preobremenjenega in sedalnega načina življenja 

posledično tudi do manj vsakodnevnega gibanja. Vsak posameznik mora spoznati, da je 

športna aktivnost nujno potrebna za zdrav razvoj in ohranjanje lastnega zdravja. Učiteljev 

vidik o pomenu in koristi gibanja veliko prispeva k prenašanju njegovih stališč na učence. To 

pomeni, da je učiteljev odnos do športa eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na to, kakšen 

odnos in stališča bodo učenci razvili do gibanja oziroma do športa. Da bi jim čim bolje 

predstavili učinke, vplive in posledice sedanjega načina življenja, jim je treba na čim bolj 

primeren in kakovosten način posredovati informacije tudi v šoli, pri pouku športa.  

Zaradi zavedanja pomembnosti učitelja pri prenašanju stališč na učence smo se v raziskavi 

osredotočili na naslednje segmente pouka športa in ugotavljali razlike po posameznih kazalcih 
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kakovosti (načrtovanje in izvajanje pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje 

in ocenjevanje znanja, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno 

izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, 

pogoji za delo, zadovoljstvo z delom) športno-vzgojnega procesa glede na starost razrednih 

učiteljev, njihov pridobljeni naziv, njihovo okolje bivanja (vas in primestno okolje, mestno 

okolje) in njihovo delovno dobo.  

Želeli smo preveriti, ali so v stališčih razrednih učiteljev do športa prisotne razlike glede na 

starost razrednih učiteljev, njihov pridobljeni naziv, njihovo okolje bivanja (vas in primestno 

okolje, mestno okolje) ter njihovo delovno dobo. Zanimalo nas je, ali so v stališčih do športa 

pri razrednih učiteljih prisotne razlike med tistimi, ki so se kdaj ukvarjali s športom ali se zdaj 

ukvarjajo s kakšnim športom, in tistimi, ki se ne oziroma se niso ukvarjali z nobenim športom. 

Preverili smo, ali pri razrednih učiteljih obstaja kakšna povezava (in če, kakšna) med stališči 

do športa in posameznimi kazalci kakovosti (načrtovanje in izvajanje pouka, metode in oblike 

poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, individualizacija in diferenciacija pouka, 

stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in 

zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom) športno-vzgojnega procesa.  

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer so predstavljeni pojmi in izhodišča na 

osnovi dosedanjih raziskav s področja stališč, kaj vpliva na oblikovanje in spreminjanje 

stališč, kakšne so njihove funkcije in njihovo korelacijo s kakovostjo športno-vzgojnega 

procesa. Opredelili smo stališča razrednih učiteljev do športa, preučili pozitivna in negativna 

stališča do športa ter ugotovili njihov vpliv na realizacijo ter kakovost izvajanja predmeta 

šport na razredni stopnji osnovne šole. V empiričnem delu smo z uporabo kvantitativne 

metodologije na vzorcu razrednih učiteljev, ki od 1. do 5. razreda poučujejo in vodijo športno-

vzgojni proces, preučili in predstavili rezultate vprašalnika analize osnovne statistike ter 

rezultate statistično značilnih razlik.  

Ugotovili smo, da se je slaba tretjina anketiranih učiteljev v preteklosti ukvarjala s športom, 

danes pa se jih s športom ukvarja manj kot polovica. Med njihovimi tekmovalnimi športi v 

preteklosti so prevladovali skupinski športi, danes se najpogosteje ukvarjajo s športi v naravi, 

prevladujeta tek in kolesarstvo. Največ učiteljev se s športom ukvarja 2- do 3-krat tedensko. 

Tudi njihovi družinski člani se pri slabi polovici anketirancev ukvarjajo s športom. Pri analizi 

stanja poučevanja športa smo ugotovili, da si učitelji pri načrtovanju dnevnih in letnih priprav 

za pouk športa najpogosteje pomagajo s cilji športne vzgoje, z učnim načrtom, premalo pa 

upoštevajo rezultate testiranj športno-vzgojnega kartona ter opisne ocene preteklega šolskega 
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leta. Najpogosteje pri tem sodelujejo s kolegom razrednim učiteljem. Najpogosteje kot učno 

metodo uporabijo neposredno demonstracijo (učitelj sam), prevladujejo pa učne oblike, kot so 

vadba po postajah, poligon, štafeta in obhodna vadba. Pri oblikovanju ocene najpogosteje 

upoštevajo napredek učenca, učencev trud, znanje učenca ter njihovo sodelovanje pri pouku 

športa. Pri upoštevanju individualizacije in diferenciacije pri pouku športa učitelji 

najpogosteje pomagajo učencem, ki zaostajajo v znanju, ter vse učence v oddelku upoštevajo 

enako. Učitelji se redko udeležujejo stalnih strokovnih izpopolnjevanj in sestankov aktivov 

športnih pedagogov, pogosto pa se udeležujejo sestankov strokovnih aktivov, zelo pogosto pa 

sodelujejo pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji športnih dni ter testiranju za športno-vzgojni 

karton. Navajajo, da večina poučuje v športni opremi, a športno opremo zelo redko prejmejo v 

šoli. Najbolj zadovoljni so s sodelovanjem s kolegi razrednimi učitelji na področju poučevanja 

športa. 

Ugotovili smo tudi, da med učitelji obstajajo statistično značilne razlike po posameznih 

kriterijih oziroma kazalcih kakovosti športno-vzgojnega procesa (načrtovanje in izvajanje 

pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 

individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

učiteljev, vključenost v delo šole in zunajšolske dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z 

delom) in prav tako po njihovih stališčih do športa (redno ukvarjanje s športom, šola in šport, 

novosti v športu in sodelovanje z drugimi) glede na starost, naziv, okolje bivanja in delovno 

dobo. 

Vse zastavljene hipoteze smo zavrnili, saj pri tolikšnem številu spremenljivk posamezne 

hipoteze nismo mogli ne ovreči ne sprejeti s stoodstotno zanesljivostjo − razlike so se namreč 

pokazale pri manj kot polovici vseh spremenljivk, vključenih v testiranje. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: stališča, razredni učitelji, šport, športno-vzgojni proces, kakovost 

športno-vzgojnega procesa 
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ABSTRACT 

PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TO SPORT AND THE QUALITY OF 

TEACHING SPORT EDUCATION  

 

Teachers have a very important role in shaping pupils' lifestyle. We must bear in mind that 

teaching with examples is of upmost importance, as this is the most effective way of 

influencing a child's development, especially at a very early age. Exercise, sport and 

everything related with it should have a notable place in our lives – as with children as well as 

with adults. A healthy lifestyle enables the strengthening and taking care of health. Therefore 

also teachers must find time for exercise in their free time as this improves the quality of their 

lives. It is a known fact that the lack of exercise is becoming a major risk factor which 

endangers our health. Physical inactivity and sedentary lifestyle are very closely connected 

with health problems such as excessive weight, weakening of the heart and veins problems, 

high blood pressure, excessive and bad fats, reduced breathing capacity, diabetes and 

generally reduced resistance to different illnesses. Raising awareness about a healthy and 

active lifestyle must already start with pupils in the first triad, and even earlier – in the 

preschool period. This is without a doubt one of the main tasks of a sport education teacher. 

Also other teachers and childcare workers must set an example to their pupils, as in school as 

well as outside it. However, many teachers nowadays spend a lot of their free time in front of 

the computer, on vocational training and the like.  

Thus the question arises, do teachers take the time to be active also in the field of sport and 

are they at the same time a role model to the young? Increasing expectations of the society to 

provide quality education continuously set new roles and demands for educational 

organizations and teachers. At the same time, new modern devices “force” people into a 

sedentary positon. Lack of time and excessive amount of work often lead to less daily 

exercise. Each individual must realize that sports activity is essential for a healthy 

development and keeping of one’s health. The teacher’s attitude towards the importance and 

benefits of exercise greatly contributes to the transmitting of his opinion on the pupils. In 

order to better understand the effects, influences and consequences of a sedentary lifestyle, 

these have to be presented adequately and in a quality way also in school, during sport 

education lessons.  

Due to the awareness of the teachers’ importance in transmitting attitude on the pupils, the 

focus of the research was on the following segments of sport education lessons and the 
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assessment of differences according to individual quality indicators (lesson planning and 

execution, teaching methods and forms, checking and evaluation, individualisation and 

differentiation, constant teacher professional development and training, inclusion in school as 

well as out-of-school activities, work conditions and satisfaction with one’s own work) of the 

teaching sport education in relation to the teachers’ age, their title, residential environment 

(rural and partly rural, urban environment) and their years of service.  

One of the research goals was to find out, whether there are differences regarding primary 

school teachers’ attitudes in relation to their age, title, residential environment (rural and 

partly rural, urban environment) and their years of service. Furthermore, we wanted to know 

whether there are differences in attitudes regarding sport between primary school teachers 

who have been involved in a sport or are now, and the teachers who have never done any 

sport. 

We also tried to establish if there is a correlation (if yes, of what kind) between the attitudes 

regarding sport and individual quality indicators (lesson planning and execution, teaching 

methods and forms, checking and evaluation, individualisation and differentiation, constant 

teacher professional development and training, inclusion in school as well as out-of-school 

activities, work conditions and satisfaction with one’s own work) of teaching sport education. 

The MA consists of two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part, concepts and 

starting points on the basis of previous research in relation to attitudes are presented: what 

influences the formation and modification of attitudes, what are their functions and the 

correlation to the quality of teaching sport education. The primary school teachers’ attitudes 

towards sport were defined, positive and negative attitudes towards sports were closely 

examined, and their influence on the realisation and quality of sport education lessons in the 

lower grades of primary school was established. In the empirical part, using quantitative 

method, the results of a questionnaire regarding the basic statistics were examined and 

presented, as well as the results of statistically significant differences. The questionnaire was 

filled in by primary school teachers who teach sport education in grades one to five.  

It was established that a third of the surveyed teachers was involved in sport in the past, 

however less than a half of them are involved now. In the past competitive team sports 

prevailed, whereas now they prefer sports in the nature such as running and cycling. The 

majority of teachers do sports 2-3 times a week. Also about a half of their family members are 

involved in sports. The analysis of the state of teaching sport education showed that teachers 

in preparing daily and yearly lesson plans most frequently use sport education objectives and 

the syllabus, but tend to put less focus on the results of the Physical Fitness Report testing and 
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descriptive grades from the previous school year. They most commonly cooperate with their 

colleague primary school teacher. The most commonly used teaching method is direct 

demonstration (the teacher himself), the most common teaching forms are circuit training, 

obstacle courses, relay races and all-round exercising. When forming a learner’s grade, 

teachers usually consider the progress the learner makes, their effort, cooperation during the 

lessons and their gained knowledge. 

When considering differentiation and individualisation, teachers most commonly talk about 

helping learners when they feel that they are falling behind and paying attention to all learners 

equally. Teachers rarely take part in permanent professional development seminars and 

meetings of professional work groups. However they frequently attend in-school professional 

work group meetings and take part at organizing, realization and evaluation of sport days and 

Physical Fitness Report testing. The majority of teachers work in sport equipment but they 

very rarely receive their own personal equipment in school. They are satisfied the most with 

the cooperation of primary school teacher colleagues in the field of teaching sport education. 

It was also established that there are statistically significant differences between teachers 

regarding individual criteria or quality indicators of teaching sport education (lesson planning 

and execution, teaching methods and forms, checking and evaluation, individualisation and 

differentiation, constant teacher professional development and training, inclusion in school as 

well as out-of-school activities, work conditions and satisfaction with one’s own work). The 

same applies for their attitudes towards sport (regular exercise, school and sport, innovations 

and cooperation with others) in relation to their age, title, residential environment and years of 

service.  

All the set hypotheses were rejected as due to the sheer amount of variables individual 

hypotheses could not be confirmed nor rejected with a 100% certainty – the differences 

emerged with less than half of all the variables included in the testing.  

 

 

 

KEY WORDS: attitudes, primary school teachers, sport, teaching sport education, quality of 

teaching sport education  
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1.0 UVOD  

 

»Šport življenje bogati v vseh obdobjih človekovega življenja, od otroštva do pozne starosti.« 

(Karpljuk, Videmšek in Zajc, 2003, str. 17).  

 

Športna aktivnost bi morala biti del našega vsakdanjika, ne samo otrok, temveč tudi odraslih, 

saj je že Aristotel dejal, da »nič ne uničuje človeka bolj kot njegova telesna nedejavnost« 

(Novak, Kovač, Čuk, Bučar in Makovec, 2008). 

Človeški organizem je ustvarjen za gibanje. Gibanje pozitivno vpliva na delovanje in 

življenjske procese v različnih organih in organskih sistemih, ohranja dobro počutje in 

zdravstveno stanje. Ljudje, ki se v svojem življenju dovolj gibljejo ali se ukvarjajo s športom, 

praviloma prekašajo svoje vrstnike, ki so telesno neaktivni, imajo več energije, so bolje 

razpoloženi, načeloma bolj odporni ter uspešneje opravljajo različne obveznosti (Sila, 2014). 

Številne raziskave (Blinc in Bresjanac, 2005; Keim, Blanton in Kretsch, 2004) tudi 

opozarjajo, da sta nezadostna gibalna aktivnost in vse bolj sedentaren življenjski slog 

dejavnika tveganja povezana z različnimi zdravstvenimi težavami in boleznimi. Tudi Pišot in 

Fras (2005) poudarjata, da je aktivni življenjski slog, ki ga opredeljuje redna gibalna/športna 

aktivnost, eden ključnih dejavnikov zdravja. 

Učitelji in starši pa lahko na otroke zelo neposredno vplivamo tudi na oblikovanje njihovih 

prepričanj, ki izhajajo iz privzetih ali z izkušnjami pridobljenih vzorcev vedenja. Od njih je 

namreč odvisno oblikovanje stališč glede učenja nasploh, saj tako volja do učenja, želja po 

znanju, po gibanju itd. izhajajo iz šolarjevih stališč in prepričanj (Ščuka, 2007). V prvi vrsti s 

svojim osebnim odnosom učitelj prinaša v razred svoja stališča, prepričanja, vrednote, čustva, 

mnenja, predstave in podobno ter vse to hote ali nehote prenaša na učence. 

Spoznanja, da je tudi večina otrok premalo gibalno/športno aktivnih in da so nekateri 

zdravstveni problemi (nalezljive in kronične bolezni, travme in duševne motnje), ki so 

povezani z današnjim vse hitrejšim načinom življenja, nam narekujejo potrebo po spremembi 

življenjskega sloga ter okolja, v katerem živimo (Volmut, Jelovčan, Simunič in Pišot, 2009).  

Življenjski slog otrokom pomagamo oblikovati odrasli, dajemo jim zgled, zato je pomembno, 

da starši otroke navajajo na vsakodnevno gibanje in da jih postopoma in sistematično 

navajamo na športni način življenja ter s tem otroke naučimo, zakaj je gibanje pomembno. 

Otrok mora v gibanju uživati, razvijati mora različna motorična področja, potrebuje spodbude 

in ob napredku mora biti pohvaljen, saj si bo le na tak način izoblikoval pozitivna stališča do 



| 2 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

športa. K. Strniša in B. Čagran (2015) v svoji analizi raziskav ugotovita, da imajo gibalno 

dejavnejši starši tudi gibalno dejavnejše otroke. 

Večina gibalnih spodbud in navad se razvije že v predšolskem obdobju, nekje od četrtega do 

sedmega leta otrokove starosti, vendar pa v tem obdobju otroci še ne dobijo dovolj gibalnih 

spodbud, da bi te razvili na višji nivo (Volmut idr., 2009). 

Za ohranjanje in razvijanje teh sposobnosti in lastnosti smo v prvi vrsti odgovorni odrasli. 

Starši, vzgojitelji, učitelji in vsi tisti, ki se na kakršen koli način ukvarjamo z otroki, jih 

moramo spodbujati h gibanju, jim omogočiti kakovostno športno vzgojo, saj le tako pozitivno 

vplivamo na njihov celostni razvoj. Zavedati se moramo, da je zgodnja usmerjenost otrok v 

gibanje in raznovrstne gibalne aktivnosti v primarnem okolju (v družini) osnova za kasnejše 

ukvarjanje s športom − otrok prevzame navade svojih staršev in jih ohrani tudi, ko odraste 

(Videmšek in Jovan, 2002).  

Tudi Kristan (1997) poudarja, da mora biti gibanje oziroma šport nujna in nezamenljiva 

sestavina zdravega načina življenja otrok od rojstva naprej. Otroci, ki v tem času ne dobijo 

dovolj spodbud za razvoj svojih gibalnih spretnosti, se navadno tudi v poznejših starostnih 

obdobjih v športu držijo ob strani. Ravno zato je prav čas pred vstopom v šolo in v prvih 

razredih osnovne šole največkrat odločilnega pomena za kasnejši pozitiven odnos do 

ukvarjanja s športom v prostem času.  

Raziskava (Mohar, 2014) je pokazala, da imajo osnovnošolski učitelji pozitiven odnos do 

športa. Učitelji, zajeti v tej raziskavi, so športno aktivni več kot tri ure na teden, kar pomeni, 

da se zavedajo pomena in koristi gibanja, ki ga preko svojih stališč prenašajo na svoje učence. 

A na drugi strani strokovnjaki ugotavljajo, da športna vzgoja v naših šolah vseeno ni dovolj 

kakovostna, zato potrebujemo drugačne usmeritve in pristope (Hardman, 2008; Štemberger, 

2005). Športna vzgoja ima zelo pomembno mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu, je 

»nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo 

za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno športno vadbo 

prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi, 

nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad« (Kovač idr., 

2011, str. 4). 

V šoli ni končnega izdelka, vzgoja in izobraževanje pa sta tudi sredstvo za oblikovanje 

posameznikove osebnosti. Osnovna naloga šole je vzgajati in izobraževati in na ta način 

prispevati k skladnemu razvoju na kognitivnem, emocionalnem in psihomotoričnem področju 

učencev. Na drugi strani je šola fizični in tudi socialni življenjski prostor, kjer potekajo 
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pomembni odnosi, saj šola poleg vzgajanja, podajanja znanja, ustvarja tudi možnosti za 

sekundarno socializacijo, za podajanje družbenih norm in omogoča posamezniku razvijati 

osebnostne lastnosti, stališča in vrednote (Budnar, 2000).  

Če bomo učencem uspeli že zelo zgodaj privzgojiti pozitiven odnos do samega gibanja, je 

veliko večja verjetnost, da se bodo tudi v odrasli dobi ukvarjali s športom in bo gibanje zanje 

pomembna kvaliteta v načinu življenja. 

 

 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 87/11) so preimenovali 

ime predmeta Športna vzgoja v osnovnošolskem predmetniku v Šport. V celotnem magistrskem delu 

uporabljamo oba termina, zgolj zaradi lažjega razumevanja oziroma razlikovanja pojmov se še vedno 

uporablja termin športna vzgoja. 

 V celotnem magistrskem delu izraz učenec velja enakovredno za učenca in učenko. Enako izraz učitelj 

velja enakovredno za učitelja in učiteljico. Ravnatelj ima enakovreden pomen za oba spola, pomeni 

ravnatelj in ravnateljica. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM  

 

Stališča so pojem, ki se pogosto uporablja v našem besednjaku. So trajnejše (se praviloma ne 

spreminjajo skozi čas), miselne in čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih 

predmetov, oseb, dogodkov in pojavov (športa, narave, vegetarijanstva itd.) (Musek, 2000). 

Stališča pa so hkrati trajni sistemi pozitivnega in negativnega ocenjevanja, občutenja in 

aktivnosti posameznika v odnosu do različnih situacij in objektov (Nastran Ule, 2000a). 

Stališča, ki so vezana na šport, so eno od mnogih področij posameznikovega spektra stališč in 

se nanašajo na področje športa (Kajtna in Hvalec, 2008). Povzročajo konstantnost v vedenju 

(fizičnem ali verbalnem). 

Podatki kažejo, da so stališča do športne aktivnosti deklet in fantov skozi celotno obdobje 

adolescence zelo različna. Njihova stališča do posameznih športnih vsebin, motivacija do 

športne vzgoje nasploh in zadovoljstvo s klimo pri športni vzgoji se z odraščanjem znižujejo 

(Cecić Erpič, Boben, Škof, Zabukovec in Barić, 2004).  

Stališča lahko ljudje tudi spreminjamo. Spreminjanje stališč je povezano tudi s stabilnostjo in 

spreminjanjem socialnega sistema (okolja) in ideologije. Trdnost stališč je odvisna tudi od 

tega, koliko potrjujejo predstavo o sebi pri posamezniku. V kolikor je stališče udeleženo pri 

oblikovanju oziroma ohranjanju centralnih lastnosti podobe o sebi, bo posameznik želel 

obdržati tako stališče. Na oblikovanje in spreminjanje stališč najpomembneje vplivajo 

dejavniki, kot so skupinska pripadnost, informacije in znanje, osebnostne lastnosti in 

značilnosti (izkušnje, trenutne potrebe in motivacija posameznika) (Nastran Ule, 2000a). 

Šolski sistem se nenehno spreminja. Z leti je športna vzgoja pridobivala na veljavi, sprva kot 

eden tako imenovanih obrobnih predmetov, kasneje pa z jasno opredeljenimi cilji kot 

enakovreden predmet v vseh šolskih programih. Danes pouk športa ni le posredovanje 

športnega znanja, učenje veščin ter razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, je tudi 

proces motiviranja učencev za vsakodnevno zdravo življenje. Z učnimi cilji, vsebinami, 

metodami in oblikami dela pri rednem in kakovostnem športno-vzgojnemu procesu 

prispevamo k skladnemu razvoju in zdravemu načinu življenja otrok. Obenem pa jih 

spodbujamo k vključevanju v športne dejavnosti v njihovem prostem času v sklopu šole in 

tudi izven nje (Masten, 2003).  
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Ker odigra učitelj razrednega pouka zelo veliko vlogo pri samem pouku športa kot pri vzgoji 

in usmerjanju najmlajših otrok osnovne šole v različne aktivnosti, menimo, da je zelo 

pomembno, kakšna so njegova stališča do športa nasploh. Verjamemo, da ta vplivajo na to, 

kako kakovosten bo športno-vzgojni proces, ki ga načeloma izvaja učitelj razrednega pouka 

sam. Učence je treba vzgajati v športnem duhu, jih usmerjati in jim biti zgled, da se bodo tudi 

kasneje v življenju brezkompromisno vključevali v gibalne dejavnosti, s čimer jim 

omogočimo skladen telesni, duševni in tudi psihosocialni razvoj. 

V povezavi s stališči so bile v Sloveniji opravljene že nekatere raziskave (npr. Cecić Erpič 

idr., 2004; Kajtna in Hvalec, 2008; Škof idr., 2005). Avtorji so preučevali predvsem 

pojmovanje stališč trenerjev oziroma učencev do športne aktivnosti. Stališča razrednih 

učiteljev, ki poučujejo športno vzgojo ter njihov vpliv na športno vzgojni proces, pa so v 

Sloveniji slabo raziskana. 

Ravno zato je namen magistrskega dela prepoznati in opisati prevladujoča stališča razrednih 

učiteljev do športa ter raziskati povezavo med stališči razrednih učiteljev do športa in 

kakovostjo športno-vzgojnega procesa. Učitelji, ki uvrščajo šport visoko na lestvico stališč, 

bodo tak odnos do gibalnih delavnosti preko poučevanja privzgojili tudi otrokom, ki jih 

poučujejo. Takšni učitelji bodo več truda in energije vložili v to, da bo športna vzgoja čim 

bolj kakovostna, zanimiva in pestra. 
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2.1 STALIŠČA  

 

2.1.1 OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI STALIŠČ 

 

Stališče je odnos do drugih ljudi, predmetov in pojavov, ki ga označujejo čustva, spoznanja in 

težnja k ustreznemu vedenju« (Musek in Pečjak, 2001, str. 283).  

Gre za trajna, miselna, vrednostna, čustvena in akcijska naravnanja v odnosu do različnih 

objektov (predmetov, bitij, oseb, dogodkov in pojavov), na primer do športa, alpinizma, 

narave, vegetarijanstva (Marentič Požarnik, 2000; Musek, 1993). Gre za nagnjenja 

(dispozicije) posameznikov, da pozitivno ali negativno odgovarjajo na določeno socialno 

dogajanje, ljudi ali razmere. Ravno zaradi stališč, ki jih imamo do oseb, dogodkov oziroma 

pojavov okrog nas, smo pripravljeni v odnosu do njih reagirati pozitivno ali negativno. 

Primer: če verjamemo, da je neka oseba dobra in prijateljska, imamo do nje pozitiven odnos 

in smo pripravljeni prijateljsko ravnati z njo. Ta nagnjenja, torej stališča, pa oblikujemo zlasti 

v odnosu do ljudi, pojavov in dogodkov, ki se nam zdijo pomembnejši (navadno oblikujemo 

stališča do znanih oseb in skupin, do navad in obnašanj, do gospodarskega oziroma 

političnega dogajanja, do družbenih pojavov, kot so nasilje, kriminal ipd.) (Musek in Pečjak, 

2001). 

Pojma stališče z današnjim psihološkim pomenom in uporabo ne poznamo prav dolgo. V 

psihologijo sta ga namreč leta 1918 vpeljala Thomas in Znaniecki, da bi pojasnila probleme 

poljskih emigrantov pri vključevanju v ameriško družbo. V socialni psihologiji je od takrat 

naprej zanimanje za stališča stalno raslo (Nastran Ule, 1992; Ule, 2004). 

Med razlagami pojma stališče pa lahko opredelimo naslednje značilnosti stališč: 

- dispozicijski karakter stališč: stališča opredeljujemo kot trajno duševno pripravljenost 

za določen način reagiranja, 

- pridobljenost stališč: vsa naša izoblikovana stališča nastajajo v teku našega življenja in 

s procesom socializacije, 

- delovanje na obnašanje: stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na naše obnašanje 

ter vplivajo na konsistentnost oz. doslednost našega obnašanja, 
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- sestavljenost oziroma kompleksnost stališč: pomeni, da so naša stališča vedno preplet 

treh komponent (kognitivne, emotivne ter dinamične komponente stališč) (Nastran 

Ule, 1992). 

Kot navaja že M. Nastran Ule (1992), so stališča preplet treh komponent, tako tudi drugi 

avtorji (Musek, 1993; Musek in Pečjak, 2001; Škof, Zabukovec, Cecić Erpič in Boben, 2005) 

navajajo tri komponente stališč: 

Kognitivna (spoznavna ali intelektualna) komponenta stališč je dispozicija, ki zajema 

vedenje, znanja, izkušnje, informacije, sodbe in argumente v zvezi z dogodkom, osebo ali 

situacijo, o kateri oblikujemo stališče. Prav tako zajema vse podatke in razloge za njihovo 

sprejetje oziroma odklanjanje. Na primer stališče do neke politične stranke zajema vse tisto, 

kar vemo o njej, o njenem delovanju, uspehih, napakah in njenih voditeljih. Podatki, ki jih 

imamo, so lahko pomanjkljivi oziroma napačni. Ljudje s premajhnim znanjem večkrat 

podležejo predsodkom in so na tak način zlorabljeni. Ekonomska in politična propaganda 

pogosto skušata servirati enostranske ali celo napačne podatke o tem, kar oglašujeta. 

Emotivna (emocionalna ali čustvena) komponenta predstavlja pozitivna in negativna 

občutja in ocenjevanja objektov stališč. Vsebuje torej čustva, ki jih zbuja predmet stališča. 

Čustva lahko v večini razdelimo na pozitivna (prijetna) in negativna (neprijetna), ki določajo 

smer stališča. Na primer onesnaževanje okolja vzbuja skrb ter ogorčenje, medtem ko sami 

predpisi za čistost okolja vzbujajo zadovoljstvo. 

Konativna (vedenjska ali aktivnostna oziroma dinamična) komponenta pa predstavlja 

težnjo ali dispozicijo posameznika, da deluje na določen objekt stališč; torej pomeni 

pripravljenost za delovanje. Od te komponente je odvisno, ali je posameznik z nekim 

stališčem pripravljen tudi kaj zanj storiti (npr. sodelovati pri čiščenju okolja, odlagati in 

ločevati odpadke v smetnjake, se več voziti s kolesom kot z avtomobilom ipd.). 

Med vsemi tremi komponentami obstaja tesna povezanost. Ločimo jih lahko pojmovno, ne pa 

dejansko (Musek in Pečjak, 2001). 

Stališč pa vsekakor ne moremo vedno enačiti z ravnanjem, saj so ta prešibka, protislovna ali 

pa jih nadvlada konformizem ali strah pred podcenjevanjem (Marentič Požarnik, 2000).  

V vsakdanji rabi pojem stališče pogosto enotimo ali zamenjujemo z mnenjem, vrednotami ali 

prepričanji. Pogosto stališča zamenjujemo s prepričanjem. Bistvena razlika med stališčem in 
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prepričanjem je, da prepričanje zasnovano na intelektualni, stališče pa na intelektualni, 

emocionalni in aktivnostni komponenti. Kadar govorimo o prepričanju, se pogostokrat 

sklicujemo na dejstva in argumente. Vrednote pa so splošnejše od stališč in so izvor mnogih 

stališč. Vrednote so ideje ali situacije, ki posamezniku predstavljajo nekaj pozitivnega, 

zaželenega, nekaj, za kar se je treba zavzemati (npr. človekove pravice). Pojem mnenje je bolj 

specifičen in manj stabilen oziroma lažje spremenljiv od stališč. Predstavlja konkretizacijo 

stališč. Več mnenj o neki situaciji ali stanju privede do oblikovanja stališča (Ule, 2004). 

Pomembna vrsta stališč so tudi predsodki, to so nekakšne predsodbe ali vnaprejšnje sodbe 

brez primernih argumentov, torej so zasnovana na nepreverjenih dejstvih oziroma govoricah, 

a jih vseeno spremljajo intenzivna čustva (Musek in Pečjak, 2001; Nastran Ule, 1992; Ule, 

2004).  

 

 

2.1.2 NASTANEK, OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ 

 

Ljudje skozi življenje oblikujemo veliko različnih stališč, saj že od otroštva naprej 

sprejemamo stališča ljudi, ki so nam blizu. Na podlagi različnih stališč si oblikujemo svoja, 

bolj ali manj trdna stališča. 

Pomembni dogodki, pojavi predmetov in oseb so navadno tisti, ki jih ocenjujemo, 

vrednotimo, se zanje zavzemamo ali jih odklanjamo, vsekakor do njih nimamo povsem 

nevtralnega odnosa. Tudi v odnosu do bližnjih oseb, predmetov, živali, dogodkov, pojavov 

ipd. se nekateri ljudje med seboj razlikujemo, saj navadno do teh zavzamemo takšno ali 

drugačno stališče (Musek, 1993). 

Stališča oblikujemo in spreminjamo pod vplivom različnih dejavnikov. Eden od dejavnikov je 

posameznikovo okolje, predvsem starši in drugi družinski člani, vzgojitelji, učitelji, vrstniki in 

sodelavci. Na oblikovanje in spreminjanje stališč vplivajo tudi lastne izkušnje in razmišljanja, 

v današnjem času pa vse močneje na oblikovanje in spreminjanje naših stališč vplivajo 

množični mediji (televizija, radio, revije in časopisi, internet ipd.) (Musek in Pečjak, 2001). 

Musek in Pečjak (prav tam) poudarjata, da je spreminjanje stališč pomembno, ker pogosto s 

spreminjanjem stališč spremenimo tudi svoje obnašanje (npr. na podlagi svojih izkušenj lahko 
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spremenimo svoj odnos in s tem tudi svoje obnašanje do pripadnikov neke etnične, verske ali 

druge skupine).  

Zaradi spreminjanja situacij in razmer v življenju se spreminjajo tudi naša stališča, kar velja 

ne samo za posameznika, ampak za celotno družbo. Stališča so sicer razmeroma trajna in 

dosledna, vendar se pod vplivom določenih pogojev in okoliščin spreminjajo. Stališča 

navadno spremenimo pod vplivom izkušenj, še posebno takrat, kadar gre za pomembne ali 

pretresljive izkušnje, spremenimo pa jih tudi zaradi potrebe po usklajevanju stališč, ki jih ima 

posameznik (Musek, 1993). 

Stališča so sicer dokaj odporna proti spreminjanju, saj se običajno formirajo v dolgotrajnejših 

stikih z določenimi informacijami, zgledi ter zlasti s čustveno obarvanimi izkušnjami. Zelo 

močan dejavnik je družina, v zadnjem času pa tudi mediji, ki nas obdajajo. B. Marentič 

Požarnik (2000) meni, da je to področje vplivov na stališča še vedno premalo proučeno.  

Zagotovo pa imajo informacije, s katerimi smo vsakodnevno obdani s strani različnih 

medijev, velik vpliv na naša stališča. Stališča so eden najpomembnejših rezultatov socialne 

konstrukcije človeka (Ule, 2000). M. Nastran Ule (2000b) navaja, da na oblikovanje in 

spreminjanje stališč vplivajo: 

1. informacije in znanje, 

2. osebnostne lastnosti in značilnosti (izkušnje, potrebe, motivacija) ter 

3. skupinska pripadnost (vpliv primarnih in referenčnih skupin). 

 

Še bolj kot stališča sama pa naš odnos do sveta oblikujejo socialni in osebnostni faktorji. M. 

Nastran Ule (2000a) dejavnike, ki oblikujejo in spreminjajo stališča, razvršča v naslednje tri 

kategorije: 

- Univerzalni dejavniki se nanašajo na socialno delovanje ter pojave v globalnem 

pomenu, tudi skozi zgodovinski razvoj. Ti dejavniki predstavljajo determinante 

družbenega delovanja in našega obnašanja. Na formiranje stališč delujejo posredno, 

upoštevati pa jih je smiselno, kadar obravnavamo širšo populacijo v daljšem časovnem 

obdobju. 
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- Specifični dejavniki oziroma trenutki, v katerih se posameznik nahaja v krajših ali 

daljših časovnih obdobjih. To so številni dejavniki, ki se nanašajo na primer na 

skupino oz. na komunikacijo v skupini ipd.  

- Splošni dejavniki so tisti, ki neposredno delujejo na obnašanje posameznika in 

njegovo oblikovanje stališč. Omogočajo tudi konkretno ugotavljanje vzrokov obstoja 

določenih stališč določenega posameznika. V to skupino dejavnikov prištevamo 

skupinsko pripadnost, osebnostne lastnosti in značilnosti ter znanje in informacije 

(Nastran Ule, 2000a). 

Informacije  

Informacije so pomembne pri formiranju stališč v tistih primerih, kjer ne moremo dobiti 

neposrednih izkušenj (na primer zaradi časovne ali prostorske oddaljenosti dogodka ali 

objekta). Gre za stališča iz druge roke, ki jih dobimo preko različnih komunikacijskih 

procesov in kanalov. Pomemben vir so množična komunikacijska sredstva. Vpliv informacije 

na oblikovanje stališč je odvisen od komunikatorja, vsebine sporočila, medija ali kanala 

komuniciranja in prejemnika sporočila (Nastran Ule, 2000b). 

Osebnostne lastnosti 

Osebnostne lastnosti, ki določajo posameznikovo samopodobo in sploh odnos do samega 

sebe, vplivajo tako na oblikovanje in spreminjanje stališč do telesne aktivnosti. Osebe z 

visoko stopnjo samozaupanja in pozitivno samopodobo težijo k bolj usklajeni in trdnejši 

strukturi stališč, medtem ko imajo osebe z negativno samopodobo in nizkim samozaupanjem 

pogosto medsebojno nekoherentna stališča (Nastran Ule, 2000a). 

Skupinska pripadnost 

Pripadnost skupini in medsebojni odnosi znotraj nje so zelo pomembni pri oblikovanju stališč 

in se kažejo v poudarjanju skupnega vrednotnega sistema – tisti, ki ga podpirajo, dobijo 

socialno podporo skupine, v nasprotnem primeru je sankcioniran. Informacije, ki prihajajo do 

članov skupine, so izbrane in cenzurirane. Vsak individum je pripadnik več različnih skupin: 

velikih (narodnost, rasa ipd.) ali majhnih (šola, klub ipd.) Na posameznika imajo posebno 

pomembno vlogo tako imenovane referenčne skupine, s katerimi se le-ta najbolj identificira, 

hkrati pa njihov vrednotni sistem tudi najbolj sprejema. Predstavljajo tudi pomemben faktor 

pri odpornosti stališč; znotraj skupine so vezi močnejše in zaradi pogojev pripadnosti so 
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stališča tudi obstojnejša. Te skupine so pomembne v vseh življenjskih obdobjih, v dobi 

odraščanja so referenčne skupine največkrat primarne (to so skupine, v katerih posameznik 

odrašča, npr. družina), saj v njih posameznik pridobi tudi prva znanja in izkušnje ter naveže 

tesne čustvene vezi (Nastran Ule, 2000a).  

Na mladostnika v njegovem življenju najbolj vplivajo vrstniške referenčne skupine. Po 

raziskavah naj bi bile referenčne skupine lahko tudi tiste, ki jim posameznik ne pripada, jim 

pa želi pripadati (Škof idr., 2005). Raziskave kažejo tudi, da ljudje pogosteje spremenijo 

stališča, če je odločitev sprejeta znotraj skupine (drži bolj za demokratično kot avtokratsko 

vodene skupine) (Lewin, 1947, v Nastran Ule, 2000a). 

Kukovič (2001, v Škof idr., 2005) navaja, da se tudi pri oblikovanju stališč do športnih 

aktivnosti kaže, da je bila športna aktivnost v družini, zlasti aktivnost očeta, značilno 

povezana s pozitivnimi stališči mladine do teh aktivnosti. 

Pri oblikovanju vedenjskega vzorca otroka in na oblikovanje stališč ima torej zelo pomembno 

vlogo družina. Tudi Berčič (2001) poudarja, da redno športnorekreativno udejstvovanje v 

družini pomembno prispeva k oblikovanju otrokovega odnosa do športa nasploh in kasneje 

njegovega udejanjenja v življenju. Na ta način se pri otroku in mladostniku oblikujejo 

pozitivna motivacijska struktura, trajne in koristne navade ter vrednote, ki kasneje pogojujejo 

s športom obogateno življenje mladostnika oziroma odraslega človeka. To pa ne pomeni, da 

se s špornorekreativnimi aktivnostmi ukvarjajo samo otroci, ampak celotna družina, tako mati 

kot oče oziroma njegovi skrbniki.  

Na pozitivnost stališč pa še močneje kot družinsko okolje do vzdržljivostnih aktivnosti 

vplivajo pedagoška ravnanja učitelja ter razredna klima pri pouku športne vzgoje. »Številne 

študije kažejo, da imajo ravnanja učitelja pri oblikovanju medsebojnih odnosov v razredu, 

ustrezne motivacije učencev in drugih mehanizmov razredne klime pri izbiri vsebin in 

njegove vrednotne naravnanosti poučevanja zelo pomemben vpliv na stališča učencev do 

športne aktivnosti« (Škof idr., 2005, str. 53). 

 

 

2.1.3 FUNKCIJE STALIŠČ 

 

Stališča skozi značilnosti opravljajo določeno funkcijo v našem vedenju. Vplivajo na 

mentalno pripravljenost za zaznavanje, mišljenje, doživljanje ter reagiranje v različnih 
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situacijah. Med drugim usmerjajo tudi našo pozornost, da vidimo in izberemo le tisto, kar je 

skladno z našimi stališči. Ravno tako delujejo na učenje in pomnjenje – hitreje se učimo in 

zapomnimo stvari, ki so bliže našim stališčem (Nastran Ule, 2000a). 

Prej omenjene tri komponente stališč delujejo navadno usklajeno, a ne vedno. Posameznikovo 

vedenje se lahko precej razlikuje od besednih izjav. Večina ljudi zagovarja varno vožnjo, 

vendar mnogi izmed njih še vedno divjajo z avtomobili po cestah in s tem ogrožajo življenje 

ljudi (Musek in Pečjak, 2001). 

Številne vzroke in funkcije (razloge) za nastanek stališč lahko strnemo v štiri poglavitne 

skupine (Musek in Pečjak, 2001; Nastran Ule, 2000b): 

1. obrambna: nekatera naša stališča nam služijo za ohranjanje pozitivne samopodobe 

in nam služijo kot obrambni mehanizmi – branijo nas pred realnostjo in negativnimi 

spoznanji o nas samih (primer tovrstne obrambe je projekcija, kjer drugim pripišemo 

tiste svoje lastnosti, ki jih pri sebi ne sprejemamo: študent, ki pade na izpitu, bo brez 

razloga za to obsojal učitelja oziroma šolski sistem; kadilci trdijo, da kajenje ne ogroža 

zdravja). Gre za obrambo samega sebe, kadar se čutimo ogrožene, saj se na tak način 

branimo pred neprijetnostmi v življenju ter skušamo ohraniti ugodno podobo o sebi. 

2. vrednostno-ekspresivna: ljudje imamo potrebo po izražanju stališč, ki nam 

omogočajo posredovanje vrednostnih predstav ali pomembnih komponent njihovih 

predstav o nas samih in svetu; tovrstna stališča krepijo občutek samorealizacije in 

samoizražanja (avtonomnosti).  

3. instrumentalna ali prilagoditvena: na tej ravni lahko stališča ljudem pomagajo, da 

se prilagodijo na (trdo, dejansko) realnost življenja, da razvijejo in uveljavijo svoj 

življenjski slog, s tem dosežejo zaželene cilje in se hkrati izognejo nezaželenim 

dogodkom. Ta omogoča tudi soglasje z drugimi ljudmi (prijatelji imajo nekatera 

skupna stališča, ki jih družijo, povezujejo). 

4. kognitivna ali spoznavna: stališča nam lahko pomagajo pri organizaciji in 

strukturiranju predstav, zaznav, občutkov in pojmov o svetu, pomagajo nam lahko tudi 

pri klasifikaciji novih informacij in izkušenj v urejen sistem (v skupine in razrede), pri 

čemer nam pripravljajo že vnaprej evaluativne dimenzije ter nam s tem poenostavijo 

kompleksen svet, da ga lažje in bolje razumemo. 
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2.1.4 MERJENJE STALIŠČ 

 

Mnogokrat želimo ugotoviti stališča posameznih oseb oziroma skupin. Dejstvo je, da je 

potrebno čim bolj zanesljivo in objektivno ugotoviti vsebino stališč in določiti njihovo stopnjo 

moči in intenzivnosti. Sama stališča ne moremo meriti neposredno oziroma direktno. V 

psihologiji so za merjenje stališč razvili posebne metode, ki jih imenujemo lestvice stališč. Z 

njimi torej ugotavljamo najrazličnejša stališča posameznikov ali skupin (stališča do zakonov, 

do vzgojnih ukrepov, do športa, do družine itd.). Pogosto so sestavljene iz večjega števila 

posameznih ocenjevalnih lestvic, ki se nanašajo na področje, do katerega zavzemamo stališče. 

Za natančne in točne podatke posameznik na lestvici (Likertova lestvica) označi stopnjo 

strinjanja z izraženim stališčem (Musek, 1993): 

močno se strinjam    se strinjam    ne morem se odločiti    ne strinjam se    močno se ne strinjam 

   (5)                             (4)                       (3)                          (2)                         (1) 

 

To lestvico smo pri merjenju stališč uporabili tudi v naši raziskavi. Gre za intervalno lestvico, 

kjer je interval (razdalja) med sosednjimi objekti stališč vedno enak.  

Navadno je merjenje stališč osredotočeno na intenzivnost stališča ter smer stališča, kar 

pomeni stopnjo (ne)naklonjenosti posameznika do objekta stališča. 

 

 

2.1.5 STALIŠČA DO ŠPORTA 

 

»Stališča, vezana na šport, so eno od mnogih področij posameznikovega spektra stališča in se 

nanašajo na področje športa« (Kajtna in Hvalec, 2008, str. 67). 

 »Oblikovanje pozitivnih stališč do športnih aktivnosti je odvisno od vpliva številnih 

medsebojno povezanih dejavnikov« (Škof idr., 2005, str. 51). Pridobivamo jih skozi celotno 

življenje, zanje nimamo bioloških predispozicij in so v celoti naučena skozi procese 

socializacije (Kajtna in Hvalec, 2008). 

Pri opredelitvi najpomembnejših dejavnikov moramo upoštevati tridimenzionalno strukturo, 

saj so stališča, kot smo že omenili, stabilna integracija kognitivnih, emocionalnih in 

konativno-aktivnostnih duševnih funkcij (Nastran Ule, 2000b; Škof idr., 2005). 
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Na odnos do športne vzgoje imajo vpliv številni dejavniki, med njimi tudi učiteljeva stališča, 

vrednote, prepričanja, ki oblikujejo sistem njegovih vrednot. Učenci vidijo učitelja športne 

vzgoje kot vzornega športnika, pri katerem cenijo njegova osnovna tehnična znanja in tudi 

osebnostne lastnosti, saj se te odražajo v motiviranju učencev za gibanje (Jaušovec, 2007). 

Tudi Škof idr. (2005) navajajo, da lahko učitelj športa z uporabo različnih pedagoških 

strategij, vzgojnih aktivnosti in oblik dela pomembno vpliva na oblikovanje in širjenje stališč 

do telesne aktivnosti ter prispeva k pozitivnim stališčem učencev do športne aktivnosti. Na 

oblikovanje stališč mladih vpliva športna aktivnost v družini. Otrok prevzame stališča in 

vrednote staršev, zato je ukvarjanje s športom v družini izrednega pomena za njegovo 

nadaljnjo športno dejavnost ter za sprejetje športa kot pomembno vrednoto življenja 

(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). Torej še močneje kot družinsko okolje na pozitivna 

stališča vplivajo pedagoška ravnanja učitelja in razredna klima pri pouku športne vzgoje (Škof 

idr., 2005).  

Stališča do športne vzgoje na šolah se še vedno zelo razlikujejo, saj je pomembnost predmeta 

odvisna od strokovne, pedagoške in osebnostne veljave posameznega učitelja športne vzgoje, 

ravno tako pa je odvisna od naklonjenosti ravnatelja temu predmetu. Učitelji športno vzgojo 

vrednotijo različno – nekateri ga razumejo kot sprostitev od umskega dela in večurnega 

sedenja, nekaterim je to nezanimiv učni predmet, medtem ko mu nekateri le pripisujejo tudi 

resnejše vzgojno-izobraževalne učinke (Kristan, 2009). 

Tudi uspeh pri delu učitelja športa je odvisen od stopnje pozitivne naravnanosti njegovih 

prepričanj, stališč, vrednot do vsebin, ki jih v športno-vzgojnem procesu izvaja. Odvisen pa je 

tudi od poznavanja in upoštevanja stališč in interesov učencev. Učitelj se mora neprestano 

prilagajati učencem, vodstvu itd., saj je nosilec več socialnih vlog (npr. v odnosu do učencev, 

ravnatelja, staršev, okolja). Spoštovanje in upoštevanje interesov, želja in stališč učencev do 

posameznih vsebin programa je pomembno izhodišče za vsebinsko načrtovanje in izvajanje 

pouka športa ter še mnogo pomembnejše za oblikovanje motivacijske klime v razredu (Škof 

idr., 2005). 

Zavedanje, da je gibalna oziroma športna dejavnost nujna za skladen telesni razvoj vsakega 

otroka, nas kot učitelje, vzgojitelje, starše obvezuje k zagotavljanju optimalne količine in 

kakovosti ter ozaveščanju vseh o njenem pomenu (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 

2010). 
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Na to, ali se bo nekdo ukvarjal s športom ali ne, vplivajo tudi lastnosti posameznika, njegova 

motivacija, njegova lastna stališča, vrednote, družina, šola ter vrstniki in prijatelji. Pogosto 

imajo vpliv tudi javna medijska sredstva (televizija, internet, radio itd.). 

 

 

2.1.6 UČITELJI RAZREDNEGA POUKA IN NJIHOVA STALIŠČA DO ŠPORTA  

 

S praktičnega vidika je zelo pomembno, da učitelj, ki poučuje pouk športa, pozna, kako in v 

kakšni meri okolje športno-vzgojnega procesa in pedagoška ravnanja učiteljev vplivajo na 

oblikovanje stališč učencev do športne aktivnosti. Učitelji lahko s prepoznavanjem učenčevih 

(morebitnih odklonilnih) stališč do vsebin pri pouku športa lažje vrednotijo in oblikujejo svoje 

metode dela, program in motivacijske vzvode. Skozi učiteljeva ravnanja, preko zgleda in 

prilagojene izvedbe programa, lahko povečajo interes mladih do športne in telesne aktivnosti 

nasploh in hkrati izboljšajo kakovost odnosov z učenci (Škof idr., 2005). 

Planinšec (2000) je proučeval stališča bodočih učiteljev razrednega pouka do športa. 

Analiziral je tudi najpomembnejše motive za njihovo športno aktivnost. Ugotavljal je stališča 

o športni dejavnosti pri pouku športne vzgoje, v študijskem procesu in v prostem času. 

Študentje so bili v okviru študija redno športno aktivni. V prostem času jih je redno aktivnih 

78%. 84% jih je prepričanih, da s pridobljenim znanjem samostojno poučujejo športno vzgojo 

in ne potrebujejo dodatne pomoči učitelja športne vzgoje. 92% jih je tudi mnenja, da morajo 

razredni učitelji sodelovati pri plavalnih in smučarskih dejavnostih. Malo več kot polovica 

(56%) jih je tudi prepričanih, da so tri ure športne vzgoje tedensko v prvem in drugem triletju 

dovolj, 44% pa jih je mnenja, da je to premalo. Če povzamemo še druge ugotovitve: vsi se 

strinjajo, da se je treba s športom ukvarjati v vseh življenjskih obdobjih. Večina se jih ne 

strinja, da se s športom ukvarjamo zaradi dobre družbe, zmanjšanja telesne teže, izboljšanja 

gibalnih sposobnosti. Strinjajo se s tem, da šport oblikuje kulturo ljudi, da je sestavni del 

zdravega načina življenja. Prepričani so, da je športna vzgoja pomembna pri vzgoji mladih in 

da je namenjena sprostitvi in zabavi ter da pozitivno vpliva na psihični razvoj otrok. Skoraj 

vsi pa so mnenja, da morajo učitelji razrednega pouka ohranjati dobro kondicijsko 

pripravljenost. Rezultati so pokazali, da se bodoči razredni učitelji dobro zavedajo pomena in 

vloge športnih aktivnosti v šoli in prostem času. Na oblikovanje njihovega odnosa do športa 

vplivajo pozitivne izkušnje v osnovni in srednji šoli ter teoretično in praktično znanje, ki si ga 
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pridobijo v študijskem procesu na fakulteti. Kot vidimo so bodoči razredni učitelji ozaveščeni 

o pomenu in vlogi, ki jo ima šport, in bodo to skozi delo prenašali na učence. 

Tudi M. Mohar (2014) v svoji raziskavi, kjer je preučevala odnos razrednih učiteljev do 

predmeta šport in vrednotenje tega, navaja, da imajo učitelji pozitiven odnos do športa in da 

so razredni učitelji aktivni več kot tri ure tedensko, kar je v tem stresnem tempu življenja 

izrednega pomena.  

Pomemben je tudi proces in učinek komunikacije, ki omogoča prenos znanja in izkušenj z 

učitelja na učence, kjer gre v bistvu za izmenjavo idej, prepričanj in stališč. Zlasti učenke pri 

učiteljici športne vzgoje najvišje uvrščajo odprtost v komunikaciji, medtem ko so za oceno 

kakovosti učitelja učenci kot najpomembnejši kriterij uvrstili vodenje pouka in izbiro učnih 

metod (Škof idr., 2005). Komunikacija poteka tako, da predstavnik nekega mnenja – 

komunikator – izvaja komunikacijski učinek na sprejemnike informacij. Ti bodo nova 

stališča bolje sprejeli, če bodo menili, da komunikator predstavlja svoja stališča na pošten 

način. Ljudje verjamejo komunikatorju, ki je zanesljiv, a svojih namer ne kaže preveč 

očitno. Pomembna je tudi njegova privlačnost. V sporočilu, ki ga daje, sta pomembna izbira 

in raba besed in razumljivost predstavljenega. Smiselno je, da je poročilo dvostransko. 

Podano in argumentirano stališče se bolje utrdi v zavesti poslušalcev (Selan, 2003). 

Tisti učitelji, ki imajo negativne izkušnje s športno vzgojo še iz časov svojega šolanja, športne 

vzgoje ne cenijo. Celo športni pedagogi imajo glede svojega predmeta različna stališča – 

nekateri jo smatrajo le kot igro, medtem ko drugim predstavlja le dril, znoj in storilnost 

(Kristan, 2009). Woolfolk Hoy, Davis in Pape (2006) navajajo, da učitelji navadno 

spremenijo svoja stališča, če ta postanejo eksplicitna ali če vanje začnejo dvomiti.  
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2.2 ŠPORT 

 

»Šport je del dediščine vsakega človeka, pomanjkanja športa se ne da nadomestiti.« 

 (Pierre de Coubertn, Bela knjiga o športu, 2007, str. 2) 

 

2.2.1 POMEN GIBANJA ZA POSAMEZNIKA 

 

»Življenje telesa je neizprosno vezano na gibanje, čeprav naša kultura daje prednost razumu« 

(Ščuka, 2007, str. 118). 

 

Dejstvo je, da je gibanje, ki je v vsaki športni dejavnosti, pomembna sopotnica našega 

življenja. Gibalna aktivnost je temeljna življenjska potreba in sestavni del kakovosti 

človekovega življenja. Ljudje naj bi si s športom izboljševali samopodobo in krepili 

samozavest (Berčič, 2001). Šport je pomembno sredstvo, ki vpliva na celovito ravnovesje 

človeka in ustvarja harmonijo med njegovo večrazsežnostno naravo, vsakdanjimi napori ter 

delovnimi obveznostmi (Berčič in Sila, 2001).  

Skozi šport otrok razvije ustrezen vrednostni sistem, ki pa ne sloni samo na tekmovalnih in 

storilnostnih tendencah, ampak tudi na splošnih življenjskih vrednotah. S športom razvijamo 

otrokovo potrpežljivost, odgovornost, iniciativnost in delovne navade, hkrati pa pridobivamo 

zrelost v čustvenem, socialnem, intelektualnem in moralnem funkcioniranju (Tušak, 2012). 

Gibalna/športna aktivnost prinaša v naš ritem življenja določen red in disciplino. Otrok, ki od 

majhnega obiskuje obšolsko vadbo, bo lažje navezoval stike z vrstniki ob vhodu v šolo, bo 

navajen na red pri igri in gibanju, navajen bo poslušati, biti točen in »fair« v igri, navajen bo 

delati v tandemu ali timsko, znal bo tudi sproti opraviti šolske obveznosti. Užival bo ob 

uspehu in napredku, naučil se bo prenašati poraze, obenem pa bo spoznaval svoje telesne 

sposobnosti in spremembe (Završnik in Pišot, 2005). 

Šport s svojim vplivom oblikuje pri človeku vse dele njegove osebnosti – biološki, psihični in 

socialni del. Razvoj gibalnih sposobnosti je povezan z zdravstvenim stanjem, čustvenim, 

socialnim in intelektualnim razvojem otroka (Strel, 1996). 

Gibalni razvoj otrok je v neposredni povezavi s telesnim razvojem, oba pa sta odvisna od 

količine in kakovosti gibalnih izkustev v okolju oziroma od gibalne aktivnosti posameznika 

(Zurc, 2008). Odrasli naj bi bili po priporočilu večine strokovnih združenj dnevno zmerno 
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telesno dejavni vsaj pol ure večino dni v tednu, priporočljivo pa je takšno gibanje 

vsakodnevno. Zmerna dejavnost pomeni v praksi živahno hojo, kolesarjenje, zmerno hitro 

prsno plavanje ipd. V primerjavi z odraslim pa šolski otroci potrebujejo dnevno vsaj eno uro 

zmerne ali intenzivne telesne dejavnosti (ta se lahko porazdeli na več krajših enot), kar v 

praksi pomeni igranje nogometa, košarke ali tenisa, živahno hojo navkreber ipd. (Blinc in 

Bresjanac, 2005; Biddle in Mutrie, 2007).  

Raziskave o gibalni/športni dejavnosti odraslih Slovenk in Slovencev, starih od 25 do 64 let 

(Slovensko javno mnenje, 2006) kažejo, da je 37,9% državljanov gibalno/športno nedejavnih. 

Poleg tega je 18,5% le minimalno športno dejavnih. Z omenjeno raziskavo je bilo 

ugotovljeno, da se skoraj 44% ljudi z gibalnimi/športnimi aktivnostmi ukvarja primerno 

pogosto ter tudi primerno dolgo. Ugotovili so tudi, da je delež gibalno/športno dejavnih 

prebivalcev Slovenije 62%, kar je 26% več v primerjavi z letom 2004 v EU. Takšni rezultati 

raziskave Slovenijo uvršča na 3. mesto najbolj gibalno/športno dejavnih držav v EU, na 

prvem mestu so Finci (75%) in Švedi (70%) na drugem mestu (Starc in Sila, 2007, v Zajec 

idr., 2010). 

V današnjem času se ljudje vedno bolj zavedajo pomena gibalne aktivnosti za zdravje. 

Podatki najnovejše raziskave o športnorekreativni dejavnosti odraslih Slovencev kažejo, da je 

delež neaktivnih v letu 2008 najnižji doslej, in sicer 37% (Pori in Sila, 2009). 

V raziskavi (Strel, Završnik, Pišot, Zurc in Kropej, 2005, v Završnik in Pišot, 2005) so v letih 

2003 in 2004 ugotovili, da so osnovnošolci in dijaki ne glede na starost najpogosteje 

neorganizirano samostojno gibalno/športno aktivni. Gibalno/športno udejstvovanje v krogu 

prijateljev pa narašča s starostjo otrok.  

V Evropi (podobno je tudi v Sloveniji) se številni mladi redno ukvarjajo s telesno dejavnostjo, 

s športno rekreacijo in/ali z organiziranimi oblikami športa. Gibljejo se za zdravje, razvoj, 

razvedrilo in prijateljevanje. Zaskrbljujoči so podatki, da je med mladimi vse več takih, ki 

telesno niso aktivni na način, da bi bil njihov cilj gibanja v funkciji krepitve zdravja ali vsaj 

varovanja njihovega zdravja (Fras, 2002). 

J. Zurc (2008) je s svojo raziskavo ugotovila, da so sicer dečki redno bolj aktivni v primerjavi 

z deklicami. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi avtorji raziskav »Športnorekreativna 

dejavnost v Sloveniji« (Petrović, Ambožič, Sila in Doupona, 1999). Ugotovili so, da se s 

športom redno ukvarja več odraslih državljanov kot državljank. To potrjuje tudi raziskava K. 
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Toškan (1997), ki je ugotovila, da večina otrok, ki se ukvarja s športnorekreativnimi 

dejavnostmi, izhaja iz družin, v katerih se tudi njihovi starši redno ukvarjajo s športom in tudi 

aktivno preživljajo dopust. V raziskavi so sodelovali otroci (stari 6−7 let iz dveh obalnih 

osnovnih šol in dveh vrtcev), med njimi pa je bilo več dečkov kot deklic športno aktivnih, 

ravno tako je med njihovimi starši bilo več športno dejavnih očetov.  

Obvladovanje določenih gibalnih spretnosti samo po sebi otroku prinaša v družbi sovrstnikov 

tudi boljši položaj, hkrati pa je zanimanje za šport eden najpomembnejših kriterijev, po 

katerih poteka izbor prijateljev slovenske mladine (Zurc, 2008). 

Starc (2013) opozarja, da se otroci v prostem času vseeno premalo gibajo in da raven gibalnih 

sposobnosti naših otrok pada. Medtem ko zelo počasi narašča število gibalno nadarjenih 

otrok, se na drugi strani veliko hitreje povečuje število gibalno nekompetentnih otrok, sredina 

pa je vse ožja. Enoten šolski sistem pripomore k temu, da so načeloma vsi otroci vsaj pri 

pouku deležni enake količine telesne dejavnosti in pretežno enake možnosti pridobivanja 

športnih znanj. Do večjih razlik prihaja pri zunajšolskih dejavnostih, kjer do izraza pridejo 

zmožnosti staršev ter lokalnega okolja. Razumljivo je, da si vsi starši ne morejo privoščiti 

dragih vadnin za športne aktivnosti, še posebno, če je v družini več otrok. Ti otroci bodo zato 

veliko časa preživeli v zaprtih prostorih, saj se jih starši zaradi različnih razlogov velikokrat 

tudi bojijo puščati na igriščih ali drugih zunanjih površinah. 

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2000) opozarja na preventivno vlogo gibalne 

aktivnosti pri preprečevanju tveganega vedenja otrok in mladine, kot je na primer nezdrava 

prehrana, premalo počitka, nasilje, kajenje, uživanje alkohola in drugih zdravju škodljivih 

snovi. Tudi V. Štemberger (2004b) meni, da ukvarjanje s športom danes pomeni prevencijo 

pred drogami, kajenjem, alkoholom, saj posameznik ne čuti želje po dokazovanju s pomočjo 

teh substanc, če zadovolji potrebe skozi gibanje. 

Tudi učitelji (kot pomembne osebe v otrokovem življenju) imajo pri oblikovanju miselnih in 

vedenjskih vzorcev otrok zelo pomembno vlogo, saj lahko ne le pri športni vzgoji, pač pa tudi 

pri drugih predmetih osmislijo pomen gibanja, pomen zdrave prehrane in nasploh pomen 

aktivnega življenjskega sloga za zdravje (Štemberger, 2004b). 

S športom ali gibalno dejavnostjo torej vplivamo na vedenjske vzorce otrok, s športom 

spodbujamo tudi ustrezno izražanje čustev ter postopno gradimo lasten sistem vrednot 

(Berčič, 2005). Še posebno pomembno je, da se otroci glede ukvarjanja s športom oziroma 



| 20 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

glede življenjskega sloga zgledujejo po istospolnem partnerju. Ravno zato vse skupne oblike 

gibanja (npr. sprehodi, rolanje, igre z žogami, potapljanje) niso le igra z otrokom, temveč 

dolgoročna naložba v otrokovo zdravje. Žal raziskave kažejo, da že sedemletniki presežejo 

energijske zmožnosti svojih staršev. Starši so lahko partnerji svojim otrokom v gibalnih 

dejavnostih, kjer je močneje izražena informacijska komponenta gibanja – to je nekje do 

dvanajstega leta, kasneje pa le še izjemoma (Štemberger, 2004b). 

Tako tudi odrasli s svojo športno dejavnostjo bogatijo lastno življenje, s takšnim načinom 

življenja pa vplivajo na mlajše rodove in s svojim ravnanjem prenašajo lastne športne izkušnje 

in spoznanja na svoje otroke (Berčič, 2001). Otroci, ki izhajajo iz športno aktivnih družin, so 

bolj disciplinirani, vztrajni, imajo več zaupanja v lastne sposobnosti, so strpnejši, razvijejo 

zdravo tekmovalnost in vedo, da je za dosežen cilj potrebno vložiti trud (Videmšek, Kropej, 

Stančevič in Karpljuk, 2002). 

Delež tistih, ki se s športom ukvarjajo neorganizirano, pa se žal povečuje, kar posledično 

vpliva na mlade, tudi njih odvrača od vključevanja v organizirane oblike vadbe, ki jih 

organizirajo šole in razna društva (Kovač, Doupona Topič in Bučar Pajek, 2005). 

 

 

2.2.2 POMEN ŠPORTA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU  

 

Leta 1978 so v Parizu na Generalni konferenci UNESCA sprejeli ustavno listino o športni 

vzgoji in športu (International Charter for Physical Education and Sport), kjer so v prvem 

členu zapisali, da ima vsako človeško bitje osnovno pravico do športne vzgoje in športa. V 

drugem členu te listine pa so nacionalne agencije poklicane, da promovirajo in poskrbijo za 

športno vzgojo v smislu ustvarjanja ravnotežja in krepitve vezi med fizično aktivnostjo ter 

drugimi komponentami izobraževanja (Mujanović in Doupona Topič, 2009). 

Hardman in Marshall (2000) navajata, da so nekatere države le dvajset let po tem (že ali pa so 

v postopku) zmanjšale število ur v kurikulumu, namenjenih pouku športne vzgoje. Med temi 

državami naj bi bile Švedska, Finska, Avstrija, Nizozemska, Irska in Portugalska. V Evropski 

uniji se je v zadnjih letih v osnovnih šolah zmanjšalo število minut, namenjenih pouku športa 

na teden, in sicer v letu 2007 s 121 minut na 109 minut. Hardman (2007) v svoji obsežni 

študiji prikaže stanje športne vzgoje v državah Evropske unije in ugotavlja, da so med 
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posameznimi članicami velike razlike, a je vseeno stanje v Evropski uniji precej boljše kot v 

svetovnem povprečju. 

Z raziskavo Mednarodnega olimpijskega komiteja (1998−1999) ugotavljajo, da je položaj 

športne vzgoje v svetu v nevarnosti. Razlog so pogoste spremembe kurikulumov, 

nedorečenost glede financ, zagotavljanje materialnih pogojev in kadrov, izražajo pa tudi dvom 

na splošno o prihodnosti predmeta. Hardman in Marshall (2000) navajata, da se te ugotovitve 

nanašajo kar na vse kontinentalne regije, a kljub temu je položaj predmeta v razvitem svetu 

boljši.  

Hardman in Marshall (2000) navajata, da je v globalnem pogledu športna vzgoja pogosto 

izključena iz učnih načrtov – gre za to, da ure, namenjene športni vzgoji, pogosto porazdelijo 

drugim »pomembnejšim predmetom«. To velja v glavnem za države in celine, kjer najbolj 

izstopajo v neizvrševanju zakonskih določil (Afrika, Azija, centralna južna Amerika, južna 

Evropa (brez mediteranskih držav). Stoodstotno pa je športna vzgoja vključena, kot to 

narekujejo predpisi le v Vzhodni in centralni Evropi. 

Tudi Slovenija ni izjema. V tehniških in poklicnih programih srednjih šol imajo že eno uro 

manj pouka športne vzgoje na teden (Mujanović in Doupona Topič, 2009).  

Z zmanjševanjem števila ur pouka športa v šolskih programih se povečuje tudi odstotek otrok 

s prekomerno telesno težo in odstotek debelih otrok. Pouk športa se enači z drugimi predmeti 

in se ga zaznava kot manj vreden predmet v primerjavi z »akademskimi« predmeti. V isti 

raziskavi so ravnatelje, druge učitelje (učitelje, ki ne poučujejo športa) in starše povprašali o 

naklonjenosti do tega predmeta. Ugotovili so, da so starši in ravnatelji naklonjeni pouku 

športa, medtem ko so drugi učitelji v večini neopredeljeni ali pa celo nenaklonjeni pouku 

športa. Zanimiv je podatek, da se je v Kanadi pokazalo najslabše stanje, saj niti en odstotek 

preostalih učiteljev ni naklonjen pouku športa in je le 15% ravnateljev naklonjenih pouku 

športa. Najboljši rezultati glede naklonjenosti pouku športa so v Centralni ter Vzhodni Evropi, 

na Srednjemu Vzhodu in v Oceaniji – tukaj je več kot 60-odstotna podpora s strani ravnateljev 

in staršev ter okrog 30-odstotna podpora s strani preostalih učiteljev (Hardman in Marshall, 

2000). 

Vsesplošni problem otrok in mladine razvitega sveta je torej zmanjšana stopnja aktivnosti in 

debelost. Osnovnošolska leta so kritično obdobje za otroke, da razvijejo fizične, socialne, 

čustvene in kognitivne sposobnosti, potrebne za zdrav in aktiven način življenja. Šolska 
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športna vzgoja lahko zagotovi učno okolje, primerno za učenje veščin, ki so potrebne za 

zdravo življenje. Večina učiteljev športne vzgoje meni, da je glavni cilj učitelja, ki poučuje 

športno vzgojo, usmerjati mlade, da v kasnejših letih vzljubijo in ohranijo gibanje, tudi ko 

končajo šolanje (Graber, Locke, Lambdin in Solomon, 2008). Vendar želja uresničiti ta cilj ni 

tako preprosta, saj nas raznovrstne elektronske in druge naprave od tega oddaljujejo, saj 

zaradi njih mnogo preveč časa presedimo. 

M. Kovač (2000) poudarja, da šolski šport predstavlja tisti del športa in šolskega programa, 

kjer načrtno, strokovno in celovito vplivamo na mlade, na njihov odnos do športa in zdravega 

življenja. Nudi možnost za druženje, oblikovanje posameznika v družbi, spoštovanje socialnih 

norm in posameznika odvrača od različnih oblik zasvojenosti. Povezovanje športnih vsebin z 

okoljem, delom in prostim časom omogoča v učnem procesu mnogo širša spoznanja o ljudeh, 

o življenju.  

Kristan (2011) meni, da v kolikor je prostočasno ukvarjanje s športom in drugimi gibalnimi 

dejavnostmi priznano za zdrav način življenja sodobnega človeka, potem se ta šteje za 

osrednji, največji vzgojno-izobraževalni smoter športne vzgoje v šoli, z namenom, da izobrazi 

čim več mladih za tak način življenja. Avtor še navaja, da športna vzgoja, pri kateri učenci 

zasovražijo šport, ne opravlja svojega poslanstva. Kult kvantifikacije in razne represivne 

metode za vzpostavljanje »ljubezni« do športa zagotovo niso najboljše metode. Ta vsekakor 

ne vzklije s prisilo, tudi ne preko mišičja, ampak le preko glave in »srca«. Takšna naj bi bila 

vzgojno-izobraževalna strategija in filozofija učiteljev, ki poučujejo športno vzgojo. Vzgojno-

izobraževalna strategija mora temeljiti na oblikovanju športa kot vrednote in ne na pehanju za 

vrednotami.  

M. Tomori (2005) trdi, da so pozitivni učinki gibalne/športne dejavnosti še posebej pomembni 

v obdobju adolescence. V tem obdobju ima gibalna/športna dejavnost poseben pomen, saj gre 

za čas intenzivnega telesnega razvoja, usklajevanja mnogih telesnih funkcij in oblikovanja 

otroškega telesa v telo odraslega. Skozi ta proces se srečujemo tudi z najrazličnejšimi 

preizkušnjami in stresorji − v tem obdobju imamo tudi veliko potrebo po sprostitvi, razvijanju 

odnosa do sebe, sveta in drugih ljudi, s šolanjem, s pomenom svoje zunanje podobe ipd.. Na 

vseh stopnjah posameznikovega razvoja pa ima gibanje lahko velik in dolgoročen pomen. 

S tem se strinja tudi Završnik (Završnik in Pišot, 2005), ki pravi, da je mladost odločilna za 

oblikovanje podobe zrele osebnosti. Obstaja namreč del osebnosti, ki ga je mogoče oblikovati 
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samo z nekaterimi specifičnimi gibalnimi aktivnostmi. V primeru »premajhne prisotnosti ali 

popolne odsotnosti gibalnih aktivnosti v vzgoji odraščajoče mladine v kasnejšem obdobju ni 

mogoče v celoti nadomestiti, saj je vpliv gibalnih/športnih stimulusov na psihosomatski 

sistem z napredovanjem otrokove rasti ali zrelosti vse manjši« (Završnik in Pišot, 2005, str. 

9). V fazi prehoda iz otroštva v odraslost imajo posamezniki velike težave z razvojem lastne 

percepcije in oblikovanjem vrednostne ravni svoje telesne samopodobe (Kovač, 2000). 

Kasneje v obdobju odraslosti redna telesna vadba vpliva na rast mišičja, spodbuja porabo 

maščevja, vpliva na delovanje srca in pljuč, nastajanje antioksidantov (to so molekule, ki nase 

vežejo proste radikale), povečuje gostoto in trdnost kosti, zmanjšuje raven sladkorja v krvi ter 

pospešuje krvni pretok v možganih. Telesna vadba poleg naštetega spodbuja tudi delovanje 

imunskega sistema ter s tem zmanjšuje tveganje za obolenja, gripe in prehlade, omogoča pa 

tudi hitrejše okrevanje, zmanjšuje tveganje za razvoj rakastih obolenj, diabetesa, bolezni srca 

in ožilja. Vpliva tudi na mentalno zdravje posameznika, kar pomeni, da zmanjšuje doživljanje 

anksioznosti in depresivnosti, izboljšuje kakovost razpoloženja, zvišuje raven energije, s 

čimer krepi samozavest, sposobnost učinkovitega spoprijemanja s stresom, učinkovitost dela 

ter vsesplošno življenjsko zadovoljstvo (Rice, 1998, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Če povzamemo, s poukom športa v šoli nudimo otrokom in mladostnikom odlično priložnost 

za učenje in vadbo spretnosti za boljšo vseživljenjsko psihično in fizično pripravljenost in 

dobro zdravje. Vse te dejavnosti lahko vključujejo tek, plavanje, kolesarjenje, plezanje kot 

tudi bolj strukturirane igre in športe. Z zgodnjim obvladanjem osnovnih znanj in spretnosti 

lahko otroci in mladostniki lažje izvajajo in razumejo, kako zelo so te dejavnosti pomembne 

pozneje v izobraževanju ali v času odraslosti pri delu ter v prostem času. 

Športna vzgoja ni omejena le na razvijanje gibalnih spretnosti in je več kot le rekreacijska 

dejavnost. Z vključevanjem v gibalne dejavnosti širimo znanje ter spoznavamo različna 

načela in koncepte, kot so »pravila igre«, »fair play«, razvijamo taktično mišljenje in 

dojemanje lastnega telesa ter socialno ozaveščenost, in sicer prek osebne interakcije in 

skupinskega prizadevanja v večini športov. Cilji, ki so širši od športne vzgoje in športa – kot 

so dobro zdravje, zdrav osebnostni razvoj in socialna vključenost − dodatno osmislijo 

umestitev tega predmeta v šolski kurikul. V mnogih različnih dokumentih Evropske komisije 

je izpostavljen tudi družbeni pomen športne vzgoje in športa. V vseh evropskih državah 

prepoznavajo pomembno vlogo pouka športa v šoli. Gre za predmet, ki je del vseh osrednjih 

kurikilarnih okvirov in je obvezen v primarnem in nižjem sekundarnem izobraževanju celotne 
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Evrope. Poudarjajo, da sta gibalna dejavnost in šport (v širšem pomenu besede) koristen način 

preživljanja prostega časa (Športna vzgoja in šport v šolah v Evropi, 2013).  

Minimalni čas pouka športa v predmetniku evropskih šol se med državami precej razlikuje. 

Na splošno velja, da se čas pouka ne spreminja občutno v primarnem izobraževanju in se 

giblje od 50 do 80 ur na leto; to je razporeditev, ki je v zadnjih petih letih ostala večinoma 

nespremenjena. V primerjavi z drugimi predmeti pa je to število ur pouka sorazmerno 

majhno, saj predstavlja manj kot deset odstotkov skupnega časa pouka ali okoli polovico časa, 

posvečenega matematiki. Zanimiv je tudi podatek, da tretjina sodelujočih držav načrtuje 

pomembne reforme v povezavi s poukom športa. Na Portugalskem in Finskem načrtujejo 

izboljšanje gibalnih dejavnosti s povečanjem števila ur pouka športa, v Grčiji in na 

Madžarskem pa želijo razširiti pouk organizirane športne vzgoje na šoli. Vse te nacionalne 

reforme predvidevajo izboljšanje tako pogojev poučevanja kot tudi spodbujanje izobraževanja 

in usposabljanja učiteljev pouka športa. Veliko evropskih držav si je zadalo cilje, kot so: 

povečati udeležbo mladih v športnih dejavnostih, izboljšati ozaveščenost o pomembnosti 

športne vzgoje, razvijati pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti ter spodbujati mlade k 

vseživljenjskemu izvajanju gibalnih dejavnosti. Veliko strategij poudarja tudi vlogo gibanja in 

športa pri promociji zdravega življenjskega sloga ter njun širši vpliv na telesni, osebnostni kot 

tudi na socialni razvoj (Športna vzgoja in šport v šolah v Evropi, 2013). 

Telesna dejavnost ima nenadomestljivo vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj je potrebna za 

normalen biološki, socialni ter mentalni razvoj in zdravje mladih ljudi. V zrelih letih oziroma 

v starosti pa redna, pravilna in primerno izbrana telesna dejavnost ohranja vitalnost človeka. 

Zato je razvoj pozitivnih stališč in odnos mladih do športne ali telesne dejavnosti eden 

najpomembnejših ciljev pouka športa, z namenom, da ostane tudi sestavni del življenja 

odraslih (Jaušovec, 2007). 

Izoblikovana stališča učencev do športne vzgoje, uživanje ob dejavnostih in razredna klima 

pri urah športne vzgoje pa imajo še poseben vpliv na notranjo motivacijo učencev (Škof idr., 

2005). 
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2.3 KAKOVOST V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

 

Kakovost v izobraževanju je termin, ki se tako v nacionalnih kot v evropskih dokumentih 

skupaj s pojmoma učinkovitost in pravičnost pojavlja zelo pogosto.  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med cilje vzgoje in 

izobraževanja v Slovenji od leta 2008 uvršča kakovost izobraževanja. Tako stremimo h 

kakovosti, tako v evropskem kot v nacionalnem prostoru (Taštanoska, 2015). 

S pojmom kakovosti se pogosto srečujemo, besedo neštetokrat ponovimo, a odgovor na 

vprašanje »Kaj pomeni kakovost?« ni tako preprost. V literaturi najdemo veliko definicij in 

avtorjev, ki so se ukvarjali s to definicijo, tudi o kakovosti na področju vzgoje in 

izobraževanja. Med avtorji obstajajo različna mnenja glede ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti, a Zorko (2003) navaja nekaj lastnosti, ki so vsem avtorjem skupne: 

- kakovost v šolstvu je nujna, 

- kakovost je treba ugotavljati in zagotavljati, 

- v prizadevanju za kakovost morajo sodelovati vsi zaposleni. 

Sallis (v Zorko, 2003, str. 27) pravi, da je kakovost »tista, ki dela razlike med odličnim in 

navadnim«. 

J. Erčulj (2000) meni, da je kakovost dinamičen koncept, zato enotna definicija ni mogoča. 

Navaja tudi, da na razumevanje kakovosti ne vplivajo le znanstvena dognanja, temveč 

predvsem kulturna okolja, organizacija šolskega sistema, stopnja (de)centralizacije in 

avtonomija šol, tradicija, pripravljenost in usposobljenost učiteljev ter ravnateljev in podobno. 

»Kakovost ni le vprašanje pristojnosti, pristopov, mehanizmov ali tehnik, pač pa vprašanje 

vrednot in pripadnosti tem vrednotam« (Erčulj, 2000, str. 7). Kakovost mora torej postati 

vrednota vsem, ki jo želijo zagotoviti, šele nato se lahko nadaljuje proces doseganja in 

zagotavljanja kakovosti v izobraževanju. 

To poudarja tudi Hattie (2012), ki med najpomembnejše dejavnike vpliva na učenje učencev 

uvršča ravnateljev način vodenja. Ravnatelj mora osrednjo pozornost namenjati kakovosti 

učenja in pouka ter spremljanju učinkov pouka na učence. Imeti mora tudi visoka 

pričakovanja do učiteljev in učencev, redno mora spremljati pouk in spodbujati (tudi kritične) 

pogovore o učenju in poučevanju v varnem ozračju. 
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Razmišljanje o kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti šole se pojavi ob koncu osemdesetih let 

v Združenih državah Amerike. Govorimo o »dobrih« in »slabih« šolah (Kovač, 2000).  

V. Štemberger (2003b) pravi, da je ugotavljanje in zagotavljanje na naših šolah na začetku. 

Težave se pojavljajo pri opredeljevanju kakovosti, načinih in metodah ugotavljanja te kot tudi 

pri mehanizmih za zagotavljanje kakovosti.  

V Evropi ter v številnih drugih državah že nekaj let oblikujejo sistemske rešitve, ki so 

povezane z ugotavljanjem ter zagotavljanjem kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Ta proces sistematičnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti edukacije se je v okviru 

OECD začel v osemdesetih letih. V Evropi pa je to spodbudila Evropska unija. Razlog za 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgoje in izobraževanja je bilo spoznanje o pomenu 

edukacije, ki pripravlja posameznike ter generacije za skupno življenje, na iskanje priložnosti 

v sodelovanju in tekmi z drugimi ljudmi in kulturami. Zaradi različnosti posameznih držav ter 

zaradi različnih sistemov vzgoje in izobraževanja na tem področju ni mogoče doseči 

poenotenja programov vzgoje in izobraževanja, učnih načrtov, učbenikov ipd.. Kakovosti 

torej ni mogoče doseči s programskim poenotenjem, zato spodbujajo vzpostavljanje 

mehanizmov, da si različne države na različne načine in ob pomoči mehanizmov ugotavljanja 

in zagotavljanja kakovosti poiščejo svojo lastno pot do višje kakovosti sistema vzgoje in 

izobraževanja. Evropska unija je tako na ravni držav članic kot tudi držav, ki se ji bodo 

postopoma pridružile, med prioritetne cilje zapisala prav zagotavljanje kakovosti, tem ciljem 

pa se pridružuje tudi Slovenija. Kot večina drugih razvitih držav želi naša država s svojim 

sistemom vzgoje in izobraževanja čim večjemu številu mladih in drugih, ki se izobražujejo, 

zagotoviti pogoje za pridobitev standardov znanja na ravni, ki je primerljiva s svetom. 

Slovenci si v tem procesu želimo zagotoviti pogoje za višjo kakovost življenja. S 

sistematičnim pristopom k zagotavljanju kakovosti želimo prispevati k temu, da bi tudi v 

prihodnje ohranili razmeroma visoko kakovost vzgoje in izobraževanja in na posamičnih 

področjih to raven še izboljšali. Na področjih, za katera lahko na podlagi primerjav trdimo, da 

so visoko na lestvici mednarodnih standardov, želimo ohraniti raven dosežkov ter na drugi 

strani dvigniti kakovosti na področjih, na katerih smo še »šibki« (Modro oko, 2001). 

Med pristopi pri opredeljevanju kakovosti storitev (kamor spada tudi vzgoja in izobraževanje) 

je najbolj ustrezen integrativni pristop, ki enači kakovost z vrednostjo storitev. Vrednost je 

tukaj uporabnikova ocena tega, kar je dobil, za tisto, kar je dal. Tako so storitve dobre, ko 

zadovoljijo zahteve uporabnika ob hkrati zadovoljni organizaciji (ponudniku). Če to 
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prenesemo na šole: zadovoljstvo učencev in staršev ob dobrem počutju učiteljev oziroma vseh 

zaposlenih v šoli. Kakovost je lahko vezana na zunanji nadzor, kar pomeni, da je kakovostno 

izobraževanje tisto, ki daje učencem taka znanja in sposobnosti, da zadostijo postavljenim 

zunanjim kriterijem uspešnosti. Kazalec kakovosti so tako vzgojno-izobraževalne storitve, ki 

jih beležimo in merimo z različnimi instrumenti in na različne načine (testi znanja itd.) 

(Štemberger, 2003b). 

Stoll (1996, v Kovač, 2000) opredeljuje dobro, uspešno, učinkovito (kakovostno) šolo kot 

šolo, ki: 

- skrbi za napredek vseh učencev ne glede na njihovo predznanje in okolje, iz katerega 

izhajajo,  

- zagotavlja, da vsak učenec doseže najvišji mogoč standard znanja,  

- spodbuja vidike razvoja in dosežkov pri učencih, 

- je iz leta v leto boljša. 

V. Štemberger (2003b) ugotavlja, da sicer kakovosti ni mogoče enoznačno opredeliti, 

Scheerens (1992, v Kovač, 2000) pa pravi, da so izmed treh ravni (okolja, šole, razreda) za 

uspešno delovanje šole najpomembnejši procesi v razredu oziroma učiteljevo delo.  

Prav tako M. Kovač (2000) poudarja, da so najpomembnejši kazalci uspešne šole osnovni 

procesi učenja in poučevanja, ostali dejavniki so le podpora temu. Parametri za ugotavljanje 

kakovosti naj bi bili usmerjeni v vzgojno-izobraževalni proces kot celota. Celostna kakovost 

se odraža z naslednji kazalci:  

- zavezanost ciljem in kakovosti,  

- skrb za zadovoljstvo uporabnika, 

- usmeritev k stalnim spremembam in izboljšavam, 

- odločitve so posledica analiz podatkov, 

- med oddelki, timi in skupinami vlada sodelovalno ozračje in večsmerna komunikacija,  

- izobraževanje je opredeljeno kot nujnost za uspeh organizacije. 
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2.3.1 RAZLOGI ZA UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

  

Lorenčič (1999) navaja tri glavne razloge za ugotavljanje kakovosti v izobraževanju, in sicer: 

izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, posredna vpeljava spreminjanja dela šol 

in zavarovanje šol. Pravi, da so za dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema potrebni 

jasno določeni standardi. Šole naj bi torej odpravljale tiste pomanjkljivosti, ki niso v skladu s 

standardi kakovosti oziroma morale bi začeti s tistimi aktivnostmi, ki so pogoj za kvaliteten 

vzgojno-izobraževalni sistem. Opozarja na nujno definiranje standardov kakovosti, saj to 

izrazito poseže v kvaliteto izvajanja procesa, s tem pa tudi neposredno na znanje učencev in 

medsebojne odnose v vzgojno-izobraževalnih institucijah. 

V. Štemberger (2003b) navaja temeljne dejavnike, na podlagi katerih ugotavljamo kakovost: 

1) osebnost otroka: socialno, emocionalno, motorično, morfološko, kognitivno in konativno 

področje razvoja so tesno povezani. Gibalna aktivnost otroka ima velik pomen. Treba je 

zagotavljati kakovosten športno-vzgojni proces že v prvih letih šolanja.  

2) športna vzgoja ima zelo pomembno mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu: z učnim 

načrtom so zastavljeni cilji, ki jih moramo upoštevati in uresničevati. Operativni cilji pa so v 

vsakem razredu razdeljeni v štiri skupine (Kovač idr., 2011). Da zastavljene cilje uresničimo, 

mora biti kvaliteta športno-vzgojnega procesa čim višja. 

3) inovativna dejavnost v šoli: inovativnost je lahko eden izmed kriterijev kakovosti dela 

šole in možnost, da se šola in učitelj pokažeta navzven.  

4) zmanjševanje vpisa v šole: za svoj obstoj bodo morale šole dvigniti kakovost dela. 

5) Zakon o šolski inšpekciji: nadzor nad šolami spodbuja k kakovostnem delu. 

6) Odredba o normativih in standardih: govori tudi o normativih pri športni vzgoji 

(normativ za oblikovanje skupin, minimalna površina pri športni vzgoji). Predlagano je bilo, 

da naj bi zaradi varnosti, spoštovanja normativnih izhodišč in kakovostnega dela z 

najmlajšimi z učiteljem razrednega pouka sodeloval tudi športni pedagog. 

Ugotavljanje kakovosti je sestavni del razvijanja kakovosti, vendar ni dovolj, da s pomočjo 

kriterijev ugotavljamo kakovost na posameznih šolah, treba je nadaljevati s postopki 

zagotavljanja kakovosti. Kakovost je treba urejati od znotraj, na ravni posamezne šole. Namen 

»kakovosti v šoli« ni pokazati, kaj je dobra šola, temveč, kaj lahko stori posamezna šola za 
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izboljšanje kakovosti na različnih področjih svojega delovanja. Tako je zagotavljanje 

kakovosti skupna strokovna naloga – zahteva namreč sodelovanje med učitelji, učenci in 

starši. V čim širšem konsenzu je treba odločati o delovanju šole – analizirati ugotovitve 

samoevalvacije (vsak posameznik ugotavlja, kaj lahko stori za odpravo šibkih področij) 

(Medveš, 2000). 

 

 

2.3.2 KAKOVOST V ŠPORTNO-VZGOJNEM PROCESU 

 

Starc (2013) pravi, da imajo slovenske šole dobre pogoje za kakovostno športno vzgojo ter da 

je po vsebinski plati osnovnošolska športna vzgoja zelo bogata in široka. V Sloveniji imamo 

šole z dokaj odprtim sistemom, ki dopušča vstop novim učnim vsebinam, čeprav se večkrat 

zdi, da se šolstvo počasi odziva na spremembe. V primerjavi z Evropo je Slovenija na ravni 

športne vzgoje v šolah za razred ali dva pred drugimi. Slovenski učitelji so s pridobljeno 

izobrazbo specialisti, saj so opravili samostojen študij športne vzgoje. V drugih evropskih 

državah imajo večinoma dvopredmetne učitelje, zato smo na tej ravni na slovenskih šolah 

nekoliko v prednosti. Vse to se navsezadnje odraža tudi v uspehih športnikov, če upoštevamo 

vse vrhunske dosežke slovenskih športnikov glede na število prebivalcev. Kadar so učenci 

vključeni v sistem kakovostnega dela, so odstotki možnosti za športni razvoj razumljivo višji. 

Največja težava je preskromna telesna dejavnost otrok v prostem času, saj pri marsikaterem 

otroku celotna telesna dejavnost pade na šolsko športno vzgojo, kar pa je absolutno premalo, 

še posebno, kadar otrok manjka od pouka ali ima zdravniško opravičilo do pouka športa.  

Tudi na področju športne vzgoje se večkrat govori o dobrih športnih šolah. Šole tekmujejo 

med sabo, katera bo ponudila bogatejši program interesnih športnih dejavnosti, večje število 

šol v naravi, dodatne ure športne vzgoje itd. (Kovač, 2000). 

V današnjem času je kakovost poučevanja predmeta šport obravnavana kot civilizacijska 

vrednota, ki je postala nujno potrebna in pomembna. Šport je zagotovo v prvih letih šolanja 

zelo pomemben, a mu velikokrat posvetimo premalo pozornosti (Štemberger, 2005).  

Starc (2013) opozarja na eno od težav slovenskega šolskega sistema, in sicer, da se 

specializirani učitelji športne vzgoje prepozno srečajo z otroki. Zlato obdobje razvoja otrok je 

nekje od tretjega do šestega leta. V tem obdobju otrokom športne vsebine ponujajo vzgojitelji 
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in vzgojiteljice, v prvem triletju osnovne šole pa jih nasledijo učitelji razrednega pouka, ki 

prav tako po njegovem mnenju niso specializirani. Poudarja (prav tam), da v kolikor pri 

gibalnih znanjih zamudimo to zlato obdobje, ga je kasneje skoraj nemogoče nadoknaditi. Za 

razliko od danes so se nekoč otroci veliko več igrali zunaj, se sami učili gibalnih vzorcev, 

dandanes pa tega primanjkuje. Levji delež tega zdaj pade na šolo in učitelje, ki poučujejo 

pouk športa. 

Starši pripisujejo športni vzgoji razmeroma velik pomen za življenje svojih otrok, a se s 

posodabljanjem učnih načrtov in z raznimi spremembami v kurikularnem konceptu na vseh 

ravneh poučevanja športne vzgoje v zadnjih letih kakovost pouka zaradi nekaterih posegov na 

to področje težje izboljšuje. Zmanjšal se je obseg ur za izbirne predmete, zmanjšalo se je 

število ur športne vzgoje v prenovljenih poklicnih programih srednjih šol, opazna je preslaba 

opremljenost šol z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki bi pripomogla k 

načrtovani in posamezniku prilagojeni vadbi (npr. merilniki srčne frekvence); problem se 

pojavi tudi pri všolanju učencev s posebnimi potrebami, pri čemer se številčno skupine pri 

športni vzgoji ne zmanjšajo; neustrezna je finančna podpora interesnim športnim dejavnostim 

itd.. Vse to vpliva na težavnost poučevanja v šolah, hkrati pa se znižuje tudi gibalna 

učinkovitost učencev (Jurak in Kovač, 2009). 

Pouk športa danes veliko prispeva k otrokovi lastni aktivnosti. Učenje mora biti otrokom 

zanimivo, kajti enoličnega izvajanja vaj se hitro naveličajo, zato jim je treba ponuditi 

dejavnosti, ki jih privlačijo in motivirajo. Tako je igra najpomembnejša oblika dela, ki zaradi 

svojih značilnosti predstavlja prijetno doživljanje učnega procesa med šolarji (Jurak, 1999). 

Da pa bo pouk športa učinkovit, je treba vsako uro športa učence pravilno obremeniti, kar 

pomeni, da je treba učence potegniti v proces napornega vadenja. Učitelj pri izvajanju pouka 

športa ne sme izhajati iz lastne definicije obremenitve, saj je ta nižja od tega, kar si učenci 

želijo in tudi zmorejo (Štemberger, 2005). 

Še težje kot pri drugih šolskih predmetih je ocenjevati in zagotavljati kakovost pri športni 

vzgoji. Nekateri kakovost opredeljujejo z merljivimi kazalci, kot so število ur pouka v 

predmetniku, velikost pokrite oziroma nepokrite vadbene površine na učenca, vključenost 

mladih v dodatne športne programe, stopnja znanja plavanja, uspehi na šolskih tekmovanjih, 

razvitost gibalnih potencialov. Za druge so v ospredju vrednote, disciplina, individualni 

pristop itd.. To vsekakor zahteva določitev standardov. Govorimo lahko o standardih za 

izpeljavo programa in standardih znanja, ki so odvisni od prvih. Prve zagotavlja država, 
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standarde znanja pa opredeljujejo novi učni načrti. Učitelji lahko na podlagi standardov 

znanja izoblikujejo osebne standarde vsakega posameznika. Ker so materialni pogoji in 

izobrazbena struktura kadra na šolah različni, je težko postaviti enotne standarde za izpeljavo 

programov, ki bi veljali za vso državo. Standardi so odvisni tudi od razvojnih značilnosti 

otrok ter pripravljenosti šolskega kadra za delo in stalno strokovno rast zaposlenih (Kovač, 

2000). 

M. Kovač (2000) pravi, da je prenova šolskega sistema v 90. letih v Sloveniji prinesla tudi 

prenovo učnih programov za športno vzgojo in ponudbo dodatnih programov, sistemsko 

ureditev šole v naravi, delo z nadarjenimi za šport, stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev 

itd.. Predlog nacionalnega modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ima naslednja 

področja: 

 doseganje ciljev kurikula: podatki za analizo lahko tvorijo stopnjo osvojenosti na 

ravni športnih znanj, raven telesnega in gibalnega razvoja, vrednote in stališča otrok 

ter staršev do športne vzgoje ter izpeljavo dejavnosti iz letnega delovnega načrta. 

 poučevanje in učenje: postaviti si moramo jasne cilje. Upoštevati je treba razvojno 

stopnjo otrok, njihove telesne značilnosti, sposobnosti in znanje ter objektivne pogoje 

dela. V učni pripravi na posamezno učno uro je treba upoštevati različnost učencev. 

Učne vsebine, učne metode in učne oblike morajo biti izbrane tako, da je mogoče 

zastavljene cilje uresničiti. Učitelj mora tudi v naprej predvideti in pripraviti 

pripomočke za vsako uro posebej. 

 učno okolje: je izjemnega pomena za kakovostno izpeljavo pouka. Ravno pri športni 

vzgoji je raznolikost učnega okolja največja. Šolsko okolje deluje kot pomočnik 

učitelju, je kot tihi učitelj (Day in Midbjer, 2007). Avtorja (prav tam) menita, da vsi 

prostori in stavbe učijo. Vpliv učnega prostora na vzdušje, zdravje in učne rezultate pa 

potrjuje tudi Woolner (2010). Tudi urnik pomembno vpliva na izpeljavo programa ter 

zadovoljstvo učencev in učiteljev (Kovač, 2000). 

 učenec: številni dejavniki vplivajo na njegovo vlogo v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Učitelj mora usmeriti pozornost na vsakega učenca posebej.  

 učitelj: zagotavljanje primerne in kakovostne športne vzgoje vsem je izziv za učitelje 

v športno-vzgojnem procesu. 
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 šola in starši: pozitivna mnenja staršev o pomenu športa otrok in mladine za njihov 

razvoj ter kasnejše življenje so izrednega pomena. 

 vodenje in upravljanje: šola mora imeti neko vizijo na področju športne vzgoje. 

Uspešnega dela na športnem področju ni brez razumevajočega ravnatelja, ki pozna 

problematiko šolskega športa in se povezuje s športnimi pedagogi (Kovač, 2000) in 

tudi z razrednimi učitelji, ki poučujejo predmet šport. 

Učitelj je strokovni delavec z izjemno odgovornimi nalogami. Izobraževalni zavod mu mora 

zato zagotoviti take delovne razmere, da bosta njegova strokovnost in pedagoška 

usposobljenost prišli do izraza in bo tako izvajal učinkovit in kakovosten pouk (Štemberger, 

2003b). 

Kakovost lahko izboljšamo s kakovostnim načrtovanjem letnih delovnih načrtov in letnih 

učnih načrtov, s preverjanjem uresničenih zastavljenih ciljev, s spodbujanjem izboljšav v šoli, 

s spremljanjem razvoja otrok, z ustreznimi materialnimi pogoji, z izobraževanjem in 

strokovnim spopolnjevanjem učiteljev ter z vključevanjem šole v delo drugih institucij 

(Kovač, 2000). 

Kakovost lahko opredelimo z vidika zadostitve priporočilom, ki izhajajo iz veljavne šolske 

zakonodaje in se nanašajo tudi na športno vzgojo (trda, objektivna kakovost) ter z vidika 

osebnih zaznav vzgojno-izobraževalnega procesa vseh udeležencev, tako posrednih kot 

neposrednih (mehka, subjektivna kakovost). Kakovost lahko nadalje opredelimo z vidika 

vnosa (vhodne danosti) in izhoda (izhodne danosti). V vzgojno-izobraževalnem procesu to 

pomeni, kako različni vstopni pogoji vplivajo na končno stanje (npr. pri učencih na znanje, 

stališča). Objektivno, trdno kakovost predstavljajo: starost, izobrazba učitelja, materialni 

pogoji za delo, stalno strokovno izpopolnjevanje, vključenost v delo šole, starost učencev, 

prosti čas učencev, ukvarjanje učencev s športom. Subjektivno, mehko kakovost pa 

predstavlja zadovoljstvo učitelja z delom v šoli, načrtovanje in izvajanje pouka, preverjanje in 

ocenjevanje znanja (Štemberger, 2003b). 

Dežman (2001, v Štemberger, 2003b, str. 53) meni: »Izvajanje učnega načrta za športno 

vzgojo je neposredno odvisno od učiteljevega znanja, sposobnosti, ustvarjalnosti in 

motiviranosti, posredno pa od vadbenih razmer in ravni znanja ter sposobnosti in interesa 

učencev.« To kaže na to, da ni mogoče zapisati enotne definicije, ki bi opredeljevala kakovost 

pri športno-vzgojnem procesu.  
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Profesionalna odgovornost in avtonomija se dandanes zaostrujejo na vseh nivojih: države, 

šole in učitelja. Vprašanje enakosti in pravičnosti sistema vzgoje in izobraževanja pa se kaže 

skozi kakovostno vzgojo in izobraževanje, ki se zagotavlja vsem učečim se posameznikom. 

Zato šola svoje poslanstvo lahko opravi le na način, če razvija kakovost tako, da se nenehno 

približuje interesom in potrebam posameznika ter družbe. Najbližji razvojnemu konceptu na 

nivoju posameznika in šole so procesi samoevalvacije, ki vplivajo na večjo fleksibilnost in 

hitrejše uvajanje izboljšav v šolsko delo. Procesa samorefleksija in samoevalvacija sta izredno 

pomembna procesa, ki vodita k izboljševanju procesov v šoli, od katerega je najpomembnejši 

proces učenja. Z izvajanjem samoevalvacije šola postane učeča se organizacija, ki razvija 

procese ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Zaradi 

določenih slabosti in »pasti« samoevalvacije je procese ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti treba dopolnjevati in oplemenititi z zunanjo evalvacijo. Same pogoje za bolj 

enakomerni in hitrejši razvoj vzgoje in izobraževanja ter večjo socialno pravičnost bodo 

strokovnjaki zagotovili tudi s konsenzom sprejeti skupni kazalci kakovosti (Na poti k učeči se 

družbi - z uspešno prenovo poklicnega in strokovnega šolstva, 2012).  

S tem se strinja tudi V. Štemberger (2003b), ki pravi, da je za izboljšanje kakovosti treba 

najprej poznati stanje. To dosežemo s samoevalvacijo, ki izhaja iz organizacije in njenih 

zaposlenih. Samoevalvacija je postopek samoocenjevanja. Najbolj učinkovita je evalvacija 

šole znotraj sebe. Ugotavljanje kakovosti naj bi bilo vedno sredstvo, zagotavljanje kakovosti 

pa končni cilj. Dobra samoevalvacija mora postati več kot le analiza stanja. Ponuditi mora 

načrt za ukrepanje, ukrepe pa je treba kasneje preveriti. Pri tem izhajamo iz danih možnosti in 

omejitev. Samoevalvacija vključuje tudi ovrednotenje samega sebe.  

Tudi v okviru izvajanja samoevalvacije je zelo pomembno, kakšno stališče do samoevalvacije 

zavzamejo izvajalci, saj gre za zelo pomemben kriterij za uspešnost njene izvedbe. Raziskava 

(Vanhoof, Van Petegem in De Maeyer, 2009) je namreč pokazala, da navadno prevlada 

pozitiven odnos do samoevalvacije, vendar pa sama evalvacija ni priljubljena dejavnost. 

Pred osmimi leti, ko je samoevalvacija postala obvezna za vse šole in vrtce in je bila kot 

odgovornost za samoevalvacijsko poročilo ustanove naložena ravnateljem, je bilo izvedenih 

veliko projektov. Projekt Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti 

vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ) je potekal v obdobju 2008–2014 pod okriljem 

Šole za ravnatelje. Vključeval je približno četrtino slovenskih vrtcev in šol, hkrati pa je bil 

izoblikovan Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih, ki ga 



| 34 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

institucije lahko poljubno uporabljajo. Prav tako je bilo izvedenih veliko usposabljanj za 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na tem področju (Taštanoska, 2015). 

Pri ugotavljanju kakovosti procesa športne vzgoje moramo biti usmerjeni na celoten vzgojno-

izobraževalni proces in ne le na eno področje. Celostna kakovost pouka se odraža z 

naslednjimi kazalci (Kovač, 2000): 

- zavezanost k ciljem in kakovosti, 

- usmeritev k stalnim izboljšavam, 

- sodelovalno ozračje in večsmerna komunikacija med oddelki, skupinami in timi, 

- odločitve na podlagi analiz podatkov, 

- izobraževanje, 

- skrb za zadovoljstvo porabnika. 

Ko ugotavljamo kakovost športno-vzgojnega procesa, so športni dosežki posameznikov 

verjetno najbolj enostavni, a so hkrati tudi manj pomembni kazalci kakovosti, saj so odvisni 

od npr. razvojnih značilnosti posameznikov ter seveda od nekaterih drugih dejavnikov. 

Nekateri kakovost opredeljujejo z merljivimi kazalci, kot so število realiziranih ur pri pouku 

športa, uspehi posameznikov na posameznih tekmovanjih, vključenost posameznikov v 

dodatne športne programe, prostor, oprema, medtem ko se drugi opirajo na subjektivne 

izkušnje posameznikov, npr. na posameznikovo subjektivno zadovoljstvo in zaznavanje 

uspešnosti pri pouku športa, učenčevo zavedanje učitelja ipd. (Štemberger, 2003b). V. 

Štemberger (prav tam) poudarja, da je za ugotavljanje in tudi za zagotavljanje stanja 

kakovosti na področju športne vzgoje potrebna kombinacija obeh pristopov. 

V. Štemberger (2003b) je v svoji raziskavi za ugotavljanje kakovosti uporabila nekatere 

kazalce kakovosti (področja), v katerih so bili splošni podatki, ki prikazujejo prikaz stanja na 

šolah. Ti kazalci so:  

- načrtovanje in izvajanje pouka, 

- ocenjevanje pri športni vzgoji, 

- odnosi v šoli, 

- diferenciacija in individualizacija,  
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- učiteljev poklicni razvoj, 

- stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev, 

- učne metode in učne oblike pri športni vzgoji, 

- pogoji za delo, 

- motiviranje učencev, 

- znanje pri športni vzgoji, 

- aktivnosti dodatnega in razširjenega programa, 

- interesne dejavnosti,  

- prosti čas učencev in ukvarjanje s športom. 

 

Tudi v naši raziskavi smo uporabili del vprašalnika za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

v vzgoji in izobraževanju (Štemberger, 2003b) in zato smo v raziskavi oblikovali podobne 

kazalce kakovosti za ugotavljanje kakovosti športno-vzgojnega procesa. Oblikovali smo 

naslednje kazalce: 

- načrtovanje in izvajanje pouka, 

- metode poučevanja,  

- oblike poučevanja, 

- preverjanje in ocenjevanje znanja,  

- individualizacija in diferenciacija pouka, 

- stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, 

- vključenost v delo šole in izven šolske dejavnosti, 

- pogoji za delo, 

- zadovoljstvo z delom.  
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2.4 UČITELJ V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

 

 

»Pri poučevanju gre pravzaprav za odnos med učiteljem in učencem – za tisto 

čudovito vez, ki ne omogoča le učenja, temveč spodbuja celotni razvoj učenca 

ter ga usposobi za samostojno, vseživljenjsko učenje in samozavestno udejstvovanje 

v družbenem življenju. Spodbujanje takega razvoja je cilj vsakega 

učitelja, žal pa nanj zaradi preštevilnih poklicnih zahtev vse prepogosto pozabimo.« 

(Paterson, 2003, str. 7) 

 

Učitelj je srce in duša vzgojno-izobraževalnega procesa. Učinkovitost učitelja je odvisna od 

mnogih dejavnikov: od njegovih znanj in izkušenj, usposobljenosti (kompetenc), njegovih 

občutkov (intuicije), energije (erosa), njegovih osebnostnih lastnosti itd. (Škof idr., 2005). 

V evropskih šolah pouk športa na primarni ravni poučuje razredni ali predmetni učitelj, v 

Sloveniji je to načeloma razredni učitelj. V več evropskih državah se lahko šole same 

odločijo, ali bodo za pouk športa zaposlile razredne ali predmetne učitelje (Športna vzgoja in 

šport v šolah v Evropi, 2013). 

Učitelj ima poleg učencev v izobraževalnem procesu pomembno konstitutivno vlogo, ki se z 

vlogo učencev povezuje v zapleteno večdimenzionalno dialektično celoto. Njegova vloga je v 

funkciji vloge učencev, zato so prizadevanja za izboljšanje kakovosti samega izobraževalnega 

procesa in njegovih učinkov usmerjena tudi v spreminjanje vloge učiteljev. Zahteve po 

spreminjanju vloge učiteljev v izobraževalnem procesu izvirajo tudi iz spoznanj razvojne 

psihologije in psihologije učenja (Kramar, 2003, v Novak, 2005).  
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Faktorje, ki vplivajo na uspešno pripravljanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

prikazuje Slika 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika1. Faktorji uspešnega pripravljanja in izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (Kubale, 

2003). 

 

IZ = izobrazba učiteljev  PR = pripravljanje na pouk 

VE = veselje do pedagoškega dela  PO = poučevanje ali izvajanje učnega procesa 

DI = delovne izkušnje učitelja UU = učni uspeh učencev 

 

 

Splošna izobrazba učitelja  

Ustrezna izobrazba učiteljev je temeljna osnova za dobro pripravljenega učitelja na vzgojno-

izobraževalno delo in seveda tudi za izvajanje pouka. Šole, ki pripravljajo učiteljski kader, 

morajo dati svojim učiteljem tudi čim bolj široko splošno izobrazbo in jih navdušiti za 

nenehno pedagoško in strokovno izobraževanje. V strokovno izobrazbo spadajo učiteljeva 

znanja s predmetnih področij, za katere je usposobljen. V primeru športnega pedagoga 

oziroma učitelja, ki poučuje športno vzgojo, gre za področje športa in strokovne 

pripravljenosti za vodenje pouka šport (Kubale, 2003). Hardman (2007) navaja, da je 

izobraževanje športnih pedagogov v Sloveniji v evropskem povprečju in da v nobeni izmed 

preverjenih postavk ne izstopamo od drugih evropskih držav. Kot navaja Hardman (prav tam), 

imamo primeren sistem izobraževanja kadrov na področju poučevanja športa in ravno tako 

ustrezen sistem dodatnega strokovnega spopolnjevanja. 

IZ 

U

U 

PO PR V

E 

vzgojno-izobraževalno 

delo 
DI 
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Pedagoško-psihološka in didaktično metodična izobrazba učitelja 

Dobro poznavanje ožje stroke učitelju zagotovo ne zadostuje za kvalitetno pripravo na pouk 

in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, temveč je le eden temeljnih pogojev za kvalitetno 

delo. Od vsakega učitelja se zahteva, da obvlada ožjo stroko, biti pa mora sposoben opravljati 

tudi zelo zapleteno in odgovorno nalogo vzgojitelja. Stroka torej učitelju nakaže, kaj mora 

učence naučiti, pedagogika, didaktika, psihologija in metodika pa, kako najbolje doseči 

vzgojno-izobraževalne cilje. Ljudje, ki delajo z mladimi, morajo imeti poleg ustrezne 

strokovnosti in znanj s področja pedagogike, didaktike, sociologije ter psihologije v sebi tudi 

t. i. »smisel za delo z otroki« (Kubale, 2003). 

 

Veselje učiteljev do pedagoškega dela 

Za uspešno delo učitelja ne zadostuje zgolj izobrazba, temveč mora biti tudi sam učitelj zrela 

osebnost. Imeti mora delovne lastnosti in veselje do pedagoškega dela. Če povzamemo 

osnovne značilnosti pravilnega pristopa učitelja do učencev – mora ta znati ravnati s 

človekom, ki se izobražuje in vzgaja ter ima razumevanje in spoštljiv odnos do učencev 

(Kubale, 2003). 

Mujanović (2009) v svoji raziskavi navaja, da sodimo med tiste države, kjer je zadovoljstvo s 

samim delom in z delovnimi pogoji učitelja na dokaj visoki ravni. Potrebno pa je delo, da to 

stanje obdržimo na enaki ravni. Obstajajo namreč dejavniki, ki povzročajo, da se stanje vsako 

leto slabša. Poudarek je na poslabšanju nekaterih motoričnih sposobnosti in nekaterih 

morfoloških značilnosti otrok ter reformah šolstva, plačnega sistema in z njimi povezana 

racionalizacija ter varčevalni ukrepi nasploh v šolstvu. Utrujen, nezadovoljen in 

preobremenjen učitelj namreč ni sposoben optimalno in profesionalno opravljati svojega dela, 

ni ustvarjalen, odklanja inovacije, zagotovo je posledično slabša tudi kakovost njegovega 

načrtovanja in poučevanja. 

 

Delovne izkušnje 

Delovne izkušnje so v povezavi z izobrazbo in veseljem do pedagoškega dela porok za 

kvalitetno pedagoško delo. Sistematično pripravljanje učitelja na novo šolsko leto in priprave 

med šolskim letom, sprotno ugotavljanje učinkovitosti metod in oblik dela ter kreativno delo z 
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učenci vodi do vedno boljših rezultatov. Učiteljem, ki nenehno iščejo nove in učinkovitejše 

metode dela, zato veliko pomeni vsako leto dodatnih delovnih izkušenj (Kubale, 2003). 

Vloga učitelja je, da nenehno spodbuja (motivira) in daje učencem sprotne povratne 

informacije. Učitelj naj bi bil pomočnik učencu, učenca naj bi usmerjal glede njegovih 

zanimanj in ga spodbujal pri nalogah, ki zahtevajo spoznavanje, urejanje in usvajanje vedno 

novih spretnosti in informacij. Glavna naloga učitelja je torej pomagati učencem preiti 

omejitve mišljenja, usmeriti interes učencev ter jih nenehno spodbujati, da izboljšajo svoje 

spretnosti, znanje in sposobnosti (Novak, 2005). 

Od učitelja se pričakuje, da zna širok izbor različnih učnih vsebin, učnih metod in učnih oblik 

dela prilagoditi učni ciljem pouka ter posameznemu učencu posebej in hkrati ustvariti učno 

okolje, ki bo učencem omogočilo čim bolj aktivno učenje (Javornik Krečič, 2006). 

»Vsak učitelj si želi dobro voditi razred, tako da učenci dobijo občutek pripadnosti in so na 

razred ponosni. Dobro vodenje razreda je izziv, ki se nikoli ne konča« (Paterson, 2005, str. 

55). 

Ni pomemben le tip učitelja, tudi njegova vrednotna usmerjenost poučevanja izvira iz 

njegovih prepričanj, stališč in vrednot. Vrednotna usmerjenost je opredeljena s prioritetnimi 

področji učitelja v pedagoškem procesu, kar pomeni, da je od učitelja odvisno, katerim 

vsebinam, ciljem poučevanja bo dal večji poudarek. Ravno tako tudi delovno okolje 

pomembno vpliva na vrednotno usmerjenost učiteljev športne vzgoje. Učitelji iz nemestnih 

okolij so bili v raziskavi (Ennis in Zhu, 1991, Ennis in Chen, 1994, v Škof idr., 2005) bolj 

usmerjeni v vsebino predmeta in v učni proces, medtem ko so učitelji iz mestnih okolij bolj 

usmerjeni v odgovornost, samopotrjevanje in ekološko razsežnost (Škof idr., 2005). 

Svoj profesionalni razvoj naj bi učitelj razvijal na treh področjih, in sicer na kognitivnem 

(vem, da …), na praktičnem (vem, kako …) ter na moralnem (vem, čemu …) (Terhart, 1999). 

Učiteljeva izobrazba je vsekakor ključnega pomena pri motivacijskem vodenju učencev, pri 

čemer M. Doupona Topič (2004) poudarja, da višja izobrazba pomeni tudi boljše 

stimulativnejše okolje. Pomembnost izobrazbe opredeljujejo učiteljeve pedagoške lastnosti in 

kvalitete, ki temeljijo na poznavanju in vključevanju tistih kvalitetnih elementov, ki učencem 

veliko pomenijo. Izobrazba s kvalitetnejšimi informacijami in večjo demokratičnostjo pomaga 

oblikovati učiteljev stil vodenja učencev. 

V raziskavi (Erčulj, 2014), ki so jo opravili v devetih osnovnih šolah v Sloveniji, so se 

osredotočili na ravnateljevo vlogo v procesu profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, ki 

je prepoznana kot zelo pomemben dejavnik vodenja za učenje. Ugotovili so, da se 



| 40 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

ravnateljeva vloga ne odraža le v dejavnostih, ampak predvsem v njegovih prepričanjih glede 

pomena profesionalnega razvoja in njegovem odnosu do lastnega učenja. Pokazalo se je, da 

med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj strokovnih delavcev 

vpliva ravnateljev zgled in njegova prepričanja o tem, kaj je v šoli in za šolo pomembno. Če 

želimo izboljšati dosežke učencev, se mora kakovost učiteljev nenehno razvijati, pri čemer 

ima odločilno vlogo prav ravnateljevo vodenje.  

Tudi evalvacija (vrednotenje) je pri delu učitelja zelo pomembna, saj si učitelj z njo pridobi 

vpogled v oddelek, ki ga poučuje, pomaga mu pri sprotnem odpravljanju napak in 

pomanjkljivosti pri učnem procesu. Učitelj z natančno evalvacijo spoznava svoj oddelek, 

ravno tako pa mu pomaga pri načrtovanju dela vnaprej (Novak, 2005). 

V. Štemberger (2004) v svoji raziskavi navaja, da učiteljice razrednega pouka, zajete v 

raziskavi, enako dobro načrtujejo proces športne vzgoje in da so učenci, ne glede na starost 

učiteljice, njeno izobrazbo, naziv in leta delovne dobe deležni približno enako kakovostne 

športne vzgoje, kar si lahko razlagamo tudi kot slabo, saj v tem primeru vse načrtujejo enako, 

torej ni odstopanj. Ravno zato je pomembno, da učitelji, ki poučujejo in izvajajo športno 

vzgojo s korektno samoevalvacijo ugotovijo, ali je njihovo delo ustrezno in kaj lahko pri 

svojem delu izboljšajo. 

 

 

2.4.1 RAZREDNI UČITELJ V ŠPORTNO-VZGOJNEM PROCESU IN NJEGOVO 

SODELOVANJE Z UČITELJEM ŠPORTNE VZGOJE 

 

V Sloveniji je poučevanje športne vzgoje v prvih petih razredih zakonsko predpisana 

obveznost učiteljev razrednega pouka. V prvem triletju vse predmete obveznega programa uči 

učitelj razrednega pouka. Z njim pa lahko pri pouku vzgojnih predmetov sodeluje tudi učitelj 

predmetnega pouka. V nekaterih osnovnih šolah pri poučevanju športne vzgoje na razredni 

stopnji sodelujejo tudi športni pedagogi, vendar pa je poučevanje športne vzgoje v prvih letih 

predvsem v domeni učiteljev razrednega pouka. Poznamo pa tudi športne oddelke, kjer prav 

tako poteka sodelovanje med razrednim učiteljem in športnim pedagogom. Uspešno 

poučevanje športne vzgoje zahteva od učitelja poleg ustreznega znanja tudi primeren odnos 

do športa. Skupno poučevanje zagotavlja kakovosten pristop k pouku, ustrezno varnost in 

omogoča uresničitev zastavljenih ciljev učnega načrta (Planinšec, 2000). 
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V. Štemberger (2000) meni, da ima razredni učitelj vsaj v prvih letih šolanja močan vpliv na 

učenca. Vse, kar reče, otroku velja za resnično in pravilno. Razredni učitelji so tako rekoč v 

vlogi otrokovega zaupnika. Škof (2010) poudarja, da zaupanje, s tem misli svobodo in 

ustvarjalnost učencev, pomaga graditi tudi vzpodbujanje samostojne dejavnosti učencev tudi 

zunaj šole. To pomeni, da učitelj učence spodbuja, da nekatere vsebine športne vzgoje 

(kondicijska pripravljenost, tek) samostojno načrtujejo in izvajajo doma. S takšnimi 

vzpodbudami in dejavnostmi doma učenci pridobijo na stopnji razumevanja postopkov vadbe, 

doživljajo zadovoljstvo, pridobivajo na samospoštovanju ipd.. Učitelj pa lahko preko svojih 

učencev tako posredno vpliva tudi na njihove starše, sorodnike, prijatelje. 

M. Kovač (2000) pravi, da se od učiteljev zahteva, da učijo in vzgajajo, da so strokovni in 

razumejo potrebe otrok in zahteve staršev. Tako imajo veliko odgovornost. Učitelji igrajo 

odločilno igro pri oblikovanju odnosa (pozitivnega ali negativnega) do športa.  

V. Štemberger (2004) pa v svoji raziskavi poudarja, da je stanje na področju načrtovanja 

športne vzgoje slabo, kar se kratkoročno odraža v nekakovostnem procesu športne vzgoje, 

dolgoročno pa vsekakor v kvaliteti življenja posameznika. Zelo pomemben pa je tudi odnos 

učitelja do športne vzgoje in pomen, ki ga pripisujejo športni vzgoji, kajti oba dejavnika 

vplivata na to, kako (če sploh) bo športna vzgoja izvajana. V. Štemberger (prav tam) še 

ugotavlja, da bi bilo smiselno preveriti, kako vodstvo šole preverja kakovost športne vzgoje (v 

nižjih razredih). 

Načrtovanje je pomembno zaradi optimalnega uresničevanja predpisanega učnega načrta, 

zaradi strokovne odgovornosti učitelja, zaradi njegovega občutka strokovne kompetentnosti, 

gotovosti in varnosti, zaradi lažjega spremljanja lastnega dela, predvsem pa v izogib 

improvizaciji in rutinskemu delu pri pouku športa (Kovač in Strel, 2003). 

Športna vzgoja je dinamična in spremenljiva, saj se neprestano pojavljajo novi športi. Prav 

tako se spreminjajo gibalni potenciali. Tako morajo učitelji pouk prilagoditi učencem z 

različnimi gibalnimi sposobnostmi. Športno vzgojo poučujejo kadri z različno izobrazbo. 

Pomembno je tudi samoizobraževanje, kot je spremljanje strokovne literature, novih 

tehnologij, povezovanje v formalna združenja (Zveza društev športnih pedagogov, aktiv 

športnih pedagogov na šoli) ter neformalna druženja (elektronska pošta, forumi, dandanes tudi 

družabna omrežja). Učitelj se mora vključevati v različne dejavnosti šole. Z drugimi učitelji 

mora sodelovati predvsem pri medpredmetnem povezovanju in organizaciji športnih dni ter 

šol v naravi (Kovač, 2000).  
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V posodobljenem učnem načrtu (Kovač idr., 2011) piše, da mora učitelj vse leto in v vseh 

fazah učnega procesa načrtno spremljati učenčev telesni, gibalni ter funkcionalni razvoj, 

stopnjo usvojenosti različnih športnih znanj, osebne športne dosežke pri športni-vzgojnem 

procesu, na razrednih, šolskih in drugih tekmovanjih, beležiti mora odsotnost, opravičevanje 

zaradi zdravstvenih problemov in spremljati vključevanje v zunajšolske športne dejavnosti 

posameznega učenca. 

 

Kiriacou (1997, v Kovač, 2000) navaja 3 pomembne elemente, ki jih mora imeti učitelj: 

 znanje, ki zajema njegovo poznavanje predmeta, učencev, kurikuluma, učnih metod 

ter dejavnikov, ki vplivajo na učenje in poučevanje ter poznavanje lastnih sposobnosti 

poučevanja, 

 odločanje pred učno uro, med njo in po njej o tem, kako najbolje doseči zastavljene 

cilje, 

 dejanje, ki vključuje učiteljeva vedenja o tem, kako bi spodbujal učence.  

 

Učitelji, ki poučujejo športno vzgojo (razredni učitelji na razredni stopnji in učitelji športne 

vzgoje na predmetni stopnji), morajo poznati in upoštevati: 

- učni načrt, 

- značilnosti otrok, ki jih poučujejo, 

- značilnosti posameznih športov, 

- metodične postopke, 

- postopke varovanja in pomoči, 

- nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri učenju in izvajanju posameznih športov (ti se 

namreč zelo razlikujejo po stopnji nevarnosti), 

- nevarnosti, ki so povezane z opremo, prostorom in učenci, ki jih poučujejo, 

- postopek nudenja prve pomoči ob morebitnih nesrečah oziroma poškodbah (Kovač in 

Jurak, 2010). 

 

Žal je raziskava (Mandelc, 2005) pokazala, da traja povprečna ura pouka športa v prvi in 

drugi triadi 35 minut, efektivni čas učenca pa znaša le 9 minut (efektivni čas merimo takrat, 

ko je učenec gibalno aktiven po navodilih učitelja). Takšni podatki mečejo slabo luč na 

učitelja, ki izvaja športno-vzgojni proces. 
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Glede na učni načrt so tedensko predvidene 3 ure športa, kar pomeni, da je po zgoraj 

omenjeni raziskavi (Mandelc, 2005) pri pouku športa otrok aktiven tedensko le 27 minut, 

namesto načrtovanih 135 minut. Toliko pa bi se moral posameznik dnevno gibati, da bi 

ohranjal svoje zdravje. Razloge za slab izkoristek vsega časa, ki je na voljo za pouk športa, 

lahko na kratko navedemo – čas za stranišče, pot do telovadnice, priprava učitelja, 

preoblačenje učitelja ipd., kar poseže v čas, ko bi morali biti učenci že aktivni. 

V. Štemberger (2004) poudarja, da je treba razredne učitelje, ki poučujejo športno vzgojo, še 

bolj usposobiti, tako v času dodiplomskega študija, kot skozi različne seminarje stalnega 

strokovnega spopolnjevanja. 

Vsekakor bi morali imeti prednost pri sofinanciranju s strani šol tisti seminarji stalnega 

strokovnega spopolnjevanja, ki zagotavljajo dodatna znanja (npr. za izpeljavo pohodništva, 

plavalnih športnih dni, smučarskih športnih dni ipd.) tudi učiteljem, ki niso športni pedagogi, 

se pa vključujejo v izpeljavo nekaterih športnih dni in šole v naravi (Kovač in Jurak, 2010). 

Učitelj je ključna oseba v vzgojno-izobraževalnem procesu, kjer pa mora sprejemati tudi 

različne vloge. Poleg vseh drugih vlog mora biti tudi timski sodelavec. 

Ob uvajanju sistemskih sprememb na področju šolstva se pojavi timsko delo kot pomembna 

oblika sodelovanja med učitelji − na razredni stopnji kot tandem (najpogosteje razredni učitelj 

in vzgojitelj) v prvem razredu in skozi prvo triletje timsko načrtovanje in organizacija učnih 

aktivnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu (Novak, 2005). Timsko poučevanje je »tisto 

dogajanje v razredu, ko se dve osebi (tandem) ali več oseb (tim) s pedagoškimi nameni hkrati 

usmerja(ta) na tiste učence v okviru posameznega učnega predmeta ali kombinacije 

predmetov« (Polak, 1999, str. 9). Timsko delo je koristno, kadar se za uspešno reševanje 

kompleksnih nalog potrebuje več strokovnjakov, interdisciplinarni pristop ter sodelovanje 

različnih profilov strokovnjakov. V šoli se posamezni učitelji v timu razlikujejo med seboj, 

imajo različna pedagoško-psihološka znanja, različno stopnjo strokovne usposobljenosti, 

različne sposobnosti in osebnostne lastnosti, različno motivacijo za timsko delo in tudi 

različne delovne navade ter želje in potrebe po osebnostni in profesionalni rasti (Novak, 

2005). 

V. Štemberger (2003b) pravi, da se prednosti timskega dela razrednega učitelja in športnega 

pedagoga v prvem triletju kažejo predvsem v možnosti diferenciacije in individualizacije dela, 

večji varnosti, večji intenzivnosti dela, izmenjavi znanj in izkušenj pedagogov ter bolj 
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strokovnem posredovanju znanja učencem. Slabosti pa se kažejo v nesposobnosti sodelovanja 

(ni želje, ni ustreznih znanj za timsko delo) ter slabšem odnosu posameznikov do športne 

vzgoje. Meni, da lahko medsebojno delitev dela izpeljemo na več načinov: medsebojno 

prepletanje in dopolnjevanje pri uvodnem ogrevanju (igra, gimnastične vaje), hkratno vodenje 

različnih aktivnosti (delo po postajah), hkratno delo z večino učencev ter s posamezniki, 

aktivno vodenje pouka in asistiranje oziroma varovanje, pripravljanje oziroma pospravljanje 

prostora, preverjanje in ocenjevanje.  

Prednosti timskega dela se torej kažejo v večji varnosti, spoštovanju normativnih izhodišč, 

večji možnosti za individualizacijo in diferenciacijo, večji intenzivnosti dela, enostavnejši 

pripravi prostora, medpredmetnem povezovanju ipd.. 

Sodelovanje razrednega učitelja in športnega pedagoga bi morali bolj spodbujati, kljub temu, 

da ne poučujeta skupaj. Celoten proces športne vzgoje je namenjen otroku, zato bi moralo biti 

to vodilo vsakega učitelja, ki športno vzgojo poučuje. Učitelj, ki poučuje športno vzgojo, 

mora biti ozaveščen, da pri pouku športne vzgoje ne podaja le določena znanja, ampak da v 

prvi vrsti privzgaja odnos do športa, do gibanja in ozavešča mlade o pomenu gibanja za 

vseživljenjski zdrav način življenja. Zagotovo pa je tak celosten pristop mogoč le takrat, ko 

učitelj kakovostno načrtuje proces športne vzgoje. Kakšna pa bo kakovost procesa športne 

vzgoje, pa je v veliki meri odvisno od samega načrtovanja te (Štemberger, 2004). 

Na posvetovanju Zveze društev športnih pedagogov Slovenije leta 1998 je bil predstavljen 

sklop predavanj na temo Skupno poučevanje športnega pedagoga in razredne učiteljice. Tukaj 

bomo tako navedli nekaj ugotovitev.  

Cemič (1998, v Rot, 1998) govori o tem, da le dobro medsebojno povezovanje med tremi 

različnimi strokovnjaki (vzgojitelj, razredni učitelj in športni pedagog) lahko prinese zaželene 

učinke. Učinek neustreznega sodelovanja se bo namreč odrazil na osebnosti otroka, saj otrok 

poleg vsebinskega dela sprejema tudi medosebne odnose in se jih uči.  

Grabnar, Peterlin in Lang (1998, v Rot, 1998) opisujejo, da so se učitelji športne vzgoje 

aktivno vključili v delo z učenci razredne stopnje. S tem je prišlo do sodelovanja z učiteljico 

razrednega pouka. To je prispevalo k izboljšanju nivoja znanja in sposobnosti. Skupno 

sodelovanje med učitelji je prineslo združevanje različnih vsebin in oblik. Sodelovanje poteka 

pri rednih urah športne vzgoje, na športnih dnevih, v šoli v naravi itd.. Učitelj športne vzgoje 

poskrbi za vsebino učne priprave. Učiteljice razrednega pouka v sodelovanju s športnim 
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pedagogom pri urah športne vzgoje zaznavajo naslednje prednosti: manjše število učencev, 

boljši pregled nad njimi, razbremenitev glede števila učencev, večja strokovnost, boljši uspehi 

pri učencih, bolje izkoriščena učna ura (delo in čas), lažje delo, več vaj na orodjih (pestrost 

ure), večja varnost učencev in večja zaposlitev. Navajajo pa tudi nekaj pomanjkljivosti, ki jih 

je težko ali le delno odpraviti. Gre za naslednje: pomanjkanje časa za analizo ure, uro športne 

vzgoje bi učiteljice včasih uporabile v okviru drugih predmetov, učitelj športne vzgoje pa ne, 

športna oprema razrednih učiteljic, različna strokovna usposobljenost, predhodni dogovor 

glede poteka ure in razredne učiteljice bi v ure vnašale več elementov igre, gibalnega 

izražanja, plesno-ritmičnega izražanja, športni pedagog pa ne.  

Hočevar (1998, v Rot, 1998) meni, da sta si oba učitelja enakovredna. Si izmenjujeta izkušnje, 

predvsem razredni učitelj pa ima ob tem precejšnjo korist (metodični napotki, oblike 

varovanja itd.). 

Kavčič (1998, v Rot, 1998) navaja, da je pomembnost športnega pedagoga v tem, da je 

strokovno usposobljen. Same razredne učiteljice po njegovem mnenju namreč učijo napačno, 

ne spoznajo napak, ki se pojavljajo ob vadbi in jih ne znajo uporabiti. Zaradi varnosti se ne 

lotijo nekaterih športnih panog. Športni pedagog bi skrbel tako za načrtovanje in izvedbo 

procesa. Vloga razredne učiteljice bi bila, da bi bila asistentka pri poteku vadbe. Pomagala bi 

pri vodenju zapiskov, pri ocenjevanju itd.. 

Krpač (1998, v Rot, 1998) je raziskoval sodelovanje razrednih učiteljic vseh razredov 

razredne stopnje in športnih pedagogov ter ugotovil, da učiteljice sodelujejo v dokaj visoki 

meri. Manj kot dve tretjini jih je tudi menilo, da potrebujejo pomoč športnega pedagoga. 82% 

jih ni bilo deležnih pomoči športnega pedagoga, navajajo pa tudi, da ne dobivajo pomoči pri 

izdelavi letne priprave. 

Markun Puhan (1998, v Rot, 1998) pravi, da pri športni vzgoji ne gre samo za učenje in 

pridobivanje gibalnih znanj. Gre za dolgoročno naravnanost do športne vzgoje. Razredna 

učiteljica je lahko športnemu pedagogu enakovredna. Otroci jo poznajo, jo imajo radi, ji 

zaupajo. Zna pristopiti k vsakemu posamezniku. Pozna vrsto zanimivosti, ki lahko popestrijo 

športno vzgojo. Zlasti je to pomembno pri prvošolcih.  

L. Lipovac (2005) je v svoji raziskavi na vzorcu 109 razrednih učiteljev in 47 športnih 

pedagogov iz 27 slovenskih osnovnih šol ugotavljala, kakšne so konkretne izkušnje 

sodelovanja obeh pedagogov pri športni vzgoji. Raziskava je pokazala, da razredni učitelji in 
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športni pedagogi najpogosteje sodelujejo v okviru dejavnosti dodatnega in razširjenega 

programa pri športni vzgoji. Pri sodelovanju tudi niso nujno prisotne vse etape timskega dela. 

V večini primerov sta prisotna timsko poučevanje in evalvacija, timsko načrtovanje pa le 

občasno. Vsi učitelji, vključeni v raziskavo, se zavedajo prednosti, ki jih prinaša timsko delo, 

tako za učence kot za pedagoške delavce in za šolo kot ustanovo. Pri delu se srečujejo tudi s 

problemi, ki so predvsem organizacijski, in s komunikacijskimi ovirami, ki se nanašajo na 

različno vzgojno problematiko obeh pedagogov ter na različne zahteve do učencev.  

Sodelovanje pri športni vzgoji obeh pedagogov je sicer splošno gledano uspešno in prinaša 

pozitivne spremembe kakovostne vadbe otrok pri pouku šport v osnovnih šolah.  

 

Tudi V. Štemberger (2003b) navaja, da poznamo veliko uspešnih oblik sodelovanja med 

razrednim učiteljem in športnim pedagogom. 

S tem se strinjamo in verjamemo, da si razredni učitelji večinoma želijo sodelovanja s 

športnimi pedagogi. A pomanjkljivost pri sodelovanju vidimo bolj v problematiki varčevanja, 

pomanjkanju časa za dogovor, v plačljivosti dodatnega učitelja športne vzgoje pri pouku 

športa in podobno, kar na koncu ponovno privede do slabše kakovosti poučevanja. 
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3.0 CILJI RAZISKOVANJA 

 

Skladno z raziskovalnim problemom in teoretičnim ozadjem smo postavili sledeče cilje 

raziskovanja: 

 

1. Ugotoviti razlike po posameznih kazalcih kakovosti (načrtovanje in izvajanje pouka, 

metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 

individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in 

izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za 

delo, zadovoljstvo z delom) športno-vzgojnega procesa glede na starost razrednih 

učiteljev, njihov pridobljeni naziv, njihovo okolje bivanja (vas in primestno okolje, 

mestno okolje) in njihovo delovno dobo.  

 

2. Ugotoviti, ali so v stališčih razrednih učiteljev do športa prisotne razlike glede na 

starost razrednih učiteljev, njihov pridobljeni naziv, njihovo okolje bivanja (vas in 

primestno okolje, mestno okolje) ter njihovo delovno dobo. 

 

3. Ugotoviti, ali so v stališčih do športa pri razrednih učiteljih prisotne razlike med 

tistimi, ki so se kdaj ukvarjali s športom ali se zdaj ukvarjajo s kakšnim športom, 

in tistimi, ki se ne ukvarjajo oziroma se niso ukvarjali z nobenim športom. 

 

4. Ugotoviti, ali pri razrednih učiteljih obstaja kakšna povezava (in če, kakšna) med 

stališči do športa in posameznimi kazalci kakovosti (načrtovanje in izvajanje 

pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 

individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in 

izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za 

delo, zadovoljstvo z delom) športno-vzgojnega procesa.  
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4.0 HIPOTEZE  

 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali naslednje hipoteze:  

 

H1: Med različno starimi učitelji razrednega pouka, ki poučujejo šport v osnovni šoli, se 

pojavljajo statistično značilne razlike glede na posamezne kazalce kakovosti (načrtovanje in 

izvajanje pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 

individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

učiteljev, vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z 

delom). 

 

H2: Med učitelji razrednega pouka z različnim nazivom, ki poučujejo šport v osnovni šoli, se 

pojavljajo statistično značilne razlike glede na posamezne kazalce kakovosti (načrtovanje in 

izvajanje pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 

individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

učiteljev, vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z 

delom). 

 

H3: Med učitelji razrednega pouka iz različnega okolja bivanja, ki poučujejo šport v osnovni 

šoli, se pojavljajo statistično značilne razlike glede na posamezne kazalce kakovosti 

(načrtovanje in izvajanje pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in 

ocenjevanje znanja, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno 

izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, 

pogoji za delo, zadovoljstvo z delom). 

 

H4: Med učitelji razrednega pouka z različno delovno dobo, ki poučujejo šport v osnovni šoli, 

se pojavljajo statistično značilne razlike glede na posamezne kazalce kakovosti (načrtovanje 

in izvajanje pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 

individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

učiteljev, vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z 

delom). 

 

H5: Mlajši učitelji imajo bolj pozitivna stališča do športa kot starejši učitelji. 
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H6: Med učitelji z različnim nazivom, ki poučujejo šport v osnovni šoli, se pojavljajo 

statistično značilne razlike glede stališč do športa. 

 

H7: Med učitelji iz različnega okolja (vas, primestno okolje in mestno okolje), ki poučujejo 

šport v osnovni šoli, se pojavljajo statistično značilne razlike glede stališč do športa. 

 

H8: Med učitelji z različno delovno dobo, ki poučujejo šport v osnovni šoli, se pojavljajo 

statistično značilne razlike glede stališč do športa. 

 

H9: Učitelji, ki se ukvarjajo s športom v prostem času, imajo bolj pozitivna stališča do športa 

kot učitelji, ki se v prostem času s športom ne ukvarjajo. 

 

H10: Učitelji, ki imajo pozitivna stališča do športa, bolj kakovostno izvajajo pouk športa − v 

povezavi z vsemi kazalci kakovosti (načrtovanje in izvajanje pouka, metode poučevanja, 

oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, individualizacija in diferenciacija 

pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in 

zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom). 
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5.0 METODE DELA 

 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

 

Pred glavnim anketiranjem smo opravili pilotsko študijo. V pilotski študiji je sodelovalo 150 

anketirancev, od tega 68 študentk 3. in 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani in 82 

učiteljic razrednega pouka slovenskih osnovnih šol.  

Za potrebe glavnega raziskovanja smo oblikovali vzorec razrednih učiteljev, ki so v šolskem 

letu 2015/2016 poučevali od prvega do petega razreda. Z naključnim izborom 80 osnovnih 

šol, kjer so bili izbrani učitelji, ki poučujejo učence od prvega do petega razreda vključno s 

poučevanjem športa, smo zagotovili reprezentativnost vzorca. Pred anketiranjem smo 

pridobili tudi soglasje ravnateljev za sodelovanje učiteljev v raziskavi. V raziskavi je 

sodelovalo 146 učiteljev, vendar 22 učiteljev ni natančno opredelilo imena šole, kjer 

poučujejo, zato je med sodelujočimi šolami znanih le 58 različnih osnovnih šol. 

 

VZOREC SODELUJOČIH OSNOVNIH ŠOL 

V raziskavo smo vključili naslednje osnovne šole. 

Tabela 1: Seznam osnovnih šol 

1. OŠ Prevole 2. OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

3. OŠ II Murska Sobota 4. OŠ Brezovica pri Ljubljani 

5. OŠ XIV. devizije Senovo 6. OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika 

7. OŠ Koseze 8. OŠ Frana Kranjca Celje 

9. OŠ Pod Goro Slovenske Konjice 10.  OŠ »8 talcev« Logatec 

11. OŠ Zadobrova, Ljubljana 12.  OŠ Rada Robiča Limbuš 

13. OŠ Šentvid, Ljubljana 14.  OŠ Cirkovce 

15.  OŠ Antona Globočnika Postojna 16.  OŠ Trbovlje 

17.  OŠ Toneta Okrogarja Zagorje 18.  OŠ Drska, Novo mesto 

19.  OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica 20.  OŠ Vitanje 

21.  OŠ Solkan, Nova Gorica 22.  OŠ Luisa Adamiča Grosuplje 

23.  OŠ Radenci 24. OŠ Cankova 
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25.  OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 26.  OŠ Podčetrtek 

27.  OŠ Dušana Muniha Most na Soči 28.  OŠ Zalog, Ljubljana 

29.  OŠ Šmartno v Tuhinju 30.  OŠ Stična 

31.  OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 32.  OŠ Franja Goloba Prevalje 

33.  OŠ Trebnje 34. OŠ Medvode 

35.  OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 36. OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana 

37.  OŠ ZGNL Ljubljana 38.  OŠ Mengeš 

39.  OŠ Dobrova 40.  OŠ Branik, Nova Gorica 

41.  OŠ Velika Nedelja, Ormož 42.  OŠ Bršljin, Novo mesto 

43.  OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji 44.  OŠ Koroška Bela Jesenice 

45.  OŠ Rečica ob Savinji 46.  OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik 

47.  OŠ Koper 48.  OŠ Ivana Kavčiča Izlake 

49.  OŠ Šempeter v Savinjski dolini 50.  OŠ Loka Črnomelj 

51.  OŠ 1 Lendava 52.  OŠ Brinje, Grosuplje 

53.  OŠ Miška Kranjca Ljubljana 54.  OŠ Šenčur 

55.  OŠ Škofljica 56.  OŠ Toneta Čufarja Jesenice 

57.  OŠ Šempeter v Savinjski dolini 58.  OŠ Jurija Vege, Moravče 

 

 

VZOREC UČITELJEV 

V vzorec učiteljev je bilo vključenih 147 učiteljev razrednega pouka, ki so v šolskem letu 

2015/2016 poučevali od prvega do petega razreda in hkrati poučevali tudi šport. Od tega jih je 

v prvem razredu poučevalo 37 (25,3%), v drugem razredu 40 (27,2%), v tretjem razredu 25 

(17,0%), v četrtem razredu 26 (17,7%) in v petem razredu 16 (10,9%) učiteljev. Trije učitelji 

(2,0%) so poučevali v kombiniranih oddelkih. 

  



| 52 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

Graf 1: Struktura vzorca učiteljev glede na razred, v katerem poučujejo 

 

 

Na centralnih (matičnih) šolah je poučevalo 122 (83%) učiteljev, na podružničnih šolah pa 25 

(17%) učiteljev razrednega pouka.  

Graf 2: Struktura vzorca učiteljev glede na tip šole, kjer poučujejo 
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Starost anketirancev je bila razpršena od letnika 1955 do letnika 1989. Med anketiranimi 

učitelji je bilo največ rojenih v letu 1982, teh je bilo 10 (6,8%). Sledijo jim učitelji, rojeni v 

letu 1968, 1970, 1975, teh je bilo po 7 (4,8%). Največ učiteljev je rojenih med letom 1960 in 

1969 (34,0%), med letoma 1970 in 1979 je rojenih 32,0% učiteljev. Od leta 1980 do 1990 je 

rojenih 25,9% učiteljev, v vzorcu pa je bilo najmanj učiteljev rojenih med letoma 1959 ali 

manj (8,2%). Povprečna starost učiteljev je bila 42,9 leta.  

Graf 3: Struktura vzorca učiteljev glede na leto rojstva 

 

 

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so večinoma učitelji z univerzitetno izobrazbo, teh je 

bilo 99 (67,3%), sledijo učitelji razrednega pouka z višješolsko izobrazbo, teh je bilo 36 

(24,5%). 12 anketiranih učiteljev (8,2%) pa ima magisterij ali doktorat.
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Graf 4: Struktura vzorca učiteljev glede na stopnjo izobrazbe  

 

 

V vzorec je bilo vključenih 90 učiteljev (61,2%) iz vaškega ali primestnega okolja in 57 

učiteljev (38,8%) iz mestnega okolja.  

Graf 5: Okolje bivanja 
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53 učiteljev (36,1%) ima bivališče v kraju delovnega mesta in 94 učiteljev (63,9%) učiteljev 

pa živi zunaj kraja delovnega mesta.  

Graf 6: Bivališče učiteljev 

 

 

Delovna doba anketirancev se giblje od 0 do 39 let. V skupini od 0 do 10 let delovne dobe je 

27,9% učiteljev, prav tako 27,9% učiteljev ima delovno dobo med 11 in 20 leti. Delovno dobo 

do 21 do 30 let ima 25% učiteljev. Učiteljev z delovno dobo 31 let ali več pa je najmanj 

(19,0%). Povprečna delovna doba učiteljev je bila 19,4 leta. 

 Graf 7: Delovna doba učiteljev 
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Delovna doba učiteljev v vzgoji in izobraževanju se giblje od 0 do 39 let. V skupini od 0 do 

10 let delovne dobe je 27,9% učiteljev, prav tako ima 27,9% učiteljev delovno dobo med 11 

in 20 leti. Delovno dobo do 21 do 30 let ima 25,9% učiteljev. Učiteljev z delovno dobo 31 let 

ali več je najmanj (18,4%). Povprečna delovna doba v vzgoji in izobraževanju je bila 19,3 

leta. 

 Graf 8: Delovna doba učiteljev v vzgoji in izobraževanju 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 53 učiteljev (36,1%) z nazivom »mentor«, 66 učiteljev (44,9%) z 

nazivom »svetovalec« in 10 učiteljev (6,8%) z nazivom »svetnik«. 18 anketiranih učiteljev 

(12,2%) v raziskavi je bilo brez naziva. 

 Graf 9: Struktura učiteljev glede na naziv 
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5.2 OPIS INSTRUMENTARIJA IN VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Za namen raziskave smo sestavili vprašalnik (Priloga 1), s katerim smo ugotavljali stališča 

razrednih učiteljev do športa in kakovost športno-vzgojnega procesa. Vprašalnik, ki je 

namenjen razrednim učiteljem slovenskih osnovnih šol, ki poučujejo tudi šport, je sestavljen 

iz dveh delov – prvi del se navezuje na kakovost športno-vzgojnega procesa, drugi del 

vprašalnika pa na stališča do športa. Prvi del vprašalnika je bil povzet in delno vsebinsko 

prilagojen Vprašalnik za učitelje (Štemberger, 2003b). Drugi del vprašalnika je sestavljen iz 

trditev, ki so delno povzete in vsebinsko prilagojene iz dveh različnih vprašalnikov, nekaj pa 

smo jih dodali sami: 

1) Vprašalnik stališč za trenerje (Kajtna in Hvalec, 2008), 

2) Vprašalnik o stališčih učencev do športne aktivnosti (Škof idr., 2005). 

Vprašalnik ima ustrezne psihometrične lastnosti. Prvi del vprašalnika je bil že preverjen 

vprašalnik, vendar smo izračunali zanesljivost celotnega vprašalnika s pomočjo Cronbach 

Alpha koeficienta za vsak del vprašalnika posebej. Vrednost postavk (Cronbach Alpha) 

prvega dela vprašalnika znaša 0,682, drugega dela pa 0,908, kar je dovolj, da smo lahko 

celoten vprašalnik uporabili. Za preverjanje konstruktov drugega dela vprašalnika »stališča do 

športa« smo uporabili faktorsko analizo (eksplorativno). S samo faktorsko analizo se ni dalo 

najbolj smiselno interpretirati podatkov oziroma, ker smo želeli med seboj čim bolj 

nekolerirane komponente, smo izračunali faktorsko analizo z Varimax rotacijo in s tem dobili 

bolj smiselno razlago faktorjev. Strukturo po rotaciji prikazuje Tabela 2 (Rotiranje vrednosti 

posameznih spremenljivk za stališča razrednih učiteljev do športa). Izbrali smo štiri faktorje, s 

katerimi smo ohranili kar največ variabilnosti osnovnih podatkov, k posameznim faktorjem pa 

so pripadle spremenljivke z najvišjo absolutno vrednostjo faktorskih uteži. Pri izboru števila 

faktorjev smo upoštevali lastno vrednost in delež pojasnjevalne variance. Lastnih vrednosti 

nad 1 je bilo 7, delež pojasnjene variance znaša za 7 faktorjev 66,8%, za 4 faktorje (kar se je 

pokazalo kot najprimernejša izbira) pa 55,4%. Pri drugih analizah so se pojavili faktorji, ki jih 

ni bilo mogoče pojasniti. Stališča, ki glede na nasičenost sodijo v prvo komponento, so zbrana 

v prvem sklopu. Stališča, ki sestavljajo drugo komponento, so zbrana v drugem sklopu, 

stališča tretje komponente so zbrana v tretjem sklopu in stališča, s katerimi je najmočneje 

nasičena četrta komponenta, so zbrana v četrtem sklopu. 
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Tabela 2: Rotiranje vrednosti posameznih spremenljivk za stališča razrednih učiteljev do športa 

 
Komponente 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Življenje je treba urediti tako, da 

najdem čas za športno aktivnost.  

,818 ,130 ,196 ,106 ,030 -,037 -,012 

29. Redna športna aktivnost je 

pomemben dejavnik zadovoljnega 

življenja.  

,763 ,294 ,213 ,112 ,160 ,011 ,032 

21. Za »zdrav duh v zdravem telesu« 

je potrebna redna, vsakodnevna 

telesna vadba.  

,740 ,401 ,088 ,015 ,129 ,039 -,018 

25. Vsak bi moral biti vsaj 30 minut 

športno aktiven.  

,724 ,340 ,063 -,024 ,134 -,186 -,068 

26. Vodenje športne vzgoje je 

zanimivo.  

,710 ,279 ,367 ,012 ,012 -,072 -,113 

30. Trdo delo pri vodenju športne 

vzgoje mi pomaga pri 

vsakodnevnem premagovanju težav.  

,675 -,014 ,156 ,254 ,364 ,097 ,093 

28. Všeč so mi dolgotrajne in 

zahtevne športne aktivnosti 

(kolesarjenje, tek).  

,615 ,059 -,011 ,407 -,002 ,170 -,041 

15. Vodenje športne vzgoje nudi 

veliko zadoščenja.  

,607 ,196 ,311 ,051 ,107 ,288 -,045 

23. Pomemben cilj v življenju mi je 

biti v dobri kondiciji.  

,567 ,178 ,207 ,177 ,406 -,073 ,276 

5. Učitelj naj bi se redno ukvarjal s 

športom in bil s tem mladim vzor.  

,509 ,329 -,050 ,315 ,364 -,073 ,033 

2. Pomembno je, da se športniki 

posvečajo tudi šoli.  

,105 ,838 ,096 ,123 ,094 -,095 ,008 

3. Učitelj se mora znajti tudi v vlogi 

psihologa.  

,165 ,790 -,008 ,204 ,173 -,030 -,040 

4. Vodenje športne vzgoje zahteva 

tudi precejšnje organizacijske 

sposobnosti.  

,403 ,755 ,084 -,017 ,066 -,128 ,074 

6. Izmenjava znanj s področja športa 

z drugimi učitelji je lahko koristen 

vir znanja.  

,329 ,723 ,048 ,218 -,061 -,068 -,030 

1. Kot učitelj spodbujam 

izobraževanje športnikov.  

,278 ,677 ,273 ,020 ,155 ,107 -,211 

11. Poklic učitelja je psihično 

zahteven.  

,164 ,632 ,069 -,148 ,198 ,019 ,437 



| 59 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

 
Komponente 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Zame je pomembno, da se lahko 

med športno aktivnostjo sprostim.  

,294 ,489 ,462 -,032 ,317 ,112 -,161 

18. Rad/-a izvajam nove prvine pri 

športni vzgoji.  

,236 ,260 ,809 ,139 -,070 ,013 -,032 

19. Rad/-a se preizkusim v kakšni 

novi športni panogi.   

,301 ,141 ,752 ,047 ,059 ,005 -,120 

17. Redno se udeležujem seminarjev 

s področja športa.  

,130 -,104 ,686 ,412 ,091 -,040 ,131 

7. Z drugimi učitelji se pogosto 

pogovarjam o športu in poučevanju 

športne vzgoje.  

,402 ,336 ,040 ,669 -,093 ,064 ,108 

8. Aktivno sodelujem pri pripravi 

športnih dni in športnih prireditev v 

okviru naše šole.  

,137 ,340 ,294 ,587 -,022 -,128 ,099 

31. Ker je vodenje športne vzgoje 

zame premalo naporno, sem aktiven 

tudi v prostem času. 

,150 ,051 ,210 ,530 ,423 ,156 -,124 

9. Imam stike s trenerji svojih 

učencev.  

,080 -,169 ,385 ,527 ,186 ,264 ,155 

22. Pri športnih aktivnostih uživam 

zato, ker se lahko sproščeno družim 

in pogovarjam s prijatelji.  

,252 ,258 ,004 ,103 ,697 ,125 ,057 

24. Športne aktivnosti, ki so 

namenjene sodelovanju in druženju, 

so mi všeč.  

,176 ,497 ,065 -,090 ,539 -,116 ,080 

14. Dovolim, da športniki zaradi 

treningov izostajajo od pouka.  

,130 ,026 ,037 -,142 ,263 ,701 ,029 

10. Pri vodenju športne vzgoje 

moram preveč časa nameniti delu, ki 

bi ga lahko opravili drugi 

strokovnjaki.  

-,013 -,012 -,121 ,105 -,067 ,608 ,320 

16. Poklic učitelja je v javnosti 

cenjen.  

-,078 -,302 ,123 ,225 -,103 ,586 -,065 

13. Vodenje športne vzgoje je 

stresno.  

,042 -,053 -,062 ,051 ,187 ,045 ,856 

12. Mislim, da se lahko naučim več 

sam/-a kot na seminarjih in 

predavanjih o poučevanju športne 

vzgoje.  

-,174 ,051 ,006 ,121 -,272 ,349 ,581 
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Z upoštevanjem komunalitet posameznih spremenljivk smo se torej odločili, katere 

spremenljivke zadržati. V procesu analize se je izkazalo, da je treba zaradi prenizkih 

komunalitet izločiti sedem spremenljivk, vendar smo kljub temu dve (»športne aktivnosti, ki 

so namenjene sodelovanju in druženju, so mi všeč« in »poklic učitelja je v javnosti cenjen«) z 

najvišjo faktorsko utežjo umestili na drugi faktor. Tako smo izločili pet spremenljivk, in sicer:  

»Pri športnih aktivnostih uživam zato, ker se lahko sproščeno družim in pogovarjam s 

prijatelji.« 

»Dovolim, da športniki zaradi treningov izostajajo od pouka.« 

»Pri vodenju športne vzgoje moram preveč časa nameniti delu, ki bi ga lahko opravili drugi 

strokovnjaki.« 

»Vodenje športne vzgoje je stresno.« 

»Mislim, da se lahko naučim več sam/-a kot na seminarjih in predavanjih o poučevanju 

športne vzgoje.« 

 

V 2. faktor smo umestili spremenljivki:  

»Športne aktivnosti, ki so namenjene sodelovanju in druženju, so mi všeč.« 

»Poklic učitelja je v javnosti cenjen.« 

 

Na podlagi te analize smo te 4 komponente (faktorje) tudi poimenovali. Prva komponenta, 

faktor F1 vsebuje torej 10 spremenljivk in ga lahko poimenujemo »redno ukvarjanje s 

športom«, faktor F2 ima skupaj 9 spremenljivk in ga lahko poimenujemo »šola in šport«, 

faktor F3 ima 3 spremenljivke in ga lahko poimenujemo »novosti v športu« in zadnji faktor 

F4 ima 4 spremenljivke, poimenujemo pa ga lahko »sodelovanje z drugimi«. 
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Tabela 3: Faktorji posameznih spremenljivk za stališča razrednih učiteljev do športa 

1. faktor: REDNO UKVARJANJE S ŠPORTOM 

Življenje je treba urediti tako, da najdem čas za športno aktivnost.  

Redna športna aktivnost je pomemben dejavnik zadovoljnega življenja.  

Za »zdrav duh v zdravem telesu« je potrebna redna, vsakodnevna telesna vadba.  

Vsak bi moral biti vsaj 30 minut športno aktiven.  

Vodenje športne vzgoje je zanimivo.  

Trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri vsakodnevnem premagovanju težav.  

Všeč so mi dolgotrajne in zahtevne športne aktivnosti (kolesarjenje, tek).  

Vodenje športne vzgoje nudi veliko zadoščenja.  

Pomemben cilj v življenju mi je biti v dobri kondiciji.  

Učitelj naj bi se redno ukvarjal s športom in bil s tem mladim vzor.  
 

2. faktor: ŠOLA IN ŠPORT 

Pomembno je, da se športniki posvečajo tudi šoli.  

Učitelj se mora znajti tudi v vlogi psihologa.  

Vodenje športne vzgoje zahteva tudi precejšnje organizacijske sposobnosti.  

Izmenjava znanj s področja športa z drugimi učitelji je lahko koristen vir znanja.  

Kot učitelj spodbujam izobraževanje športnikov.  

Poklic učitelja je psihično zahteven.  

Zame je pomembno, da se lahko med športno aktivnostjo sprostim.  
 

3. faktor: NOVOSTI V ŠPORTU 

Rad/-a izvajam nove prvine pri športni vzgoji.  

Rad/-a se preizkusim v kakšni novi športni panogi.  

Redno se udeležujem seminarjev s področja športa.  
 

4. faktor: SODELOVANJE Z DRUGIMI 

Z drugimi učitelji se pogosto pogovarjam o športu in poučevanju športne vzgoje.  

Aktivno sodelujem pri pripravi športnih dni in športnih prireditev v okviru naše šole.  

Ker je vodenje športne vzgoje zame premalo naporno, sem aktiven tudi v prostem času. 

Imam stike s trenerji svojih učencev.  
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Preverjen vprašalnik, uporabljen v raziskavi, ki je sestavljen iz dveh delov, vsebuje: 

1. del vprašalnika: 

 10 vprašanj za poizvedovanje splošnih podatkov anketiranih razrednih učiteljih (šola, 

kjer poučujejo; razred, kjer poučujejo; leto rojstva; stopnja izobrazbe; okolje bivanja; 

bivališče; delovna doba; zaposlenost na področju vzgoje in izobraževanja; naziv), 

 25 vprašanj naslednjih področij:  

 ukvarjanje s športom,  

 načrtovanje in izvajanje pouka, 

 metode poučevanja, 

 oblike poučevanja, 

 preverjanje in ocenjevane znanja, 

 individualizacija in diferenciacija pouka, 

 stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, 

 vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, 

 pogoji za delo, 

 zadovoljstvo z delom.  

2. del vprašalnika: 

 26 trditev s področja »stališča do športa«. 

Učitelji trditve ocenjujejo na petstopenjski lestvici Likartovega tipa: 

1 − sploh se ne strinjam,  

2 − v glavnem se ne strinjam,  

3 − delno se strinjam/delno se ne strinjam,  

4 − v glavnem se strinjam,  

5 − popolnoma se strinjam.  

Postavke se nanašajo na stališča razrednih učiteljev do športa – pomembnost rednega 

ukvarjanja s športom, usklajevanje šole in športa, spremljanje novosti v športu ter sodelovanje 

z drugimi. 

Glavno anketiranje je potekalo v mesecu septembru in oktobru 2015.  
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5.3 POSTOPKI ZBIRANJA IN PRIDOBITEV PODATKOV 

 

Prvotno zbiranje podatkov za pilotsko študijo je potekalo v juniju in juliju 2012 preko spletne 

ankete. 

Za glavno anketiranje smo v začetku meseca septembra 2015 pridobili soglasje ravnateljev, 

katerim smo podrobno predstavili namen in cilje naše raziskave. Ravnatelji so učiteljem, ki so 

takrat na njihovi šoli poučevali na razredni stopnji od 1. do 5. razreda in so poučevali tudi 

šport, posredovali spletni dostop do anketnega vprašalnika. Na voljo so jim bili anketni 

vprašalniki tudi v papirni obliki. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo od 26. 9. 2015 do 12. 

10. 2015, spletni vprašalnik pa je bil dosegljiv na https://www.1ka.si/a/72365. 

 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili naslednje postopke: 

 Faktorsko analizo (obširen sklop trditev oz. spremenljivk zadnjega sklopa vprašalnika, 

s katerim smo merili stališča učiteljev do športa, smo želeli zmanjšati na manjše 

število faktorjev, kateri predstavljajo skupne lastnosti znotraj posameznega faktorja). 

 Za ugotavljanje osnovnih značilnosti posameznih vzorcev smo s pomočjo SPSS 

programa za Windows uporabili metode osnovne statistike: 

 frekvenčna oz. odstotkovna porazdelitev odgovorov, 

 aritmetična sredina, 

 standardni odklon, 

 najnižja vrednost, 

 najvišja vrednost. 

 

 Za ugotavljanje razlik med posameznimi spremenljivkami (hi-kvadrat preizkus): 

 razlike med učitelji glede na starost (načrtovanje in izvajanje pouka, metode 

poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, individualizacija in 

diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, vključenost v 

delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom); 

https://www.1ka.si/a/72365
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 razlike med učitelji glede na naziv (načrtovanje in izvajanje pouka, metode 

poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, individualizacija in 

diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, vključenost v 

delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom); 

 razlike med učitelji glede na okolje bivanja (načrtovanje in izvajanje pouka, metode 

poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, individualizacija in 

diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, vključenost v 

delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom); 

 razlike med učitelji glede na delovno dobo (načrtovanje in izvajanje pouka, metode 

poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, individualizacija in 

diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, vključenost v 

delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom); 

 razlike med učitelji glede na starost (redno ukvarjanje s športom, šola in šport, novosti 

v športu, sodelovanje z drugimi); 

 razlike med učitelji glede na naziv (redno ukvarjanje s športom, šola in šport, novosti 

v športu, sodelovanje z drugimi); 

 razlike med učitelji glede na okolje bivanja (redno ukvarjanje s športom, šola in šport, 

novosti v športu, sodelovanje z drugimi); 

 razlike med učitelji glede na delovno dobo (redno ukvarjanje s športom, šola in šport, 

novosti v športu, sodelovanje z drugimi); 

 razlike med učitelji glede na ukvarjanje s športom (redno ukvarjanje s športom, šola in 

šport, novosti v športu, sodelovanje z drugimi). 

 

 Za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami (Spearmanov koeficient 

korelacije): 

 povezanost strinjanja s trditvami (načrtovanje in izvajanje pouka, metode poučevanja, 

oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, individualizacija in 

diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, vključenost v 

delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom). 
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6.0 REZULTATI IN RAZLAGA 

 

Poglavje »Rezultati in razlaga« zajema dve podpoglavji. V prvem podpoglavju so 

predstavljeni rezultati osnovne statistike, v drugem pa razlike med učitelji glede na naših 10 

zastavljenih hipotez.  

Anketni vprašalnik, analiziran v tem delu, je sestavljen iz treh različnih vsebinskih sklopov. 

Prvi sklop se nanaša na učiteljevo športno aktivnost, drugi na športno vzgojo, tretji pa vsebuje 

sklop trditev o športu. 

A. UČITELJEVA ŠPORTNA AKTIVNOST 

 ukvarjanje s športom v preteklosti in danes 

 vrsta športne aktivnosti v preteklosti in danes 

 pogostost ukvarjanja s športom – trenutno 

 ukvarjanje s športom pri družinskih članih 

 vrsta športne aktivnosti pri družinskih članih  

B. ŠPORTNA VZGOJA 

 načrtovanje in izvajanje pouka 

 metode poučevanja 

 oblike poučevanja 

 preverjanje in ocenjevane znanja 

 individualizacija in diferenciacija pouka 

 stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev 

 vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

 pogoji za delo 

 zadovoljstvo z delom  

C. STALIŠČA DO ŠPORTA 

 redno ukvarjanje s športom 

 šola in šport 

 novosti v športu 

 sodelovanje z drugimi 
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V drugem delu analize pa smo ugotavljali razlike med učitelji, in sicer: 

 razlike med učitelji glede na starost in: 

o načrtovanje in izvajanje pouka 

o metode poučevanja 

o oblike poučevanja 

o preverjanje in ocenjevane znanja 

o individualizacija in diferenciacija pouka 

o stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev 

o vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

o pogoji za delo 

o zadovoljstvo z delom 

 razlike med učitelji glede na naziv in: 

o načrtovanje in izvajanje pouka 

o metode poučevanja 

o oblike poučevanja 

o preverjanje in ocenjevane znanja 

o individualizacija in diferenciacija pouka 

o stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev 

o vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

o pogoji za delo 

o zadovoljstvo z delom 

 razlike med učitelji glede na okolje bivanja in: 

o načrtovanje in izvajanje pouka 

o metode poučevanja 

o oblike poučevanja 

o preverjanje in ocenjevanje znanja 

o individualizacija in diferenciacija pouka 

o stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev 

o vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

o pogoji za delo 

o zadovoljstvo z delom 

 razlike med učitelji glede na delovno dobo in: 

o načrtovanje in izvajanje pouka 
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o metode poučevanja 

o oblike poučevanja 

o preverjanje in ocenjevane znanja 

o individualizacija in diferenciacija pouka 

o stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev 

o vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

o pogoji za delo 

o zadovoljstvo z delom 

 razlike med učitelji glede na starost in: 

o redno ukvarjanje s športom 

o šola in šport 

o novosti v športu 

o sodelovanje z drugimi 

 razlike med učitelji glede na naziv in: 

o redno ukvarjanje s športom 

o šola in šport 

o novosti v športu 

o sodelovanje z drugimi 

 razlike med učitelji glede na okolje bivanja in: 

o redno ukvarjanje s športom 

o šola in šport 

o novosti v športu 

o sodelovanje z drugimi 

 razlike med učitelji glede na delovno dobo in: 

o redno ukvarjanje s športom 

o šola in šport 

o novosti v športu 

o sodelovanje z drugimi 

 razlike med učitelji glede na ukvarjanje s športom in: 

o redno ukvarjanje s športom 

o šola in šport 

o novosti v športu 

o sodelovanje z drugimi 
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 povezanost strinjanja s trditvami in: 

o načrtovanjem in izvajanjem pouka 

o metodami poučevanja 

o oblikami poučevanja 

o preverjanjem in ocenjevanjem znanja 

o individualizacijo in diferenciacijo pouka 

o stalnim strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem učiteljev 

o vključenostjo v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

o pogoji za delo 

o zadovoljstvom z delom 

 

V tem delu analize so predstavljeni samo rezultati analiz, pri katerih se je pokazala statistično 

značilna razlika med učitelji (hi
2
 test – 1. do 9. hipoteza) ali povezanost med spremenljivkami 

(Spearmanov koeficient korelacije – 10. hipoteza). Zaradi lažjega pregleda velikega števila 

podatkov smo rezultate predstavili na najbolj pregleden način, s preglednicami ali z grafi, 

poleg njih smo dodali interpretacije, primerjave s podobnimi raziskavami ter naše mnenje. 

Ostalo gradivo je na voljo v prilogi naloge (na CD-ju). 
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6.1 OSNOVNA STATISTIKA 

 

A. UČITELJEVA ŠPORTNA AKTIVNOST 

Ukvarjanje s športom v preteklosti in danes 

Večina učiteljev, kar 75,5%, se v preteklosti ni ukvarjala z nobenim tekmovalnim športom, 

24,5% vprašanih učiteljev pa se je v preteklosti ukvarjalo s tekmovalnim športom.  

Graf 10: Ukvarjanje s tekmovalnim športom v preteklosti 

 

 

Trenutno se s športom ukvarja nekaj več kot polovica učiteljev (56,5%), 43,5% pa se jih tudi 

danes ne ukvarja s športom. Kot lahko razberemo iz zgornjega grafa, se danes več učiteljev 

ukvarja s športom kot v preteklosti.  

Graf 11: Ukvarjanje s športom danes 
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Raziskava (Majerič in Markelj, 2009) je pokazala, da se tudi slovenski študenti (vzorec je 

sestavljalo 1116 naključno izbranih študentov vseh treh slovenskih univerz) redno ukvarjajo s 

športom, takšnih je bilo več kot polovica anketiranih. Rezultati so pokazali, da je šport ena 

najpogostejših obštudijskih dejavnosti študentov, ki jo tudi cenijo kot pomembno vrednoto v 

življenju.  

J. Vodovnik (2014) v svoji raziskavi navaja, da je odstotek (41,7%) razrednih učiteljev, ki se 

ukvarjajo 2- do 3-krat tedensko s športno dejavnostjo, višji kot kažejo odstotki za Slovence po 

raziskavah Slovenskega javnega mnenja (SJM) (teh je 16,9%). Ravno tako je odstotek tistih 

učiteljev, ki se 1-krat tedensko ukvarjajo s športom (22,4%), višji v primerjavi s Slovenci 

(16,9%) po SJM. V njeni raziskavi (prav tam) podatki kažejo, da je delež neaktivnih razrednih 

učiteljev (3,2%) precej nižji od športno neaktivnih Slovencev (28,9%). V povprečju so sicer 

po njeni raziskavi učitelji športno aktivni in gibalno aktivni 3 ure tedensko (urejanje okolice, 

čiščenje in podobno). 

Po podatkih raziskave ISSP iz leta 2007 se v Sloveniji redno (dnevno) rekreira skoraj 20% 

vprašanih, neodvisno od njihovega spola, kar je nad evropskim povprečjem (14% moški, 16% 

ženske). Delež neaktivnih med vprašanimi je pri moških približno 16%, pri ženskah pa okoli 

20% (Slabe Erker, Bartolj in Majcen, 2012). 

 

Delež Slovencev, ki se ukvarjajo s športno-rekreativno dejavnostjo, se v zadnjih desetih letih 

povečuje (Pori in Sila, 2010; Pori, M., Pori, P. in Sila, 2013).  

 

Povzamemo lahko, da imajo učitelji večinoma pozitiven odnos do gibanja, da se zavedajo 

pomembnosti športnih aktivnosti, ne samo tekmovalnih, pač pa je pomembno vsakršno 

gibanje ne glede na starost, saj ima vsaka športna dejavnost zagotovo vpliv na naše zdravje, 

počutje, pripadnost, kvaliteto življenja itd.. Zagotovo pa ima pomembno vlogo ozaveščenost o 

pomembnosti vplivov redne športne dejavnosti na človeka, prav tako pa mora biti učitelj v 

dobri psihični in fizični pripravljenosti za vodenje in organizacijo pouka. Kljub temu bi želeli, 

da bi bil delež teh še večji, saj bi bili učitelji tako tudi v boljši psihični in fizični kondiciji, 

posledično pa bi to verjetno vplivalo tudi na kakovostnejše izvajanje pouka športa. 
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Vrsta športne aktivnosti v preteklosti in danes 

V preteklosti se je 36 anketirancev (24,5%) (glej Graf 10), ki so se ukvarjali s tekmovalnim 

športom, v največji meri ukvarjalo s skupinskimi športi (npr. košarka, odbojka), takšnih 

učiteljev je bilo kar 46,3%. Sledijo ples (9,8%), atletika (7,3%), gimnastika (7,3%), športi z 

loparji (4,9%), športi s tarčami (lokostrelstvo) (4,9%), smučanje in zimski športi (4,9%), 

vodni športi (4,9%), tek (4,9%), kolesarstvo (2,4%) ter drsanje in rolanje (2,4%).  

Graf 12: Vrsta športne aktivnosti v preteklosti 

 

Rezultati so pričakovani in kažejo, da prevladujejo skupinski športi, kot so košarka, rokomet, 

odbojka itd., prav tako pa so učitelji navajali klasične športe in ne novih športov, ki se v 

velikem obsegu pojavljajo dandanes.  

 

 

Danes se 82 (56,5%) učiteljev (glej Graf 11) v največji meri ukvarja s kolesarstvom (16,9%) 

in tekom (16,9%). Sledijo vodni športi (9,4%) in planinarjenje − alpinizem (9,4%), nato pa še 

hoja (8,1%), smučanje in zimski športi (6,3%), splošna telovadba ali posebna telovadba 

(freestyle) (5%), gimnastika (5%), fitnes (4,4%), ples (3,8%), skupinski športi (3,8%), športi z 

loparji (3,1%), drsanje in rolanje (2,5%), joga (1,9%), šport s tarčami (1,9%), najmanj pa 

športi z živalmi − jahanje (0,6%), borilni športi (0,6%) in atletika (0,6%).  
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Graf 13: Vrsta športne aktivnosti danes 

 

Zanimivo, a tudi pričakovano je, da se naši anketiranci najpogosteje ukvarjajo s športnimi 

dejavnostmi v naravi, predvsem s kolesarstvom in tekom, ki sta na vrhu lestvice in sta tako 

rekoč dosegljiva vsakemu posamezniku. 

Raziskava o priljubljenosti športnih dejavnosti Slovencev v letu 2008 (Pori, M. in Pori, P., 

2013) navaja, da so na prvih treh mestih po priljubljenosti hoja, plavanje in kolesarjenje, kar 

velja za oba spola. Vzrok za to je verjetno v dostopnosti teh aktivnosti, saj jih lahko izvajajo 

dejansko povsod. 

Prav tako smo Slovenci (po podatkih evropske študije iz leta 2009) na prvem mestu od 

sedemindvajsetih držav v ukvarjanju s športno dejavnostjo v naravi (hoja, sprehodi, 

kolesarjenje, alpsko smučanje, tek, plavanje v naravi itd.) (Sport and Physical Activity, 2010). 

Podobno vprašanje je učiteljem zastavila J. Vodovnik (2014) in ugotovila, da se učitelji 

najpogosteje neorganizirano (sami ali v krogu družine ali prijateljev) ukvarjajo s plavanjem 

(85,8%), hojo (85,2%) in tekom v naravi (68,3%), sledijo planinstvo, cestno kolesarstvo, 

badminton, ples, smučanje ter organizirani športi (v društvih, klubih), kjer se najpogosteje 

udeležujejo aerobike (26%), plesa (15,3%), hoje (14,1%), sledijo joga, cestno kolesarstvo, 

planinstvo in tek v naravi.  
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V raziskavi (Vodovnik, 2014) se torej več učiteljev v prostem času s športno aktivnostjo 

ukvarja neorganizirano kot organizirano. Pri učiteljih je prav tako najpogostejša športna 

aktivnost hoja ali sprehod (ne glede na organiziranost), torej gibanje v naravi.  

Menimo, da si učitelji in drugi, ki pretežno delajo v zaprtih prostorih, želijo gibanja na 

svežem zraku in se ne glede na precejšnjo porast »novih« športov najverjetneje radi zatekajo k 

znanim, preprostim in vsakdanjim športnim dejavnostim. 

 

Največ anketirancev se ukvarja s športom 2-krat tedensko (39,5%), sledijo tisti, ki se 

ukvarjajo s športom 3-krat tedensko ali več (26,5%). Kar 17,7% učiteljev se ne ukvarja z 

nobenim športom, 9,5% pa se jih ukvarja s športom enkrat na mesec, 5,4% pa se jih ukvarja s 

športom enkrat na teden. Le en anketiranec (1,4%), pa se ukvarja s športom le v zimskem času 

(drugo).   

Graf 14: Pogostost ukvarjanja s športom danes 

 

Leta 2006 je bila na Fakulteti za šport na podatkih anketiranja slovenskega javnega mnenja v 

okviru Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij Inštituta za 

družbene vede Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani narejena študija o športni 

dejavnosti Slovencev. Anketirali so 1476 naključno izbranih Slovencev, starih od 15 do 96 

let, povprečno pa so bili stari 46,5 leta. Od tega je bilo 45,2% moških, ostale so bile ženske. 

Obširen vprašalnik je zajemal vprašanje »Športne aktivnosti − s katerimi od njih ste se 

ukvarjali v zadnjih 12 mesecih?« in »Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli? 

(npr. 1-krat na teden je 52-krat, preračunano za 12 mesecev)« (Sila, 2008). Raziskava je 

pokazala (prav tam), da se na prvih treh mestih pri obeh spolih najpogosteje najdejo isti športi 
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kot pri celotni populaciji. Na prvem mestu je vadba doma in jutranja gimnastika. Pri obeh 

spolih je povprečje nekje 3- do 4-krat na teden (moški približno 10 dni več na leto). Na 

drugem mestu je hoja in sprehodi. S tem se tako moški kot ženske ukvarjajo povprečno malo 

več kot 2-krat na teden (v tem primeru ženske skoraj 15 dni več na leto). Na tretjem mestu je 

fitnes. Moški in ženske se z njim ukvarjajo več kot enkrat na teden. Pri vseh starostnih 

razredih (razen pri starostnem razredu 15–24 let) je bila vadba doma in jutranja gimnastika na 

prvem mestu. Pri najnižjem starostnem razredu je sploh ni med prvimi 16 športi. Najpogosteje 

se z njo ukvarjajo starejši od 45 let, in sicer kar 4- do 5-krat na teden, medtem ko stari 25–44 

let nekje 2- do 3-krat na teden. Na drugem mestu je pri vseh starostnih kategorijah hoja in 

sprehodi. Izjema so zopet najmlajši (15–24 let). Pri njih je hoja in sprehodi na prvem mestu. V 

vseh starostnih kategorijah se s to dejavnostjo ukvarjajo 2- do 3-krat tedensko. 

Zagotovo so v naši raziskavi sodelovale večinoma učiteljice razrednega pouka, saj so učitelji 

razrednega pouka v slovenskih šolah v manjšini. Ženske si sicer v primerjavi z moškimi ne 

morejo privoščiti enako količino prostega časa, kar sta v svoji raziskavi ugotovila tudi Starc in 

Sila (2007). Med tistimi, ki namenijo športu več kot 5 ur na teden, je skoraj polovico manjši 

delež žensk (14,9%) kot moških (28,9%). 

Sila (2007) v svoji raziskavi predstavi, da so redno gibalno dejavni anketiranci aktivni do 3-

krat tedensko. Med tistimi, ki so aktivni vsak dan, je razmerje med ženskami in moškimi 1 : 2. 

Osebe, ki se občasno ukvarjajo z gibalno dejavnostjo, so aktivne od 1-krat tedensko do 3-krat 

mesečno. V študiji Športna dejavnost Slovencev 2006 (Sila, 2007) je avtor ugotovil, da je 

razmerje med neaktivnimi, občasno aktivnimi in redno aktivnimi 4 : 3 : 3, kar kaže na 

zmanjšanje deleža športno neaktivnih ter velikega povečanja redno (vsaj dvakrat na teden) 

aktivnih. Delež športno povsem neaktivnih (36%) se je v zadnjih desetih letih očitno zmanjšal 

(Doupona Topič in Sila 2007). 

Dejstvo je, da »si je danes odgovorna in zaposlena ženska pripravljena vzeti čas, ga porabiti 

za prijetno in hkrati koristno dejavnost, pri čemer ne zaostaja za moškim (partnerjem). 

Poudariti je treba, da se je tudi odnos moških do tega pozitivno spremenil, saj jih večina 

podpira športno dejavnost svojih partnerk in jih k njej tudi spodbuja« (Sila, 2007, str. 96). 

Rezultati študije (Sila, 2010) so namreč pokazali, da prvič v zgodovini 35-letnega 

raziskovanja pri pogostosti športne aktivnosti glede na spol ni statistično značilnih razlik. 

 

 



| 75 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

Ukvarjanje s športom pri družinskih članih 

Kar 59,2% anketiranih učiteljev in učiteljic pravi, da se njihovi družinski člani ukvarjajo s 

tekmovalnimi športi. Da se nihče iz družine ne ukvarja s tekmovalnimi športi pa navaja 40,8% 

vseh anketirancev.  

Graf 15: Ukvarjanje s tekmovalnim športom (otroci, partner/partnerica) 

 

Vse več otrok in mladostnikov se ukvarja s tekmovalnim športom. Nekateri doživljajo šport 

kot aktivno preživljanje prostega časa, medtem ko se drugi z njim ukvarjajo zaradi 

preventivnih dejavnikov in zdrave odraslosti. Pomemben dejavnik ukvarjanja s športom so 

tudi druženja s svojimi vrstniki, športna tekmovanja ter uspehi in zmage (Jakše, Kajtna in 

Tušak, 2006). 

Berčič in Sila (2004) ter prav tako M. Pori in Sila (2010) menijo, da športno-rekreativna 

dejavnost posameznika ter posameznih družinskih članov zaradi mnogih vzajemnih učinkov 

zlahka povezujemo z njihovim pozitivnim zdravstvenim stanjem in s celostnim zdravjem v 

družini. 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da je odstotek učiteljev, kjer se v družini vsaj en član ukvarja s 

tekmovalnim športom visok, k čemer pa vsekakor prispeva tudi izobraženost, družbeni in 

ekonomski status družine ter zdravstveno stanje posameznikov. Ker več kot polovica učiteljev 

navaja ukvarjanje njihovih družinskih članov s tekmovalnim športom, lahko sklepamo, da se 

zavedajo ugodnosti vpliva športa na zdravje tudi pri ostalih družinskih članih. 
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Vrsta športne aktivnosti pri družinskih članih  

Največ družinskih članov anketirancev se ukvarja s skupinskimi športi (38,2%), sledijo ples 

(9,2%), vodni športi (7,9%) in tek (7,9%), športi z loparji (6,6%) in gimnastika (6,6%), 

kolesarstvo (5,3%), atletika (5,3%) ter drsanje in rolanje (5,3%). V najmanjši meri pa se 

ukvarjajo z borilnimi športi (3,9%) ter s smučanjem in zimskimi športi (3,9%).    

Graf 16: Vrsta športne aktivnosti pri družinskih članih 

 

Tako kot pri učiteljih, se tudi pri njihovih družinskih članih najpogosteje pojavljajo skupinski 

športi in ples. Pri učiteljih je na tretjem mestu atletika, medtem ko je pri njihovih družinskih 

članih šele na 8. mestu. Verjetno so med temi družinskimi člani zajeti pretežno otroci teh 

učiteljev, ki se kot otroci šele preizkušajo v različnih športih. Ti se v sklopu klubov in šolskih 

interesnih dejavnosti pogosto vpisujejo v športe, kot so košarka, odbojka, rokomet ipd., kar 

sodi med skupinske športe, tako je pričakovano, da se odstotek teh porazdeli na vrhu lestvice.  

Seveda pa je ukvarjanje tako s tekmovalnim kot tudi z rekreativnim športom za nekatere 

starše velik finančni zalogaj. Tudi zato se številni odločajo za skupinske športe, ki so pogosto 

vsaj na začetku cenejši in dostopnejši. Glede izbire športne dejavnosti in glede kakovosti 

(športna oprema, strokovni kader itd.) pa so najverjetneje razlike še večje, kot so bile nekoč. 

To velja tako na področju športa za vse, še posebno pa na področju mladinskega, 

tekmovalnega in vrhunskega športa, kjer vse dražji proces športnega treniranja zahteva 

izjemno visoke vložke udeležencev (oz. njihovih staršev – članarine, vožnja na treninge, 

nakup opreme itd.) (Sila, 2010). 
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B. ŠPORTNA VZGOJA 

 

NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POUKA 

Učitelji pri načrtovanju najbolj pogosto uporabljajo informacije iz ciljev športne vzgoje 

(89,1%), sledijo informacije iz učnega načrta (81,0%) in letnih priprav (78,9%). Kar 63,3% 

učiteljev pogosto črpa informacije iz prejšnjih priprav, 63,3% učiteljev pogosto črpa 

informacije iz priročnikov za učitelje, iz strokovne literature pa jih 53,7% redko črpa 

informacije, nikoli pa 2,7% učiteljev. Iz časopisov, revij, televizijskega programa redko črpa 

informacije 59,2% učiteljev, nikoli pa 30,6%. Iz literature, ki so jim jo priporočili na fakulteti, 

redko črpa informacije 59,9% vprašanih, nikoli pa 17,0% učiteljev. Iz posnetkov redko črpa 

informacije 59,9% anketirancev, medtem ko nikoli 23,8%. Pogosto si kar 54,4% učiteljev 

pomaga z internetom, s strokovnim izpopolnjevanjem pa si redko pomaga 52,4%, nikoli pa 

6,8% učiteljev.  

Tabela 4: Iz katerih virov učitelji črpajo informacije pri pripravah na ure športne vzgoje in kako pogosto 

 N= 147 POGOSTO REDKO NIKOLI 

  f f(%) f f(%) f f(%) 

iz učnega načrta 119 81 27 18,4 1 0,7 

iz ciljev športne vzgoje 131 89,1 16 10,9 0 0 

iz prejšnjih priprav 93 63,3 50 34 4 2,7 

iz strokovne literature 64 43,5 79 53,7 4 2,7 

iz priročnikov za učitelje 93 63,3 47 32 7 4,8 

iz časopisov, revij, s televizijskega programa 15 10,2 87 59,2 45 30,6 

iz literature, ki so nam jo priporočili na fakulteti 34 23,1 88 59,9 25 17 

video posnetki 24 16,3 88 59,9 35 23,8 

pomagam si z internetom 80 54,4 59 40,1 8 5,4 

iz letnih priprav 116 78,9 27 18,4 4 2,7 

s strokovnega izpopolnjevanja 60 40,8 77 52,4 10 6,8 

 

Tudi raziskava (Štemberger, 2004) je pokazala, da si učitelji pri pripravah na ure športne 

vzgoje vedno pomagajo z učnim načrtom (63,0%), sledijo tisti, ki si vedno pomagajo s cilji 

športne vzgoje (62,5%). Pogosto si pomagajo s priročniki za učitelje (70,4%) ter s strokovno 

literaturo (61,1%). Zanimiv podatek njene raziskave je, da internet (62,2%) in video posnetke 

(53,6%) anketiranci uporabijo redko ali celo nikoli. 

J. Vodovnik (2014) je v svoji raziskavi dobila podobne rezultate kot mi. Učitelji pri pripravah 

na ure športne vzgoje najpogosteje črpajo vire iz letne priprave (95,6%), iz ciljev športne 
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vzgoje (92,2%) ter iz učnega načrta (85,9%). Z internetom si pri pripravah pogosto pomaga 

47,5% učiteljev, redko pa 43,6%.  

Opazimo lahko, da si v naši raziskavi pogosto pomaga z internetom še več anketiranih 

učiteljev, kar v vse hitrejšem tempu življenja predstavlja prednost, raba videoposnetkov pa je 

ravno tako redka, verjetno tudi zaradi težjega predvajanja v šolskih telovadnicah, čeprav bi ta 

z dobrimi posnetki lahko prispevala h kakovostnemu pouku športa, še posebno pri učenju 

novih prvin (preval, stoja, skok v daljino, skok v višino ipd.). Visok delež anketiranih si nikoli 

ne pomaga z literaturo, ki so jim jo priporočili na fakulteti, kar bi bilo vsekakor koristno, prav 

tako pa menimo, da pri načrtovanju premalo uporabljajo literaturo in vire iz strokovnih 

izpopolnjevanj s področja pouka športa, kar kaže na to, da se učitelji teh izobraževanj 

premalokrat udeležujejo in tega znanja ter virov tudi na ta način ne morejo imeti, kar pa bi 

vsekakor prispevalo h kakovostnejšemu načrtovanju in k raznolikosti izpeljave pouka športa. 

 

Najpogosteje si učitelji pri izdelavi letne priprave pomagajo z učnim načrtom (96,6%) in s 

cilji športne vzgoje (96,6%). Z opisnimi ocenami prejšnjega leta si pomagajo redko (39,7%) 

ali nikoli (43,2%). Z rezultati testiranj za športno-vzgojni karton pa si pomagajo redko 

(50,7%) ali nikoli (33,6%).  

Graf 17: S čim in kako pogosto si pomagate pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo 

 

Zelo podobne rezultate je pri svoji raziskavi dobila J. Vodovnik (2014), kjer si ravno tako 

učitelji najpogosteje pomagajo z učnim načrtom (99,5%) in s cilji športne vzgoje (97,8%). 

Prav tako je leta 2003 V. Štemberger (2003b) dobila enako zaporedje rezultatov za pomoč pri 

letni pripravi kot J. Vodovnik (2014) in mi. 
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Le 15,8% anketirancev si pogosto pomaga z rezultati testiranj za športno-vzgojni karton, prav 

tako le 17,1% z opisnimi ocenami iz prejšnjega leta. Tako kot navaja V. Štemberger (2007), 

lahko tudi mi trdimo, da učitelji premalo upoštevajo, kaj učenci že znajo (ali še ne znajo), 

torej letne priprave ne prilagajajo učencem znotraj oddelkov, pač pa letno učno pripravo 

»prenašajo« iz šolskega leta v novo šolsko leto. Žal se pri tem ne upošteva že pridobljenega 

znanja učencev ter razlik med njimi, kar vsekakor ne prispeva k kakovostnemu pouku športa.  

 

Učitelji najpogosteje sodelujejo pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo s kolegom 

razrednim učiteljem (86,3%), 33,6% pa pogosto s športnim pedagogom. Redko s športnim 

pedagogom sodeluje 50,7% učiteljev, nikoli pa 15,8%. Letno pripravo pogosto piše 28,8%, 

redko 36,3% anketirancev, nikoli pa samostojno ne piše letne priprave 34,9% učiteljev.   

Graf 18: S kom in kako pogosto sodelujete pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo 

 

Podatki, ki so prikazani v tabeli, so pričakovani, a niso dobri in ne prispevajo najbolje h 

kakovostnemu načrtovanju in izvajanju pouka športa. J. Vodovnik (2014) je v raziskavi dobila 

vse rezultate zelo podobne. Ravno tako je pri njej delež tistih učiteljev, ki pogosto (43,9%) ali 

redko (29,5%) pišejo sami letno pripravo, še višji kot v naši raziskavi. Ravno tako redko, kar 

50,7% učiteljev sodeluje s športnim pedagogom, v njeni raziskavi (Vodovnik, 2014) pa je ta 

odstotek še višji (55,1%). Želimo si, da bi se ta odstotek znižal, da bi učitelji bolj timsko 

sodelovali, saj le na tak način lažje analizirajo posamezne učence in spretneje načrtujejo 

program, ki je prilagojen vsem učencem.  

Tudi delež tistih, ki pogosto timsko sodelujejo pri pisanju letne priprave je pri nas v obeh 

primerih višji kot v raziskavi J. Vodovnik (2014). Že V. Štemberger (2003b) je v svoji 

raziskavi dobila podobne rezultate, ki nakazujejo, da bi bilo treba dati več poudarka na 

sodelovanju razrednega učitelja in športnega pedagoga, čeprav ne delata skupaj, saj bi bil le 
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na tak način učitelj razrednega bolj seznanjen z novostmi na področju pouka športa. Učitelj bi 

na ta način tudi bolj samozavestno opravljal svoje delo, privzgajal pozitiven odnos do športa 

in ozaveščal učence o pomembnosti in kvalitetah življenja, povezanega s športom. 

Timsko reševanje problemov je vsekakor prednost medsebojnega dopolnjevanja posameznih 

članov tima glede znanja, sposobnosti kot spretnosti, kar privede do lažjega, časovno bolj 

racionalnega načrtovanja, bolj zanimivega, dinamičnega in kvalitetnega pouka (Polak, 1997). 

Rezultati nekaterih domačih raziskav (Žorga, Razdevšek Pučko, Polak in Devjak, 2002; 

Šarlah, 2002) pa kažejo, da ima tudi vodstvo pri oblikovanju timov pomembno vlogo.  

 

 

Najbolj pogosto učitelji sodelujejo pri pisanju priprav za ure športne vzgoje s kolegom 

razrednim učiteljem (62,8%) ali pa jih pogosto delajo sami (60,0%). Priprave na ure športne 

vzgoje pripravlja s športnim pedagogom redko 49,7% učiteljev, nikoli pa 35,2%.  

Graf 19: S kom in kako pogosto sodelujete pri pisanju priprav za ure športne vzgoje  

 

Tudi pri pisanju priprav za ure športa so rezultati podobni kot pri J. Vodovnik (2014). V njeni 

raziskavi kar 72,5% učiteljev pogosto piše pripravo samih.  

Sodobno načrtovanje, vodenje mora torej izhajati iz zavedanja in upoštevanja danih 

strokovnih spoznanj, biti mora čim bolj odprto in naravnano k sodelovanju, da bo pouk čim 

bolj kakovosten. Organizacija timskega dela učiteljev, zlasti timskega načrtovanja, ni odvisna 

le od osebne pripravljenosti učiteljev za timsko delo, temveč tudi od posebnosti življenja in 

dela na določeni šoli. Kot moteče dejavnike učitelji pogosto izpostavljajo omejitve zaradi 

urnika, letnega delovnega načrta šole, kadrovske zasedbe, pedagoške obremenitve učiteljev, 

pri katerih ima prav tako vodstvo šole zelo pomembno vlogo (Polak, 2011). 
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METODE POUČEVANJA 

Pri urah športne vzgoje učitelji najpogosteje uporabljajo lastno demonstracijo (89,0%), 

učenčevo demonstracijo (82,1%), razlago (76,6%) ali pogovor (64,1%). Demonstracijo 

(video, DVD) pa uporablja redko 44,8% učiteljev, nikoli pa 51,0% učiteljev.  

Graf 20: Pogostost uporabe učnih metod pri športni vzgoji  

 

Tudi v tem grafu se rezultati zelo podobno razporedijo kot v raziskavi J. Vodovnik (2014). 

Tudi V. Štemberger (2004a) navaja, da je demonstracija navadno ena pomembnejših metod, s 

katero lahko hkrati vplivamo na več učenčevih čutil hkrati, še posebno pri učencih ob začetku 

šolanja, ko svet dojemajo celostno.  

Tudi v tej raziskavi (Štemberger, 2004a) se najpogosteje uporablja neposredna demonstracija 

– učitelj sam prikaže gibanje, sledi posredna demonstracija, kjer s pomočjo učencev 

prikažemo gibanje, zelo malo pa je uporabe demonstracije s pomočjo video posnetkov. 

Slednje razumemo kot slabše dostopno uporabo IKT (informacijsko-komunikacijska 

tehnologija) v šolah, morda je marsikje razlog prevelika poraba časa za pripravo video 

posnetkov ali pa premalo znanja za uporabo te tehnologije. Poleg tega pa žal nimamo 

podatkov, kako so slovenske šole naših anketirancev opremljene z računalniško opremo 

(računalniki, projektorji, zvočniki ipd.). Trdimo pa lahko, da je IKT pomembna pri 

posredovanju novih učnih vsebin, kar bi lahko učitelji pogosteje uporabljali pri različnih 

ponazoritvah, tudi pri iskanju različnih virov informacij ipd.. Prednost razrednega učitelja je v 

tem, da lahko posnetke z učenci pogleda že v razredu in se pri uri športa osredotoči zgolj na 

gibanje. Na takšen način pa učitelji učence seznanijo tudi z uporabo te tehnologije. 
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Kadar uporabljamo demonstracijo (ki jo vedno spremlja metoda razlage), mora biti ta 

kvalitetna, nazorna, učitelju dobro poznana, da poudari pomembne stvari, da ob tem ne naredi 

več škode kot koristi, saj so učenci ob učenju na razredni stopnji precej dovzetni tudi za 

morebitne napačno naučene gibalne vzorce. Prav te je kasneje težko odpraviti oz. popraviti 

(Štemberger, 2004a). Zato bi bilo smiselno, da bi učitelji ob demonstraciji uporabljali DVD-

je, videoposnetke tudi pri učenju kot pri ocenjevanju znanja (npr. seznanitev s tipičnimi 

napakami pri izvedbi gibalne naloge). Paziti moramo, da demonstracije ni preveč, da učenci 

niso večji del učne ure zgolj opazovalci.  

 

 

OBLIKE POUČEVANJA 

Pri urah športne vzgoje učitelji najpogosteje izvajajo vadbo po postajah (90,8%), sledijo 

poligon (88,0%), štafeta (82,4%), obhodna vadba (76,8%), individualna oblika (delo 

prilagodim učencu glede na njegovo znanje in sposobnosti) (69,0%), delo z vrsto, kolono 

(57,7%), delo v igralnih skupinah (54,9%). Redko (47,2%) ali nikoli (10,6%) pa učitelji 

uporabljajo delo s homogenimi in heterogenimi skupinami. Delo z dodatnimi nalogami 

uporablja redko 59,2% učiteljev, nikoli 14,1%, 2,8% učiteljev pa te oblike sploh ne pozna. 

Delo z dopolnilnimi nalogami uporablja 64,1% učiteljev redko, nikoli pa kar 19,0%, te oblike 

ne pozna 2,1% vprašanih. Delo s kartoni uporablja redko 68,3% učiteljev, nikoli pa 19,0% 

učiteljev, 2,8% anketirancev pa te oblike dela ne pozna.     
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Graf 21: Pogostost uporabe učnih oblik pri športni vzgoji  

 

Menimo, da pestra izbira učnih oblik pripomore k zanimivejši, razgibani učni uri ter k 

lažjemu zagotavljanju individualizacije in diferenciacije, kar prispeva h kakovostnejšemu 

pouku. 

Pri kombinaciji učnih oblik je ključnih nekaj dejavnikov, kot so: značilnosti učencev, število 

učencev v razredu, učni pripomočki, učiteljeva usposobljenost, njegovo znanje in izkušnje. 

Učitelj mora dobro poznati učno vsebino, ki jo podaja, njen obseg, pri prilagajanju pouka 

posameznikom pa mora biti fleksibilen (Cotič, Medved Udovič in Cencič, 2009). 

Rezultati so pričakovani, saj je stanje podobno kot pri drugih raziskavah (Štemberger, 2003b; 

Vodovnik, 2014). Tudi pri njima anketiranci navajajo, da najmanj uporabljajo delo z 

dopolnilnimi ali dodatnimi nalogami ter delo s kartoni. Ta način dela učitelju vzame veliko 

časa za pripravo. Razlog (Štemberger, 2003b) vidi v tem, da je na tržišču zelo malo kartonov 

za splošno uporabo, učitelji pa jih verjetno redko pripravijo. Prav z uporabo kartonov je 

mogoče doseči boljšo individualizacijo pouka ter izboljšanje efektivnega časa ure športne 

vzgoje. 

Čeprav zgolj ustrezna uporaba učnih oblik še ne zagotavlja kakovostnega športno-vzgojnega 

procesa, je lahko njihova uporaba eden izmed kazalcev kakovosti, na katerega imamo vpliv, 

če stanje uporabe učnih oblik v praksi poznamo (Štemberger, 2004a). Nekatere učne oblike 

anketirancem niso ali so slabše poznane (npr. delo z dodatnimi ali dopolnilnimi nalogami, 
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delo s kartoni itd.), kar ni novost, o tem je pisala že V. Štemberger (prav tam). Mislimo, da bi 

bilo na tem mestu ponovno smiselno poudariti, da je spodbujanje timskega dela učiteljev 

razrednega pouka in športnih pedagogov nujno potrebno z namenom dopolnjevanja in 

posledično popestritve in izboljšanja kakovosti samega pouka športa. Zagotovo pa je pouk 

kvalitetnejši in uspešnejši, če uporabljamo raznovrstne metode in oblike poučevanja, vse pa v 

povezavi z zastavljenimi cilji. 

Le primerno izbrane vsebine pri pouku športa, ustrezne učne metode in oblike ter 

individualno postavljanje doseganja ciljev omogočajo, da se učenci ob športnem 

udejstvovanju počutijo prijetno, sproščeno, ob enem pa osmislijo in bolje razumejo šport. 

Oblikujejo si lastna stališča in vrednotni odnos do športa kot kulturne sestavine človekovega 

življenja in enega najpomembnejših dejavnikov zdravega življenjskega sloga (Kovač idr., 

2011). Torej nujno je, da se oblike dela pri športni vzgoji ter pedagoška ravnanja učiteljev 

prilagodijo specifičnim zahtevam učencev (glede na starost, spol itd.), saj učiteljeva ravnanja 

v veliki meri vplivajo na oblikovanje stališč ter posledično tudi na njihovo telesno aktivnost 

(Digelidis, Papaioannou, Laparidis in Christodoulidis, 2003). 

 

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANE ZNANJA 

97,2% učiteljev najpogosteje pri oblikovanju ocene pri športni vzgoji upošteva napredek 

učenca, sledijo učenčev trud (92,9%), znanje učenca (89,4%), sodelovanje učencev pri športni 

vzgoji (88,7%) ter interes učenca do športne vzgoje (60,3%). Učenčevo vedenje upošteva 

redko 36,9%, nikoli pa 27,0% učiteljev. Sodelovanje učenca na različnih športnih 

tekmovanjih upošteva redko 49,6%, nikoli pa 35,5% učiteljev. Obiskovanje športnih 

dejavnosti učencev izven časa pouka pri oblikovanju ocene redko upošteva 48,2% 

anketirancev, nikoli pa 48,9%.  
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Graf 22: Kaj in kako pogosto upoštevate pri oblikovanje ocene pri športni vzgoji 

 

Tudi ti rezultati so bili pričakovani, saj sta predhodni raziskavi (Štemberger, 2003b; 

Vodovnik, 2014) pokazali podobne rezultate. V obeh raziskavah učitelji razrednega pouka pri 

oblikovanju ocene najpogosteje upoštevajo napredek učenca. Prva štiri mesta v vseh 

raziskavah zasedajo poleg učenčevega napredka še učenčev trud, znanje in sodelovanje 

učenca na različnih športnih tekmovanjih. 

Pri pouku športa se ocenjuje praktična in teoretična znanja, kar je v učnem načrtu opredeljeno 

kot standardi znanja, ti pa so oblikovani tako, da jih večina učencev (zlahka) doseže. Dejstvo 

je, da učitelj ne sme ocenjevati nekognitivnih ciljev (to so stališča, odnos do športa, 

sposobnosti, vedenjski vzorci ipd.), ampak le napredek v učenčevem gibalnem razvoju. A 

vendarle tudi z ocenjevanjem doseganja standardov znanja vedno posredno vrednotimo tudi 

doseganje nekognitivnih ciljev (znanje, ki ga osvoji, odraža učencev trud, odnos do dela pri 

pouku športa itd.). Nekateri učitelji danes še vedno ne vedo, kaj se ocenjuje pri pouku športa, 

in še vedno ocenjujejo elemente, ki jih ne bi smeli (higienske navade učenca, športno-vzgojni 

karton itd.), čeprav v oceno sodi le ocena teoretičnega in gibalnega, praktičnega znanja 

posameznega učenca (Kosmač, 2011).  
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INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA POUKA 

Učitelji pogosto (99,3%) pomagajo učencu, če ugotovijo, da zaostaja v znanju. Vse učence v 

oddelku enako pogosto enakovredno upošteva 94,1% učiteljev. Prav tako pogosto (87,4%) pri 

športni vzgoji slabše učence vključijo med boljše. Pri športni vzgoji pogosto uvajajo 

medsebojno pomoč (86,7%), delo pogosto prilagodi motivaciji učencev 71,1% učiteljev, 

68,9% učiteljev pogosto dovoli, da pri športni vzgoji lahko različni učenci istočasno delajo 

različne stvari. 66,7% učiteljev pogosto prilagodi dejavnost vsakemu posebej, če ugotovijo, da 

so nekateri v razredu že osvojili določeno znanje, drugi pa ne. Prav tako 51,9% učiteljev 

pogosto delo pri športni vzgoji diferencira. Redko 49,6% učiteljev boljšim učencem da 

drugačne naloge kot drugim, nikoli pa le 0,7% učiteljev. Delo pri športni vzgoji redko 

individualizira 48,1% vprašanih, nikoli pa le 2,2% učiteljev. Le redko (62,2%) ali nikoli 

(4,4%) pa boljšim učencem dajo več nalog kot drugim. Prav tako redko (49,6%) ali nikoli 

(43,7%) učitelji učence usmerjajo k dopolnilnemu pouku.  

Tabela 5: Individualizacija in diferenciacija dela - pogostost po trditvah 

 N=135 pogosto redko nikoli 

  f f(%) f f(%) f f(%) 

če ugotovim, da učenec zaostaja v znanju, mu pomagam 134 99,3% 1 0,7% 0 0,0% 

vse učence v oddelku enako upoštevam 127 94,1% 6 4,4% 2 1,5% 

pri športni vzgoji slabše učence vključim med boljše 118 87,4% 15 11,1% 2 1,5% 

pri športni vzgoji uvajam medsebojno pomoč 117 86,7% 17 12,6% 1 0,7% 

delo prilagajam motivaciji učencev 96 71,1% 37 27,4% 2 1,5% 

pri športni vzgoji lahko različni učenci istočasno delajo 

različne stvari 93 68,9% 40 29,6% 2 1,5% 

če ugotovim, da so nekateri v razredu že osvojili 

določeno znanje, drugi pa ne, vsakemu posebej 

prilagodim dejavnosti 90 66,7% 45 33,3% 0 0,0% 

delo pri športni vzgoji diferenciram 70 51,9% 63 46,7% 2 1,5% 

boljšim učencem dam drugačne naloge kot drugim 67 49,6% 67 49,6% 1 0,7% 

delo pri športni vzgoji individualiziram 67 49,6% 65 48,1% 3 2,2% 

boljšim učencem dam več nalog kot drugim 45 33,3% 84 62,2% 6 4,4% 

učence usmerjam k dopolnilnemu pouku 9 6,7% 67 49,6% 59 43,7% 

 

V oči padejo podatki o usmerjanju učencev k dopolnilnemu pouku, anketiranci redko (49,6%) 

ali celo nikoli (43,7%) ne usmerjajo. Smiselno bi bilo preveriti tudi, v kolikšni meri 

dopolnilni pouk sploh izvajajo.  

Dopolnilni pouk je namreč program, ki ga šola mora ponuditi, predvsem za tiste, ki imajo 

zdravstvene, gibalne in vedenjske težave, kajti takšni učenci in skupine potrebujejo dodatno 
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skrb in individualno pomoč (Jager, 2012). Vključevanje otrok je prostovoljno, pri tej obliki 

dela pa se učencu, ki ima težave pri doseganju minimalnega standardnega znanja, posvetimo 

individualno. Dopolnilni pouk športa je v naših šolah izvajan zelo redko, a bi v nasprotnem 

primeru lahko v veliki meri pomagal motorično šibkejšim učencem. 

Zelo visok je tudi delež učiteljev (48,1%), ki redko individualizira delo, to pogosto počne le 

slaba polovica učiteljev. Ravno tako je z diferenciacijo pri pouku, tudi tu jih le 52,9% navaja, 

da to počno pogosto, redko pa kar 46,7%. Stanje v naši raziskavi je podobno, kot kažejo 

podatki V. Štemberger (2003b). V njeni raziskavi delo pogosto individualizira 38,8%, redko 

41,0%, delo pogosto diferencira 50,7% učiteljic, redko pa 34,3%. Zelo podobne rezultate kot 

mi je dobila v svoji raziskavi J. Vodovnik (2014), kjer učiteljice delo pogosto 

individualizirajo (59,9%), redko pa 37,0%, medtem ko jih pogosto diferencira 60,4% in redko 

38,4%.  

Učni načrt (Kovač idr., 2011) predvideva, da učitelj, ki poučuje šport, prilagodi pouk športa 

(notranja diferenciacija) v fazi načrtovanja, organizacije in izvedbe pouka, ravno tako pri 

preverjanju znanja. Posebno pozornost morajo nameniti učitelji specifičnim skupinam in 

posameznikom. 

Individualizacija je pri pouku športa neizbežna, saj učitelj tudi sicer pogosto ne opredeli 

natančno nalog (npr. število ponovitev), ki jih učenci izvajajo glede na svoje znanje, 

motivacijo in zmožnosti (Kovač in Jurak, 2012). 

Raziskava (Subić, 2015) je pokazala, da učitelji prvega in drugega triletja individualizirajo in 

diferencirajo pri pouku športa največkrat v osrednjem delu učne ure in pri utrjevanju 

(ponavljanju). Največkrat individualizirajo in diferencirajo metodične postopke, vsebine in 

metode dela. Največje težave pri tem imajo s povečevanjem učencev v oddelkih, ki 

potrebujejo prilagoditve, saj nadzorovanje in usklajevanje dela ter priprava in izvedba dela 

zahteva veliko časa. Vse učiteljice se tudi ne počutijo enako usposobljene za delo z učenci s 

posebnimi potrebami. 

Poleg zgoraj naštetega pa menimo, da še vedno vse šole (v mislih imamo predvsem 

podružnične šole) nimajo optimalnih pogojev za samo izvedbo učne ure, pri čemer imajo 

učitelji še toliko bolj oteženo delo, kadar na voljo nimajo dovolj didaktičnih pripomočkov in 

ustreznih prostorov. Zagotovo pa so zelo pomembni dejavniki veliko število otrok v oddelku, 

težja obvladljivost posameznikov, izostajanje posameznikov od pouka ipd., kar na žalost 

prispeva k slabšemu izvajanju individualizacije in diferenciacije. V. Štemberger (2003b) 
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poudarja, da bi morala biti individualizacija in diferenciacija dela stalnica predvsem pri pouku 

športa ne glede na številčnost oddelka. 

 

 

STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

Kar 67,9% anketirancev se redko udeležuje seminarjev strokovnega izpopolnjevanja s 

področja športne vzgoje, 18,7% pogosto in 13,4% učiteljev pa se nikoli ne udeležuje 

seminarjev strokovnega izpopolnjevanja s področja športne vzgoje.  

Graf 23: Pogostost udeležitve na seminarjih strokovnega izpopolnjevanja s področja športne vzgoje 

 

Rezultati so nekako pričakovani, kar je pokazala tudi podobna raziskava (Vodovnik, 2014). 

Učitelji se redko (76,6%) udeležujejo seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja, 

pogosto se jih udeleži le 12,0%, medtem ko se 11,4% anketiranih učiteljev seminarjev ne 

udeležuje.  

»Temeljni namen strokovnega izpopolnjevanja naj bi bil učitelju pomagati dvigniti možnost 

razmišljajočega ravnanja med poukom in v drugih šolskih situacijah, v nasprotju z rutinskimi« 

(Vršnik Perše, Kelava, Kozina, Rutar Leban in Javornik Krečič, 2012, str. 31). 

Pri nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju učiteljev gre za vseživljenjsko učenje 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki je eden od temeljev njihovega 

profesionalnega razvoja. Za opravljanje vseh nalog, s katerimi se srečajo na svoji 

profesionalni poti, strokovni delavci ne morejo pridobiti vsega znanja v času študija, ampak se 

morajo izpopolnjevati v celotni profesionalni karieri. Brez neprestane refleksije svojega dela, 

ob upoštevanju sprememb na strokovnem področju in brez stalnega usvajanja novega znanja, 

se učitelji ne morejo prilagajati vsem spremembam, ki jih zahteva družba (Bela knjiga, 2011).  
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Škof idr. (2005) ugotavljajo, da profesionalna učinkovitost učiteljev raste z delovnimi 

izkušnjami. Izkazalo se je, da učitelj s profesionalnim razvojem poveča pedagoško spretnost 

ter tolerantnost, obenem pa učinkoviteje rešuje probleme. 

 

 

Najpogosteje učitelji za svoje izobraževanje uporabijo ustne vire (81,1%) in internet (69,7%). 

Kar 58,0% učiteljev uporablja domače strokovne knjige za izobraževanje redko, nikoli jih ne 

uporablja 2,3% vprašanih. Domače strokovne revije in časopise redko uporablja 63,9%, nikoli 

pa 14,3% učiteljev. Tuje strokovne revije in časopise uporablja redko 48,9% učiteljev, nikoli 

pa 45,8%, tujih strokovnih knjig pa redko (45,4%) ali nikoli (50,8%) ne uporabljajo. Za svoje 

izobraževanje nekateri učitelji uporabljajo tudi druge vire (kot npr. pomoč razrednih 

učiteljev/izmenjava izkušenj, TV in pogovor s sodelavci na drugih šolah), redko druge vire 

uporablja 15,8% učiteljev, nikoli pa drugih virov ne uporablja 63,2% vprašanih. 

Graf 24: Pogostost iskanja informacij za izobraževanje  

 

Zelo podobne ugotovitve navaja tudi raziskava (Vodovnik, 2014), kjer učitelji kot pri nas 

najpogosteje črpajo informacije za svoje izobraževanje, npr. pogovor s športnim pedagogom 

(80,7%) ali si pomagajo z viri z interneta (73,3%), torej jim je blizu hiter način pridobivanja 

informacij, kar je v času nenehnega hitenja povsem razumljivo. Redko prebirajo domače 

strokovne revije in časopise (57,3%) ter tuje strokovne knjige (33,3%), nikoli pa ne črpa 

informacij iz tujih strokovnih revij in časopisov 48,8% učiteljev in 60,5% iz tujih strokovnih 

knjig. 

Menimo, da so rezultati pričakovani, je pa treba izbirati kvalitetne in preverjene informacije 

tako preko pogovora (ustne informacije) kot tudi informacije z interneta. Slednji je v 

primerjavi z leti dosegel veliko večjo uporabo, saj v podobni raziskavi (Štemberger, 2003b) 
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navaja, da internet uporablja manj kot polovica (44,0%) učiteljic. Zakaj učitelji redko 

posegajo po domači in tuji strokovni literaturi, bi bilo treba podrobneje raziskati, da bi dobili 

konkretne odgovore, a vendarle predvidevamo, da šolske knjižnice niso dobro založene s to 

vrsto literature, za tovrsten izbor literature pa najverjetneje redkeje obiščejo večje knjižnice. 

 

Strokovno revijo Razredni pouk pogosto prebira 56,8% učiteljev. Šolske razglede prebira 

redko 46,9% učiteljev, nikoli pa 12,3%. Didakto prebira redko 60,6%, nikoli pa 12,1% 

učiteljev. Revijo Vzgoja in izobraževanje prebira redko 51,1% učiteljev, nikoli pa 22,1%. 

Revijo Educa prebira redko 44,3% učiteljev, nikoli pa 43,5%. Revijo Predšolska vzgoja 

53,1% učiteljev prebira redko, 35,4% pa nikoli. Šport mladih ne prebira nikoli 50,0% 

učiteljev, redko pa to revijo prebira 40,9% vprašanih. Revijo Šport nikoli ne bere kar 61,8% 

učiteljev. Revijo Kinesiologia slovenica nikoli ne bere kar 84,7% učiteljev. Nekateri učitelji 

uporabljajo tudi druge revije (npr. Bicikel.com, lokalni časopis). 10,0% učiteljev takšne revije 

prebira pogosto, 5,0% redko in kar 85,0% učiteljev navaja, da drugih revij ne bere nikoli. 

Graf 25: Pogostost prebiranja strokovnih revij 

 

Podatki kažejo, da učitelji v naši raziskavi manj pogosto prebirajo slovenske revije kot učitelji 

v podobni raziskavi (Vodovnik, 2014). V slednji raziskavi namreč revijo Razredni pouk 

pogosto prebira 67,0% učiteljev, Šolske razglede 60,0% učiteljev, revijo Didakta pogosto 

prebira 39,0% učiteljev, revijo Vzgoja in izobraževanje pa 34,0% učiteljev. Ne glede na 

rezultate obeh raziskav smo mnenja, da bi učitelji morali redno prebirati več revij (še posebno 

strokovnih), saj je za vsakega učitelja zelo pomembno, da spremlja novosti tudi na področju 
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športa. Zakaj teh revij ne prebirajo v večji meri, lahko ponovno samo sklepamo – razlog je 

verjetno ponovno v slabši dostopnosti teh revij, vse šole niso naročene na te revije, za večje 

knjižnice in poseganje po tovrstni literaturi pa si učitelji najverjetneje vzamejo premalo časa. 

 

S prispevki v reviji Razredni pouk nikoli ne sodeluje 87,0% učiteljev, le 11,0% učiteljev pa je 

že sodelovalo s prispevki v tej reviji. 0,8% učiteljev je tudi že sodelovalo s prispevki v reviji 

Educa. V revijah Vzgoja in izobraževanje, Pedagoška obzorja, Didakta, Šolski razgledi, 

Kinesiologia slovenica, Šport in Šport mladih ter v drugih revijah ne sodeluje nikoli večina 

učiteljev (več kot 95%). Nekateri učitelji sodelujejo s prispevki tudi v drugih revijah (npr. 

lokalni časopis). 1,5% učiteljev je redko v drugih revijah že sodelovala s svojim prispevkom, 

medtem ko 98,5% učiteljev ni nikoli s prispevki sodelovala v drugih revijah. 

Graf 26: Pogostost sodelovanja s prispevki s področja športne vzgoje v strokovnih revijah 

 

Rezultati so nekako pričakovani, tudi J. Vodovnik (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da 

učitelji s svojimi prispevki skoraj nikoli ne sodelujejo v strokovnih revijah. Razlog za to je 

morda v nizki samopodobi o njihovi strokovnosti ali preprosto na svojem močnem področju 

ne razvijajo svojih atributov (prav tam). Morda se marsikateri učitelj ne poslužuje pisanja in 

objavljanja svojih člankov, ker ne pozna postopkov za objavo člankov ali se ne počutijo 

dovolj kompetentne za to področje ali pa preprosto ne najdejo časa in motivacije za to. 
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Le 2,3% učiteljev se pogosto udeležuje kongresa Otrok v gibanju, redko pa le 10,1% 

učiteljev. Kongresa Šport mladih se redko udeležuje le 4,5% učiteljev, medtem ko se 

kongresa Posveti športnih pedagogov redko udeležuje le 8,4% učiteljev. Na splošno se večina 

učiteljev nikoli ne udeležuje omenjenih kongresov. Drugih kongresov (npr. seminarji s 

področja plesa in gibanja gibalno oviranih otrok), se pogosto udeležuje le 2,0% in redko prav 

tako 2,0% učiteljev, preostalih 96,0% se drugih kongresov ne udeležuje nikoli. 

Graf 27: Udeležba učiteljev na različnih kongresih 

 

Tudi J. Vodovnik (2014) ugotavlja, da se učitelji razrednega pouka kongresov, kot so Otrok v 

gibanju, Šport mladih, Posveti športnih pedagogov ipd., ne udeležujejo. Predvidevamo, da je 

tako v njeni raziskavi kot v naši stanje takšno zato, ker učitelji dobivajo premalo podpore s 

strani šol, saj je strošek za samega učitelja kot udeleženca na teh kongresih previsok, šole pa 

ga pogosto ne zmorejo poravnati. Nekateri kongresi trajajo navadno tudi več dni, kar 

posledično za učitelja privede še dodatne stroške (potni stroški, stroški bivanja v oddaljenem 

kraju itd.). Stanje na tem področju se ne izboljšuje, saj je takšne rezultate v svoji raziskavi 

dobila že V. Štemberger (2003b).  

 

Največ učiteljev se udeležuje seminarja plesa (53,5%), sledi seminar splošne didaktične 

vsebine (48,4%), osnovne motorike (35,2%), plavanja (33,1%), Zlati sonček/Krpan (28,2%), 

šola v naravi (26,4%). Seminarjev smučanje, vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo, 

rolanje, vsebine atletike, mini odbojka, mini košarka, drsanje, mini rokomet, mini nogomet pa 

se ne udeležuje nikoli več kot 80% vprašanih. Drugih seminarjev stalnega izpopolnjevanja 

(npr. ljudski plesi) se udeležuje le 2,9% učiteljev, preostalih 97,1% pa se drugih seminarjev 

stalnega izpopolnjevanja nikoli ne udeležuje. 
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Graf 28: Udeležba na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja  

 

Rezultati podobnih raziskav (Vodovnik, 2014) kažejo, da je udeležba na stalnih strokovnih 

izobraževanjih zelo nizka. Tudi v njeni raziskavi sta najbolje obiskana seminarja s področja 

plesa in splošnih didaktičnih vsebin. Podobne ugotovitve v svoji raziskavi navaja tudi V. 

Štemberger (2003b). Razloge za tako nizko udeležbo razrednih učiteljih na seminarjih iz 

športno-didaktičnih vsebin vidimo v financiranju teh, v manjšem obsegu ponudbe seminarjev 

s področja športno-didaktičnih vsebin in v napačnem prepričanju nekaterih, da je pouk športa 

še vedno manj pomemben kot osnovni predmeti, kot so pouk slovenščine, matematike, tujih 

jezikov ipd.. Zagotovo razredni učitelji vsako leto ne morejo izbrati seminarjev z vseh 

področij, vendar kljub temu menimo, da bi se morali bolj pogosto udeleževati tudi seminarjev 

s področja športa, da bi se pri svojem delu počutili bolj samozavestno, da bi spremljali novosti 

in spremembe tega področja, ki so opazne iz leta v leto, še posebno zato, ker večina razrednih 

učiteljev še vedno premalo sodeluje s športnim pedagogom. 

 

Največ učiteljev se želi udeležiti seminarja osnovna motorika (66,1%), sledijo ples (58,5%), 

splošne didaktične vsebine (56,5%), vsebine atletike (51,7%). Vsebine gimnastike z ritmično 

izraznostjo pa želi obiskati polovica anketirancev. Želje po udeležbi na seminarjih s področja 

mini odbojka, šola v naravi, plavanje, mini rokomet, Zlati sonček, Krpan, mini košarka, mini 

2,3% 

2,9% 

3,9% 

3,9% 

4,8% 

7,8% 

11,8% 

12,8% 

16,4% 

18,8% 

26,4% 

28,2% 

33,1% 

35,2% 

48,4% 

53,5% 

97,7% 

97,1% 

96,1% 

96,1% 

95,2% 

92,2% 

88,2% 

87,2% 

83,6% 

81,2% 

73,6% 

71,8% 

66,9% 

64,8% 

51,6% 

46,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Mini nogomet 

Drugo: 

Mini rokomet 

Drsanje 

Mini košarka 

Mini odbojka 

Vsebine atletike 

Rolanje 

Vsebine gimnastike z … 

Smučanje 

Šola v naravi 

Zlati sonček, Krpan 

Plavanje 

Osnovna motorika 

Splošne didaktične vsebine … 

Ples 

Da Ne 

N=129 

N=126 

N=128 

N=127 

N=131 

N=129 

N=128 

N=128 

N=125 

N=127 

N=128 

N=126 

N=127 

N=127 

N=34 

N=128 



| 94 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

nogomet, rolanje, smučanje, drsanje ali kakšnih drugih seminarjev pa nima več kot 60% 

anketirancev. Drugih seminarjev stalnega izpopolnjevanja (npr. pohodništvo, tenis, različne 

igre, joga za otroke) se želi udeležiti 17,2% učiteljev, medtem ko jih kar 82,8% nima želje po 

udeležbi na drugih seminarjih stalnega izpopolnjevanja. 

Graf 29: Želja po udeležbi na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

 

Podobni raziskavi (Štemberger, 2003b; Vodovnik, 2014) kažeta, da si učitelji najpogosteje 

želijo udeležbe na seminarjih s področja osnovne motorike, splošnih didaktičnih vsebin in 

plesa. Tudi naša raziskava še vedno potrjuje te rezultate. J. Vodovnik (2014) poudarja, da 

raziskave kažejo velik upad interesa po udeležbi stalnih strokovnih izpopolnjevanj. Kot 

razloge za to navaja slabo ponudbo teh programov, neprivlačnost teh in finančne razloge.  

Učitelji se danes soočajo z zelo raznolikimi izzivi v zvezi s poučevanjem in učinkovitim 

podajanjem učne snovi, tudi z naraščajočimi družbenimi zahtevami po čim bolj učinkovitem 

izobraževanju. Ravno zato je treba uvesti sistemske spremembe učiteljskega poklica ter dati 

večji poudarek izobraževanju in strokovnemu usposabljanju učiteljev. Usposabljanje učiteljev 

je sicer na evropski ravni visoko na seznamu prednostnih nalog, zato so na voljo številne 

študije in priročniki, vendar pa je kljub temu težko prepoznati neposredne učinke v praksi. V 

večini evropskih držav je na voljo stalno strokovno izpopolnjevanje, vendar na splošno 

primanjkuje spodbud za vključitev vanj, nekateri posamezniki pa imajo tudi predsodke do 
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udeležbe na teh izpopolnjevanjih (Izobraževanje učiteljev: stanje in napovedi za usposabljanje 

osnovnošolskih učiteljev v Evropi, 2014). 

Profesionalni razvoj učitelja je v tesni povezavi s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem na 

različnih seminarjih, ki pa je seveda odvisen tudi od kakovosti njim namenjenih 

izobraževalnih programov in tudi od usposobljenosti njihovih izvajalcev, od podpore 

(sistemske in osebne), ki jim je zagotovljena v različnih fazah profesionalnega razvoja (Bela 

knjiga, 2011). 

Menimo, da bi morale šole (v sklopu 5-dnevnega izobraževanja, ki ga je šola dolžna 

organizirati) nameniti in prilagoditi skupna izobraževanja na šolski ravni tudi s področja 

športno-didaktičnih vsebin, saj so v končni fazi učitelji v šoli tisti, ki najpomembneje vplivajo 

na to, kako kakovostno se učenci učijo. Ravnatelji in drugi pristojni pa bi morali letno skupaj 

analizirati potrebe učiteljev po dodatnem izobraževanju, za katere se v praksi pokažejo 

največje potrebe.  

 

Vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

Učitelji se pogosto udeležujejo sestankov strokovnih aktivov (80,9%). Prav tako so se pogosto 

o problematiki športne vzgoje pogovarjali z razrednim učiteljem (74,0%), in športnimi 

pedagogi (52,7%). Sestanka aktiva športnih pedagogov se redko udeleži 33,6% učiteljev, 

nikoli pa kar 55,0% učiteljev. Mentorji študentom na praksi s področja športa so učitelji redko 

(27,5%), 64,1% učiteljev pa ni nikoli bilo mentor študentom na praksi.  

Graf 30: Vključenost učiteljev v delo šole 

 

Zelo podobne rezultate v posameznih kategorijah sta v svojih raziskavah dobili tudi V. 

Štemberger (2003b) in J. Vodovnik (2014). Iz vseh zbranih podatkov lahko povzamemo, da 
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se razredni učitelji večinoma pogosto udeležujejo sestankov strokovnih aktivov, a redko in še 

bolj pogosto nikoli ne prihajajo na aktive športnih pedagogov. Prav tako več kot polovica 

anketiranih ni bila mentor študentom na praksi s področja športne vzgoje ali pa le redko. 

Verjetno je logično, da anketirani učitelji niso mentorji na področju pouka športa ali pa le 

redko, saj to funkcijo navadno prevzamejo športni pedagogi, učitelji razrednega pouka pa so 

mentorji praktikantom razrednega pouka, ki zajema vse predmete, ki jih kasneje razredni 

učitelj poučuje, tudi pouk športa. Tudi nizka udeležba razrednih učiteljev na aktivih s 

športnimi pedagogi je nekako pričakovana, saj se v praksi najpogosteje izvajajo aktivi 

učiteljev znotraj razreda, nato še sledi sodelovanje z aktivom učiteljev podaljšanega bivanja in 

nazadnje je medpredmetno povezovanje aktivov. Do sodelovanja na aktivih ne prihaja tudi z 

razlogom, saj se najpogosteje sestajajo učitelji, ki skupaj načrtujejo učne ure. V kolikor 

razredni učitelj ne poučuje s športnim pedagogom, do tega sodelovanja prihaja manj 

pogosteje. So pa aktivi sestankov razrednih učiteljev in športnih pedagogov smiselni in 

koristni, saj se lahko razredni učitelji posvetujejo in seznanijo z novostmi na področju športa, 

dobijo potrditev ali informacije pri pravilnem izvajanju določenih prvin, ki jih poučujejo ipd.. 

Seveda pa ima tudi tukaj pomembno vlogo ravnatelj šole, ki organizira, predlaga in spodbuja 

medsebojno sodelovanje različnih aktivov, kar pa navsezadnje izhaja tudi iz nekaterih stališč 

vodstva šole. Seveda pa do tega pride z jasno postavljenimi pravili delovanja aktivov s strani 

vodstva šole. 

B. Jordan Fleten (2009) je v svoji raziskavi ugotavljala, katerih oblik dela se poslužujejo 

učitelji. Učitelji navajajo, da so jim te oblike v praksi v oporo (npr. pri problemih, s katerimi 

se srečujejo pri svojem delu), jih spodbujajo in potrjujejo, da delajo pravilno, pri čemer so 

našteli več tistih, ki jih uporabljajo kar na delovnem mestu. Gre predvsem za neformalne in 

formalne pogovore s sodelavci, strokovne aktive, timsko delo, mentorstvo oziroma 

pripravništvo ter tematske konference, ki jih pripravi skupina zaposlenih na šoli. 

Tudi pri zagotavljanju kakovosti na posamezni šoli so pomembni dejavnik strokovni aktivi, ki 

lahko strokovno prispevajo k strokovnemu razvoju posameznika in šole, k razvoju 

medsebojnega sodelovanja posameznih učiteljev in tudi k razvoju sodelovalne kulture. Gre za 

elemente t. i. nenehnih izboljšav, ki je za šole eden najprimernejših pristopov h kakovosti. 

Strokovni aktivi v naših šolah postajajo središče sodelovanja in medsebojnega učenja, 

izmenjave izkušenj in so poleg ravnatelja pomemben motivator za osebno strokovno in 

profesionalno rast. Pogojujejo razvoj šole in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnih storitev. 

Učitelji se v aktive ne vključujejo zgolj zato, ker to določa šolska zakonodaja, ampak 
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predvsem zato, ker se zavedajo, da brez strokovnega sodelovanja s kolegi ne morejo več 

slediti vsem spremembam in novostim sodobnega pouka. Učiteljem primanjkuje znanja s 

področja komunikacije in timskega dela, kar predstavlja pogoj za sodelovanje med aktivi 

(Purgaj, 2006). 

 

Učitelji pogosto sodelujejo pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji športnih dni (90,8%), pri 

testiranju za športno vzgojni karton (90,1%), pri izvedbi Zlatega sončka/Krpana (69,5%). Pri 

izvedbi tečaja plavanja jih 22,1% sodeluje redko, 29,0% pa nikoli. Pri organizaciji, izvedbi in 

evalvaciji šole v naravi jih 24,4% sodeluje redko, 25,7% pa nikoli. Pri izvedbi športnih 

interesnih dejavnosti jih 32,1% sodeluje redko, 27,5% pa nikoli. Pri izvedbi aktivnega odmora 

jih 30,5% sodeluje redko, 30,5% pa nikoli. Pri različnih tečajih v okviru športne vzgoje 29,0% 

učiteljev sodeluje redko, 48,1% pa nikoli. Pri delu športnih oddelkov sodeluje redko 15,3% 

učiteljev, medtem ko jih kar 69,5% ne sodeluje nikoli. Pri Cicibanu planincu kar 85,5% 

učiteljev ne sodeluje nikoli. Tudi pri dopolnilnem pouku za športno vzgojo nikoli ne sodeluje 

kar 82,4% učiteljev.  

Graf 31: Pogostost sodelovanja učiteljev v šoli 

 

Rezultati so pričakovani, tudi J. Vodovnik (2014) je v svoji raziskavi dobila zelo podobne 

rezultate, le da v njeni raziskavi največ učiteljev sodeluje pri izvedbi testiranja za športno-

vzgojni karton (91,1%), na drugem mestu pa s 87,8% sledi organizacija, izvedba in evalvacija 

športnih dni. Tudi preostali odstotki se približno v enakem vrstnem redu razporedijo tudi v 
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njeni raziskavi. Kot manjšo udeležbo pri delu na šoli, ki se nanaša na športno področje in kjer 

delo poteka izven ur rednega pouka, J. Vodovnik (prav tam) navaja, da je največ anketiranih 

učiteljev iz prvega izobraževalnega obdobja, kjer manj pogosto izvajajo nekatere od naštetih 

dejavnosti ali pa jih sploh ne izvajajo.  

Menimo, da je razlog tudi v tem, da je navadno vodja ali izvajalec teh dejavnosti, vsebin ali 

projektov le posamezni učitelj (ali le nekaj posameznih učiteljev) na šoli in kljub 

dolgoletnemu poučevanju ne zajame večine učiteljev.  

 

Interesne dejavnosti s področja slovenščine redko vodi 14,8% učiteljev, medtem ko nikoli kar 

45,1%. S področja športne vzgoje 27,2% učiteljev redko vodi to dejavnost, medtem ko jih kar 

40,8% te dejavnosti ne vodi nikoli. Kar 56,8% učiteljev nikoli ne vodi dejavnosti s področja 

spoznavanje okolja, 52,5% pa jih nikoli ne vodi dejavnosti s področja likovne vzgoje. 

Dejavnosti s področja matematike nikoli ne vodi kar 59,8% učiteljev, s področja tehnične 

vzgoje pa nikoli ne vodi 65,8% učiteljev. S področja glasbene vzgoje pa kar 67,5% učiteljev 

nikoli ne vodi te dejavnosti. Nekateri učitelji vodijo tudi druge dejavnosti (npr. krožke, tuj 

jezik, računalništvo, vesela šola, ples, lutkovni krožek, druženje s starejšimi, ekologija), 

45,0% učiteljev vodi takšne dejavnosti pogosto, 2,5% redko, 52,5% vprašanih pa drugih 

dejavnosti ne vodi nikoli. 

Graf 32: Pogostost vodenja interesnih dejavnosti z različnih področij 

 

Rezultati pod drugo imajo velik odstotek zato, ker so učitelji navajali zelo različne interesne 

dejavnosti, ki jih izvajajo na njihovih šolah. Učitelji izvajajo interesne dejavnosti po svojih 

željah in sposobnostih ter znanju. Zanimivo je, da učitelji najbolj pogosto vodijo interesne 
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dejavnosti iz slovenščine in s športnega področja. Menimo, da učitelji vedo, da učenci 

dandanes zelo veliko časa preživijo v šoli, nekateri celo več kot 10 ur, kar pomeni, da imajo 

malo časa za gibanje v naravi. Učitelji lahko preko igre izvajajo marsikatero interesno 

dejavnost, v katero vključijo gibanje, športne prvine, igre lovljenja ipd., ter na tak način 

učencem omogočijo, da se gibajo tudi v času, ko so v šoli. Pri vsej ponudbi interesnih 

dejavnosti s športnega področja pa moramo upoštevati varno okolje za izvedbo teh ur ter 

zagotoviti ustrezen prostor, ustrezno število učiteljev spremljevalcev ipd.. 

Šola zunaj šolskega pouka organizira interesne dejavnosti, ki so pomemben del 

vseživljenjskega učenja, z namenom, da omogoči odkrivanje in razvijanje učenčevih 

interesov. Učenci se vanje vključujejo prostovoljno. S tem učence praktično uvaja v življenje 

ter jih usposablja za koristno in zdravo preživljanje prostega časa (Interesne dejavnosti za 9-

letno osnovno šolo, 2008). 

 

S področja umetnosti kar 75,6% učiteljev nikoli ne vodi takšne dejavnosti zunaj šole, le 

13,0% pa dejavnosti s področja umetnosti vodi pogosto. Prav tako 13,0% učiteljev pogosto 

zunaj šole vodi dejavnosti, povezane s športom, kar 72,4% pa takšnih dejavnosti ne vodi 

nikoli. S področja glasbe le 3,4% učiteljev vodi dejavnosti zunaj šole pogosto, kar 90,0% 

učiteljev pa nikoli. Tudi druge dejavnosti zunaj šole (npr. tuj jezik, gasilstvo, delavnice za 

otroke, življenje v naravi) vodi nekaj učiteljev. 9,8% učiteljev druge dejavnosti vodi pogosto, 

90,2% učiteljev pa drugih dejavnosti zunaj šole ne vodi nikoli.   

Graf 33: Pogostost vodenja dejavnosti iz različnih področij zunaj šole 

 

Zelo podobne rezultate je v svoji raziskavi predstavila tudi J. Vodovnik (2014). Poudarja, da 

so učitelji pri vodenju dejavnosti zunaj šole manj aktivni kot v šoli, kar potrjuje tudi naša 

raziskava. V raziskavi J. Vodovnik (2014) največji delež učiteljev vodi dejavnosti zunaj šole s 

področja umetnosti (16,0%) in športa (17,0%), v naši raziskavi je delež teh enak (13,0%). 
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Seveda so tudi tukaj pomemben dejavnik t. i. pogoji za izvedbo (prostor, čas - urnik, ustrezno 

število primernih mentorjev ipd.).  

Pri ponudbi športnih interesnih dejavnosti pa se pojavljajo tudi nekatere pomanjkljivosti, saj 

vsi mentorji, ki nimajo ustrezne izobrazbe s področja športne vzgoje, nimajo dovolj znanja o 

posamezni športni aktivnosti ter razvojnih posebnostih posameznika (Kovač in Jurak, 2012). 

Kljub vsemu pa je po našem mnenju prvotni cilj navdušiti učence za zdrav in športni slog 

življenja. 

 

 

Pogoji za delo 

Kar 99,2% učiteljev pravi, da so učenci pri športni vzgoji pogosto v športni opremi. Da sami 

športno vzgojo vodijo v športni opremi pogosto, pravi 74,8% učiteljev, 21,4% učiteljev redko 

vodi športno vzgojo v športni opremi, 3,8% pa nikoli. Le 15,3% učiteljev pogosto dobi 

športno opremo v šoli, 25,2% redko, kar 59,5% učiteljev pa nikoli ne dobi športne opreme v 

šoli.  

Graf 34: Pogoji za delo 

 

Menimo, da je zelo pomembno poučevanje športno-vzgojnega procesa v športni opremi, saj s 
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pogosto športne opreme, kot so jo dobili pred leti (izjema so športni pedagogi), pa vendarle bo 

učitelj, ki se zaveda pomembnosti ustrezne opreme, vsakodnevno brez pomislekov prinašal s 

sabo športno opremo in jo tudi uporabljal. Večjo težavo vidimo v času in prostoru, ki ga ima 

učitelj na voljo, da se na pouk športa pripravi. Odmor je kratek in ker navadno nima svojega 
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čas sami in da pogosto ob vseh preostalih obveznostih čas odmora že podaljša v učno uro, kar 

pa gre v škodo kakovosti pouka športno-vzgojnega procesa. 

Učitelj je torej učencem vzor, na razredni stopnji še posebno. Neprimerna športna oprema pa 

je lahko tudi vzrok poškodb učencev, saj učitelj ne more pravilno demonstrirati, asistirati in 

varovati, kar je pri športni vzgoji zelo pomembno. Športna vzgoja od učitelja zahteva 

aktivnost, ki pa jo v neustreznih oblačilih in obutvi nikakor ne more korektno in kakovostno 

izvajati (Štemberger, 2005a). 

 

 

Zadovoljstvo z delom  

Najpogosteje so učitelji zadovoljni s sodelovanjem s kolegi razrednimi učitelji na področju 

športne vzgoje (84,5%), s prostori, kjer se izvaja športna vzgoja (78,3%), s sodelovanjem s 

športnimi pedagogi (70,5%), z opremo, rekviziti, ki jih imajo na voljo (65,9%), s higienskimi 

pogoji (61,2%) ter s sodelovanjem z vodstvom šole na področju športne vzgoje (53,5%). Z 

opremo za vodenje športne vzgoje je redko zadovoljnih 35,7% učiteljev, 17,1% pa ni nikoli 

zadovoljnih z opremo. S sodobno tehnologijo je redko zadovoljnih 44,2% učiteljev, nikoli pa 

ni zadovoljnih kar 29,5% vprašanih.  

Graf 35: Zadovoljstvo z izvajanjem športne vzgoje  

 

Učitelji so v večini z naštetim zadovoljni. Glede na rezultate prejšnjih vprašanj, se tudi pri tem 

vprašanju kaže, da je s tehnologijo (računalnik, video, merilci srčnega utripa ipd.) zadovoljnih 

najmanj učiteljev. Tako lažje potrdimo, da zaradi nezadovoljstva s to sodobno opremo, učitelji 

manj pogosto uporabljajo razne videoposnetke, npr. ob metodi demonstracije. S pomočjo IKT 
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mnogokrat namreč lažje posredujemo teoretične vsebine z vzporedno vadbo in s tem 

osmislimo tudi tiste vsebine, ki za posamezne učence ali posamezne skupine niso tako 

zanimive. 

Za čim bolj enostavno in redno uporabo IKT pri pouku športa je pomembna tudi ustrezna 

namestitev tehnologije v telovadnici ali športni dvorani. Analize namreč kažejo, da šole 

premalo pozornosti namenijo prostorski razporeditvi IKT-opreme kot tudi izbiri na podlagi 

ergonomskih zakonitosti zasnovane opreme (Jurak, Kovač in Strel, 2011). Oprema ne sme biti 

zastarela. Učitelj mora biti seznanjen o uporabnosti sodobne opreme in pripomočkov, ki jih 

ima na razpolago za pouk športa (Planinšec, 2006; Kovač idr., 2011). 

Iz rezultatov lahko tudi sklepamo, da učitelji ne dobijo športne opreme za pouk športa v šoli, 

saj jih je skupaj več kot polovica nezadovoljnih ali redko zadovoljnih. Zanimivo je, da je 

65,9% učiteljev pogosto zadovoljnih z opremo in rekviziti, ki so jim na voljo, saj po raziskavi 

(Turšič, Čuk, Kovač, Bučar Pajek in Bricelj, 2007) v osnovnih šolah primanjkuje orodij, 

naprav in pripomočkov za izpeljavo gimnastičnih ter drugih vsebin. Dobri materialni pogoji, 

kamor uvrščamo tudi telovadnico ali športno dvorano ter njeno opremljenost, zunanjo igrišče, 

garderobo s kopalnico, različne športne pripomočke itd., omogočajo zanimiv pouk športne 

vzgoje, kot si ga učitelj zastavi. Kadar učitelj tega nima na voljo, lahko vseeno izvede 

zanimive in kakovostne ure pouka športne vzgoje, le da mora pokazati več znanja, 

iznajdljivosti in prilagodljivosti (Jurak in Kovač, 2007). 

 

 

C. STALIŠČA DO ŠPORTA 

Ta del raziskave v nadaljevanju predstavimo po faktorjih. Strinjanje so učitelji izražali na 

lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«. 

 

Redno ukvarjanje s športom 

S trditvijo, ki pravi, da bi "vsak moral biti dnevno vsaj 30 minut športno aktiven", se učitelji 

najbolj strinjajo (  = 4,54), sledi trditev "za »zdrav duh v zdravem telesu« je potrebna redna, 

vsakodnevna telesna vadba" (  = 4,53). Naslednja je trditev "življenje je treba urediti tako, da 

najdem čas za športno aktivnost" s povprečno vrednostjo 4,34. Učitelji se najmanj strinjajo s 
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trditvama "všeč so mi dolgotrajne in zahtevne športne aktivnosti (kolesarjenje, tek)" (  =3,48) 

in "trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri vsakodnevnem premagovanju težav" 

(  = 3,34).  

Graf 36: Povprečne vrednosti po posamezni trditvi - redno ukvarjanje s športom  

 

Povprečne vrednosti pri vseh izbranih trditvah so zelo enakomerno porazdeljene, nekoliko 

zaostajata le zadnji dve trditvi, ki se nanašata na nek trud, ki je potreben za določen dosežek, 

kar kaže na to, da učiteljem ni ravno blizu. 

 

 

Šola in šport 

Učitelji se najbolj strinjajo s trditvijo "pomembno je, da se športniki posvečajo tudi šoli" (  = 

4,82), sledi trditev, ki pravi, da "je poklic učitelja psihično zahteven", s povprečno vrednostjo 

4,81. Sledi trditev "vodenje športne vzgoje zahteva tudi precejšnje organizacijske 

sposobnosti" (  = 4,7), s povprečno vrednostjo 4,62 pa sta označeni trditvi "izmenjava znanj s 

področja športa z drugimi učitelji je lahko koristen vir znanj" in "učitelj se mora znajti tudi v 

vlogi psihologa". Učitelji se najmanj strinjajo s trditvijo "zame je pomembno, da se lahko med 

športno aktivnostjo sprostim" (  = 4,11) ter s trditvijo, ki pravi, da "je poklic učitelja v javnosti 

cenjen" (  = 2,3).  
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Graf 37: Povprečne vrednosti po posamezni trditvi - šola in šport 

 

Tudi pri teh trditvah so povprečne vrednosti dokaj enakomerno porazdeljene, izstopa le zadnja 

trditev, ki je pričakovano tako ocenjena. V raziskavi (Bašič, 2013), ki je bila narejena na 

vzorcu 167 osnovnošolskih učiteljev, se je pokazalo, da učitelji sami cenijo svoj poklic in so z 

izbiro svojega poklica zadovoljni. O sebi tudi menijo, da so dobri učitelji, za delo visoko 

motivirani, z željo po napredovanju ter pri svojem delu dovolj avtonomni. Velika večina pa 

jih tudi meni, da je bil poklic osnovnošolskega učitelja včasih veliko bolj cenjen kot danes in 

vsi anketirani učitelji bi na različne načine zvišali ugled poklica. Menijo, da je delo 

osnovnošolskega učitelja razvrednoteno in posledično tako nizko cenjeno. 

 

 

Novosti v športu  

Učitelji se najbolj strinjajo s trditvijo "rad/-a izvajam nove prvine pri športni vzgoji" (  = 

3,73), sledi trditev "rad/-a se preizkusim v kakšni novi športni panogi", s povprečno 

vrednostjo 3,49. Najmanj se učitelji strinjajo s trditvijo, ki pravi "redno se udeležujem 

seminarjev s področja športa" (  = 2,39). 

Graf 38: Povprečne vrednosti po posamezni trditvi - novosti v športu 
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Tudi tukaj se pokaže, da se učitelji premalo izobražujejo. Profesionalna rast pomeni 

vseživljenjski proces, ki vključuje nenehno učenje in profesionalni razvoj skozi vso poklicno 

pot, kjer mora biti učitelj skozi transparentno izobraževanje nenehno aktiven, razmišljujoč in 

avtonomen profesionalec. Izobraževanje učiteljev je torej nedokončan proces, kar pomeni, da 

je učitelj v vlogi »doživljenjskega« učenca (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). Cilj stalnega 

strokovnega izobraževanja sta torej profesionalni razvoj in strokovna oz. osebnostna rast 

učiteljev, s čimer se poveča tudi kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega 

(Devjak in Polak, 2007). 

 

 

Sodelovanje z drugimi 

Učitelji se najbolj strinjajo s trditvijo "aktivno sodelujem pri pripravi športnih dni in športnih 

prireditev v okviru naše šole" (  = 4,44), sledi trditev "z drugimi učitelji se pogosto 

pogovarjam o športu in poučevanju športne vzgoje", s povprečno vrednostjo 3,93. Naslednja 

je trditev "ker je vodenje športne vzgoje zame premalo naporno, sem aktiven/aktivna tudi v 

prostem času" (  = 2,98). Najmanj se učitelji strinjajo s trditvijo, ki pravi "imam stike s 

trenerji svojih učencev" (  = 2,42). 

Graf 39: Povprečne vrednosti po posamezni trditvi - sodelovanje z drugimi 

 

Pričakovano je, da učitelji nimajo stikov s trenerji, ker učenci trenirajo pogosto tudi zunaj 

šole. Učencev je v razredu veliko in učitelji pogosto ne utegnejo in ne morejo imeti stikov z 

najrazličnejšimi trenerji, pa četudi so nekateri učenci v posameznem športu zelo uspešni in že 

v zgodnji mladosti dosegajo vrhunske rezultate. 
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6.2 RAZLIKE MED UČITELJI 

 

Prikazani so samo rezultati hi
2
 za spremenljivke, pri katerih se je pokazala statistično značilna 

razlika med učitelji. Pri določanju statistične značilnosti smo upoštevali petodstotno tveganje 

(p<0,05). 

 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA STAROST 

Učitelje, ki so sodelovali v raziskavi, smo glede na starost razdelili v naslednje kategorije: 

 učitelji stari od 25 do 35 let oz. letnik 1980–1990 (38 učiteljev – 25,9%), 

 učitelji stari od 36 do 45 let oz. letnik 1970–1979 (47 učiteljev – 31,9%), 

 učitelji stari od 46 do 55 let oz. letnik 1960–1969 (50 učiteljev − 34,0%), 

 učitelji stari od 56 do 60 let oz. letnik 1955–1959 (12 učiteljev – 8,2%). 

 

o načrtovanje in izvajanje pouka 

V sklopu analize načrtovanje in izvajanje pouka, kjer smo ugotavljali razlike glede na 

starost učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 13. sklopa, 14. sklopa (ni statistično 

značilnih razlik), 15. sklopa in 16. sklopa (ni statistično značilnih razlik) predstavljena z 

osnovnimi statistikami v tabelah in grafih (Tabela 4, Graf 17, Graf 18, Graf 19).  

 

 Iz katerih virov in kako pogosto črpate informacije pri pripravah na ure športne 

vzgoje 

V 13. sklopu se pokaže statistično značilna razlika pri treh spremenljivkah. Pri pogostosti 

črpanja informacij iz učnega načrta se kažejo statistično značilne razlike glede na starost 

učiteljev (p=0,018). Najpogosteje iz učnega načrta črpajo informacije učitelji stari 56 let ali 

več (100,0%). Sledijo učitelji v starostni skupini od 46 do 55 let (90,0%), nato učitelji stari od 

36 do 45 let (78,7%), najmanj pogosto pa črpajo informacije iz učnega načrta učitelji v 

starostni skupini od 25 do 35 let (65,8%). Rečemo lahko, da s starostjo narašča delež tistih 

učiteljev, ki iz učnega načrta črpajo informacije pri pripravah na ure športne vzgoje. Menimo, 

da je razlog v utečenem sistemu učiteljev, ki so navajeni, da uporabljajo učni načrt kot najbolj 
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pogosto pomoč pri pripravah za športno vzgojo. Mladi so glede iskanja informacij 

najverjetneje bolj fleksibilni in se poslužujejo še drugih virov. 

Tabela 6: Pogostost črpanja informacij iz učnega načrta glede na starost učiteljev 

Iz učnega načrta 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 65,8% 78,7% 90,0% 100,0% 

redko 34,2% 19,1% 10,0%  0,0% 

nikoli  0,0% 2,1%  0,0%  0,0% 

 

Tabela 7: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij iz učnega načrta glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,292 6 ,018 

 

Tudi pri pogostosti črpanja informacij z interneta se pokažejo statistično značilne razlike 

glede na starost učiteljev (p=0,001). Najbolj pogosto z interneta črpajo informacije najmlajši 

učitelji, stari od 25 do 35 let (76,3%), sledijo učitelji v starostni skupini od 36 do 45 let 

(63,8%), nato učitelji stari od 46 do 55 let (36,0%) in najmanj pogosto črpajo informacije z 

interneta najstarejši učitelji, stari 56 let ali več (25,0%). Rezultati so pričakovani, saj mislimo, 

da so mladi vsekakor bolj hitri in spretnejši pri iskanju informacij na internetu, saj jim je tudi 

sicer (v mislih imamo večino) delo na računalniku bližje kot starejšim. 

Tabela 8: Pogostost črpanja informacij z interneta glede na starost učiteljev
 

Pomagam si z internetom 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 76,3% 63,8% 36,0% 25,0% 

redko 21,1% 34,0% 54,0% 66,7% 

nikoli 2,6% 2,1% 10,0% 8,3% 

 

Tabela 9: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij z interneta glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 21,787 6 ,001 

 

V 13. sklopu se pokaže statistično značilna razlika glede na starost med učitelji tudi pri 

spremenljivki strokovno izpopolnjevanje (p=0,019). Najbolj pogosto informacije iz 
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strokovnega izpopolnjevanja črpajo učitelji v starostni skupini od 36 do 45 let (53,2%), sledijo 

učitelji stari od 46 do 55 let (40,0%), nato učitelji stari 56 let ali več (33,3%). Najmanj 

pogosto črpajo informacije za ure športne vzgoje iz strokovnih izpopolnjevanj najmlajši 

učitelji v starostni skupini 25 do 35 let (28,9%). Razumljivo je, da se najmlajši učitelji še niso 

udeležili toliko seminarjev kot starejši učitelji. Iz rezultatov tako sklepamo, da se učitelji stari 

od 36 do 45 let tudi najpogosteje udeležujejo takšnih seminarjev. Tudi J. Vodovnik (2014) je 

v svoji raziskavi dobila podobne rezultate. Tudi v njeni raziskavi najpogosteje uporabljajo 

vire iz stalnih strokovnih izpopolnjevanj učitelji stari od 31 do 35 let (50,0%). 

Tabela 10: Pogostost črpanja informacij s strokovnega izpopolnjevanja glede na starost učiteljev
 

s strokovnega izpopolnjevanja 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 28,9% 53,2% 40,0% 33,3% 

redko 57,9% 40,4% 60,0% 50,0% 

nikoli 13,2% 6,4%  0,0% 16,7% 

 

Tabela 11: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij strokovnega izpopolnjevanja glede na 

starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,201 6 ,019 

 

 S kom in kako pogosto sodelujete pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo 

V 15. sklopu se pokaže statistično značilna razlika glede na starost učiteljev in spremenljivko 

športni pedagog (p=0,025). Pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo s športnim 

pedagogom najbolj pogosto sodelujejo najmlajši učitelji, v starostni skupini od 25 do 35 let 

(36,8%), sledijo nekoliko starejši učitelji v starostni skupini od 36 do 45 let (34,8%), nato 

najstarejši učitelji od 56 let in naprej (33,3%). Najmanj pogosto s športnim pedagogom 

sodelujejo učitelji v starostni skupini od 46 do 55 let (30,0%). Nekoliko pričakovano je, da 

mlajši učitelji na začetku svoje poklicne poti potrebujejo podporo, mnenje nekoga, ki ima več 

izkušenj na tem področju. Vendar je na drugi strani pri najmlajših učiteljih velik delež tudi 

tistih, ki redko (31,6%) ali nikoli (31,6%) ne sodelujejo s športnim pedagogom. Morda so se 

mlajši učitelji ne glede na realno stanje morali opredeliti za en odgovor pogostosti 

sodelovanja, zato so odstotki pri njih tako razpršeni. 
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Tabela 12: Pogostost sodelovanja s športnim pedagogom pri izdelavi letne priprave glede na starost učiteljev
 

s športnim pedagogom 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 36,8% 34,8% 30,0% 33,3% 

redko 31,6% 50,0% 64,0% 58,3% 

nikoli 31,6% 15,2% 6,0% 8,3% 

 

Tabela 13: Statistična značilnost razlik v pogostosti sodelovanja s športnim pedagogom glede na starost 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 14,448 6 ,025 

 

 

o metode poučevanja 

V sklopu analize metode poučevanja, kjer smo ugotavljali razlike glede na starost učiteljev, 

so bila vključena anketna vprašanja 17. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih 

(Graf 20).  

 Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne metode 

V 17. sklopu se je pokazala statistično značilna razlika glede na starost učiteljev in 

spremenljivko pogovor (p=0,046). Najbolj pogosto uporabljajo pogovor kot učno metodo 

najstarejši učitelji, stari 56 ali več let (91,7%), sledijo nekoliko mlajši učitelji v starostni 

skupini od 46 do 55 let (71,4%), nato pa še nekoliko mlajši učitelji, stari od 36 do 45 let 

(63,0%). Najmlajši učitelji najmanj pogosto uporabljajo pogovor kot učno metodo (47,4%). 

Menimo, da mladi učitelji začenjajo s svojim delom polni novega znanja, svežih informacij in 

idej in to lahko takoj izkoristijo pri samem pouku. Mladi z veliko energije tudi lažje z 

različnimi metodami dela preizkušajo novosti in imajo verjetno več želje po razgibanosti 

pouka športa.    

Tabela 14: Pogostost uporabljanja pogovora kot učne metode glede na starost učiteljev 

pogovor 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 47,4% 63,0% 71,4% 91,7% 

redko 52,6% 34,8% 28,6% 8,3% 

nikoli  0,0% 2,2%  0,0%  0,0% 
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Tabela 15: Statistična značilnost razlik v pogostosti uporabljanja pogovora kot učne metode glede na starost 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,846 6 ,046 

 

Tudi pri tej spremenljivki (demonstracija – učitelj sam) 17. sklopa se glede na starost 

učiteljev pokaže statistično značilna razlika (p=0,044). Najbolj pogosto uporabljajo metodo 

demonstracije (učitelji sami) v najmlajši starostni skupini od 25 do 35 let (97,4%), sledijo 

nekoliko starejši učitelji v starostni skupini od 36 do 45 let (89,1%), sledijo še nekoliko 

starejši učitelji, stari od 46 do 55 let (87,8%), najmanj pogosto pa uporabljajo lastno 

demonstracijo najstarejši učitelji, stari 56 ali več (66,7%). Tudi ti rezultati so pričakovani in se 

povezujejo s predhodno tabelo (glej Tabelo 14), kjer najmlajši učitelji najmanj pogosto 

uporabljajo pogovor kot učno metodo in najpogosteje demonstracijo (pokaže učitelj sam), ki 

velja za eno najpomembnejših metod predvsem v nižjih razredih, saj morajo otroci gibanje 

najprej natančno opazovati, šele nato ponoviti (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc in 

Majerič, 2004). Skozi pogovor, razlago, opisovanje to zagotovo ni mogoče enačiti. 

Tabela 16: Pogostost uporabljanja demonstracije (učitelj sam) kot učne metode glede na starost učiteljev 

demonstracija (učitelj sam) 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 97,4% 89,1% 87,8% 66,7% 

redko 2,6% 10,9% 12,2% 33,3% 

 

Tabela 17: Statistična značilnost razlik v pogostosti uporabljanja demonstracije (učitelj sam) kot učne metode 

glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 8,112 3 ,044 

 

 

o oblike poučevanja 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na starost učiteljev (18. sklop).  

 

o preverjanje in ocenjevane znanja 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na starost učiteljev (19. sklop).  
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o individualizacija in diferenciacija pouka 

V sklopu analize individualizacija in diferenciacija pouka, kjer smo ugotavljali razlike 

glede na starost učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 20. sklopa predstavljena z 

osnovnimi statistikami v tabelah (Tabela 5).  

 Ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas pri športni vzgoji 

Pri 20. sklopu se je pokazala statistično značilna razlika glede na spol pri spremenljivki 

učence v oddelku enako upoštevam (p=0,014). Najbolj pogosto vse učence v oddelku 

enakovredno upoštevajo učitelji v starostni skupini od 36 do 45 let (100,0%), sledijo najmlajši 

učitelji (97,1%), nato pa še učitelji stari od 46 do 55 let (91,5%). Najmanj pogosto vse učence 

v oddelku enakovredno upoštevajo najstarejši učitelji (75,0%). Te rezultate pripisujemo tudi 

času šolanja sodelujočih učiteljev in utečeni praksi teh, saj je nekoč veljalo, da delajo pri 

posamezni uri vsi učenci enako, prilagajanja ni bilo toliko, kot ga poznamo danes. Najstarejši 

učitelji lahko tudi izkušnje iz časov svojega šolanja prenašajo v sedanji čas. 

Tabela 18: Pogostost enakovrednega upoštevanja vseh učencev v oddelku glede na starost učiteljev 

vse učence v oddelku enako upoštevam 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 97,1% 100,0% 91,5% 75,0% 

redko  0,0%  0,0% 8,5% 16,7% 

nikoli 2,9%  0,0%  0,0% 8,3% 

 

Tabela 19: Statistična značilnost razlik v pogostosti enakovrednega upoštevanja vseh učencev v oddelku glede 

na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,970 6 ,014 

 

 

Tudi pri spremenljivki učence usmerjam k dopolnilnemu pouku se glede na starost 

učiteljev pokaže statistično značilna razlika (p=0,008). Učence k dopolnilnemu pouku redko 

usmerja 75,0% najstarejših učiteljev, 60,0% učiteljev starih od 25 do 35 let, 43,9% učiteljev 

starih od 36 do 45 let in 40,0% učiteljev starih od 46 do 55 let (40,4%), kar 55% učiteljev v tej 

starostni skupini učencev nikoli ne usmerja k dopolnilnemu pouku. Dvomimo, da so ti 

rezultati relevantni in usklajeni s prakso, saj najverjetneje učitelji zelo redko ali sploh ne 

izvajajo dopolnilnega pouka pri pouku šport. 
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Tabela 20: Pogostost usmerjanja učencev k dopolnilnem pouku glede na starost učiteljev 

učence usmerjam k dopolnilnemu pouku 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto  0,0% 17,1% 4,3%  0,0% 

redko 60,0% 43,9% 40,4% 75,0% 

nikoli 40,0% 39,0% 55,3% 25,0% 

 

Tabela 21: Statistična značilnost razlik v pogostosti usmerjanja učencev k dopolnilnem pouku glede na starost 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 17,364 6 ,008 

 

 

o stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

 

V sklopu analize stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, kjer smo ugotavljali 

razlike glede na starost učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 21. sklopa, vprašanja 22. 

sklopa, 24. sklopa, 25. sklopa (ni statistično značilnih razlik), 26. sklopa, 27. sklopa (ni 

statistično značilnih razlik) in 28. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 

23, Graf 24, Graf 25, Graf 26, Graf 27, Graf 28, Graf 29).  

 

 Kako pogosto se udeležujete seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s 

področja športne vzgoje 

Pri 21. vprašanju ugotovimo statistično značilno razliko za spremenljivko udeležba na 

seminarjih s področja športne vzgoje glede na starost učiteljev (p=0,026). Kar 76,6% 

učiteljev, starih od 46 do 55 let, se redko udeležuje seminarjev stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja s področja športne vzgoje, prav tako se teh seminarjev redko udeležuje 75,0% 

učiteljev, starih od 36 do 45 let, sledijo učitelji, stari 56 let ali več (66,7% - redko) in nato še 

najmlajši učitelji (48,6% − redko), 31,4% najmlajših učiteljev pa nikoli ne obiskuje teh 

seminarjev. Nekoliko drugačne rezultate smo dobili pri Pogostost črpanja informacij s 

strokovnega izpopolnjevanja glede na starost učiteljev (glej Tabelo 10), kjer smo sklepali 

glede na dobljene rezultate, da se učitelji, stari od 36 do 45 let, najpogosteje udeležujejo 

takšnih seminarjev. V tem primeru pa se jih v tej starosti le 15,0% pogosto in 75,0% redko 

udeležuje seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja športne vzgoje. 
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Tabela 22: Pogostost udeležbe na seminarjih s področja športne vzgoje glede na starost učiteljev 

udeležba na seminarjih s področja 

športne vzgoje 

Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 20,0% 15,0% 19,1% 25,0% 

redko 48,6% 75,0% 76,6% 66,7% 

nikoli 31,4% 10,0% 4,3% 8,3% 

 

Tabela 23: Statistična značilnost razlik v pogostosti udeležbe na seminarjih s področja športne vzgoje glede na 

starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 14,299 6 ,026 

 

 

 Kako pogosto iščete informacije in za svoje izobraževanje uporabite naslednje vire – 

velja za področje športne vzgoje 

V 22. sklopu se je pokazala statistično značilna razlika le pri eni spremenljivki glede na 

starost učiteljev (internet) (p=0,019). Najpogosteje uporabljajo internet za iskanje informacij 

za izobraževanje učitelji v starostni skupini od 36 do 45 let (82,5%), sledijo najmlajši učitelji 

(79,4%), nato pa učitelji, stari od 46 do 55 let. Najmanj pogosto uporabljajo internet za 

iskanje informacij in izobraževanje najstarejši učitelji (36,4%). Na tem mestu lahko ponovno 

sklepamo, da se učitelji, stari od 36 do 45 let, najpogosteje udeležujejo seminarjev, saj tudi 

najpogosteje iščejo informacije za izobraževanje na internetu. Za njimi so najmlajši učitelji, ki 

jim je internet seveda blizu in ga uporabljajo vsakodnevno, medtem ko najstarejši učitelji 

pričakovano računalnik – internet zaradi pomanjkanja izkušenj uporabljajo najmanj pogosto.  

Tabela 24: Pogostost uporabe interneta za iskanje informacij in izobraževanje glede na starost učiteljev 

Internet 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 79,4% 82,5% 59,6% 36,4% 

redko 20,6% 17,5% 36,2% 54,5% 

nikoli  0,0%  0,0% 4,3% 9,1% 

 

Tabela 25: Statistična značilnost razlik v pogostosti uporabe interneta za iskanje informacij in izobraževanje 

glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,208 6 ,019 
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 Ali prebirate naslednje strokovne revije 

V 24. sklopu se je pojavila statistično značilna razlika kar pri 4 spremenljivkah glede na 

starost učiteljev. Za spremenljivko Šolski razgledi (p=0,026) − najbolj pogosto prebirajo 

revijo Šolski razgledi najstarejši učitelji (63,6%), sledijo nekoliko mlajši učitelji v starostni 

skupini od 46 do 55 let (48,9%), nato učitelji, stari od 36 do 45 let (43,6%), najmanj pogosto 

pa revijo prebirajo najmlajši učitelji (20,0%), kar 22,0% najmlajših učiteljev pa je ne prebira 

nikoli. Rezultati nas nekoliko presenetijo, a vendarle lahko najmlajše učitelje opravičimo s 

tem, da kot neizkušeni učitelji na svoji začetni poti poučevanja posvetijo mnogo časa drugim 

stvarem, ki so jim nove, neznane, posledično pa jim najverjetneje zmanjkuje časa, da 

prebirajo tovrstno literaturo, čeprav bi bilo zanje to še posebno priporočljivo.  

Tabela 26: Pogostost prebiranja revije Šolski razgledi glede na starost učiteljev 

Šolski razgledi 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 20,0% 43,6% 48,9% 63,6% 

redko 57,1% 43,6% 44,4% 36,4% 

nikoli 22,9% 12,8% 6,7%  0,0% 

 

Tabela 27: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Šolski razgledi glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 14,329 6 ,026 

 

 

Pri spremenljivki Didakta se glede na starost učiteljev tudi pokaže razlika v branju revije 

(p=0,025). Revijo Didakta pogosto bere 45,5% najstarejših učiteljev, 28,2% učiteljev starih od 

36 do 45 let, 27,7% učiteljev starih od 46 do 55 let ter 20,0% najmlajših učiteljev. Kar 28,6% 

najmlajših učiteljev pa revije Didakta ne bere nikoli. Ponovno najstarejši učitelji, kot najbolj 

izkušeni na svojem področju, najpogosteje prebirajo revijo Didakta, saj so po našem mnenju 

že precej suvereni za poučevanje, načrtovanje ter izvajanje pouka itd., posledično pa imajo 

več prostega časa in se branju lažje posvetijo. 
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Tabela 28: Pogostost prebiranja revije Didakta glede na starost učiteljev 

Didakta 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 20,0% 28,2% 27,7% 45,5% 

redko 51,4% 61,5% 68,1% 54,5% 

nikoli 28,6% 10,3% 4,3%  0,0% 

 

Tabela 29: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Didakta glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 14,502 6 ,025 

 

 

Pri spremenljivki Razredni pouk se je glede na starost učiteljev prav tako izkazala statistično 

značilna razlika v branju revije (p=0,009). Revijo Razredni pouk pogosto bere 74,5% 

učiteljev starih 46 do 55 let, sledijo najstarejši učitelji (63,6%), nato pa učitelji v starostni 

skupini od 36 do 45 let. Najmanj pogosto berejo revijo Razredni pouk najmlajši učitelji 

(34,3%), 17,1% najmlajših učiteljev pa revije ne bere nikoli. Glede na branje prejšnjih dveh 

revij Šolski razgledi in Didakta (glej Tabelo 26 in Tabelo 28) so rezultati enaki, najmlajši 

učitelji pa bi morali najti čas tudi za branje revij z njihovega področja. 

Tabela 30: Pogostost prebiranja revije Razredni pouk glede na starost učiteljev 

Razredni pouk 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 34,3% 53,8% 74,5% 63,6% 

redko 48,6% 41,0% 21,3% 36,4% 

nikoli 17,1% 5,1% 4,3%  0,0% 

 

Tabela 31: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Razredni pouk glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 17,036 6 ,009 

 

 

Zadnja revija, pri kateri se je izkazala statistično značilna razlika pri pogostosti branja glede 

na starost učiteljev, je Vzgoja in izobraževanje (p=0,005). Najpogosteje berejo revijo Vzgoja 

in izobraževanje najstarejši učitelji (45,5%), sledijo nekoliko mlajši učitelji v starostni skupini 

od 46 do 55 let (34,0%), nato sledijo najmlajši učitelji (22,9%). Najmanj pogosto revijo berejo 
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učitelji v starostni skupini od 36 do 45 let (15,8%). Podobne rezultate je v svoji raziskavi 

dobila tudi J. Vodovnik (2014), ki je ugotovila, da branje učiteljev z leti pada (revija Šolski 

razgledi, Didakta, Razredni pouk). Starejši učitelji bolj pogosto berejo prej omenjene revije, 

najmlajši učitelji nekatere revije ne prebirajo nikoli. Razloge navaja kot nepoznavanje teh 

revij pri mladih učiteljih, vendar se s tem zelo težko strinjamo, saj se mladi v času študija 

nemalokrat srečajo z različnimi domačimi in tujimi strokovnimi revijami in dvomimo, da vseh 

omenjenih revij v raziskavi ne bi poznali. Zanimivo je, da najmlajši ne prebirajo teh revij na 

internetu, saj danes marsikatere revije svoje članke ali vsaj povzetke objavljajo na internetu, 

ki pa je, kot smo že napisali, najmlajšim učiteljem najbližje. 

Tabela 32: Pogostost prebiranja revije Vzgoja in izobraževanje glede na starost učiteljev 

Vzgoja in izobraževanje 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 22,9% 15,8% 34,0% 45,5% 

redko 37,1% 55,3% 57,4% 54,5% 

nikoli 40,0% 28,9% 8,5%  0,0% 

 

Tabela 33: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Vzgoja in izobraževanje glede na starost 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 18,359 6 ,005 

 

 

 Katerih kongresov s področja športne vzgoje se udeležujete 

Pri 26. sklopu se je statistično značilna razlika glede na starost učiteljev pokazala le pri eni 

spremenljivki, posveti športnih pedagogov (p=0,012). Razlike glede na starost so majhne, pa 

vendar so. Kar 100,0% učiteljev, starih od 36 do 45 let, in 100,0% učiteljev, starih od 56 let 

naprej, se nikoli ne udeležuje posvetov športnih pedagogov. Prav tako se nikoli ne udeležuje 

posveta športnih pedagogov 87,2% učiteljev, starih 46 do 55 let, in 85,7% najmlajših 

učiteljev. Kot smo že zapisali, se učitelji premalo udeležujejo kongresov, seminarjev in drugih 

vrst izobraževanj, kar potrjujejo tudi ti rezultati, saj se jih le redko udeležujejo najmlajši 

učitelji (14,3%) in učitelji, stari 46 do 55 let (12,8%). Zagotovo gre stanje pripisati 

varčevalnim ukrepom, ki jih izvajajo šole, in tudi manjši ponudbi teh izobraževanj. 
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Tabela 34: Pogostost udeležbe na Posvetu športnih pedagogov glede na starost učiteljev 

Posveti športnih pedagogov 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

redko 14,3%  0,0% 12,8%  0,0% 

nikoli 85,7% 100,0% 87,2% 100,0% 

 

Tabela 35: Statistična značilnost razlik v pogostosti udeležbe na Posvetu športnih pedagogov glede na starost 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 10,942 3 ,012 

 

 

 Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja ste se že udeležili 

Statistično značilna razlika glede na starost učiteljev se je pri 27. sklopu pokazala pri dveh 

spremenljivkah. Pri spremenljivki Šola v naravi (p=0,009) se kar 84,8% najmlajših učiteljev 

še ni udeležilo seminarja Šola v naravi, prav tako se ni udeležilo tega seminarja 84,6% 

učiteljev, starih od 36 do 45 let, 72,7% najstarejših učiteljev in 56,5% učiteljev, starih od 46 

do 55 let. Glede na slabo udeležbo vseh učiteljev bi bilo treba natančneje analizirati, zakaj se 

teh izobraževanj ne udeležujejo – ali ne poučujejo v 5. razredu, ko šolo v naravi načrtujejo in 

izvajajo, ali je vzrok kje drugje. Vsekakor informacije takšnih izobraževanj koristijo tudi na 

drugih področjih poučevanja. 

Tabela 36: Udeležba na seminarju Šola v naravi glede na starost učiteljev 

Šola v naravi 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

Da 15,2% 15,4% 43,5% 27,3% 

Ne 84,8% 84,6% 56,5% 72,7% 

 

Tabela 37: Statistična značilnost razlik glede na udeležbo na seminarju Šola v naravi glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 11,506

a
 3 ,009 

 

Tudi pri spremenljivki splošne didaktične vsebine se pokaže razlika glede na starost 

učiteljev (p=0,012). Kar 80,0% najstarejših učiteljev se je že udeležilo seminarja splošne 

didaktične vsebine, prav tako 58,7% učiteljev, starih od 46 do 55 let, 43,6% učiteljev, starih 
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36 do 45 let, in le 29,0% najmlajših učiteljev. Rezultat je nekoliko boljši kot pri prejšnji 

spremenljivki in s starostjo učiteljev tudi narašča udeležba na seminarju iz splošnih 

didaktičnih vsebin. Razumljivo je, da se najmlajši učitelji takoj po zaključku študija ne 

udeležujejo teh seminarjev, medtem ko je kasneje (s starostjo torej udeležba narašča) smiselno 

obnoviti nekatere vsebine in na podlagi novih znanj analizirati lastno stanje poučevanja. 

Tabela 38: Udeležba na seminarju Splošne didaktične vsebine glede na starost učiteljev 

Splošne didaktične vsebine 

(ocenjevanje, načrtovanje …) 

Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

Da 29,0% 43,6% 58,7% 80,0% 

Ne 71,0% 56,4% 41,3% 20,0% 

 

Tabela 39: Statistična značilnost razlik glede na udeležbo na seminarju Splošne didaktične vsebine glede na 

starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 10,968 3 ,012 

 

 

 Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja se želite udeležiti 

Pri 28. sklopu se je statistično značilna razlika pokazala pri dveh spremenljivkah glede na 

starost učiteljev. Pri spremenljivki Vsebine atletike (p=0,001); seminarja Vsebine atletike se 

ne želi udeležiti 100,0% najstarejših učiteljev, 51,2% učiteljev starih od 46 do 55 let, 46,9% 

najmlajših učiteljev in 32,4% učiteljev v starostni skupini od 36 do 45 let. Ugotovimo lahko, 

da je želja po udeležbi drugačna kot dejanska udeležba na nekaterih seminarjih.  

Tabela 40: Želja po udeležbi na seminarju Vsebine atletike glede na starost učiteljev 

Vsebine atletike 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

Da 53,1% 67,6% 48,8%  0,0% 

Ne 46,9% 32,4% 51,2% 100,0% 

 

Tabela 41: Statistična značilnost razlik glede na željo po udeležbi na seminarju Vsebine atletike glede na starost 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 16,817 3 ,001 
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Tudi pri spremenljivki ples je razlika glede na starost učiteljev statistično značilna (p=0,020). 

Seminarja se želi udeležiti kar 72,7% najmlajših učiteljev, 68,6% učiteljev v starostni skupini 

od 36 do 45 let, 44,4% najstarejših učiteljev in 41,5% učiteljev starih od 46 do 55 let. 

Rezultati so nekoliko presenetljivi, saj je zanimivo, da si mladi najbolj želijo udeležbe na 

seminarjih s področja plesa. Ali je vzrok mogoče pripisati slabšemu poznavanju vsebin iz tega 

področja ali je to le želja najmanj izkušenih učiteljev po raziskovanju nečesa drugačnega, 

novega, s čimer bi kot začetniki popestrili pouk športa in ples pogosteje izvajali, saj menimo, 

da se v vseh naših osnovnih šolah ne izvaja enako pogosto.   

Tabela 42: Želja po udeležbi na seminarju Ples glede na starost učiteljev 

Ples 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

Da 72,7% 68,6% 41,5% 44,4% 

Ne 27,3% 31,4% 58,5% 55,6% 

 

Tabela 43: Statistična značilnost razlik glede na željo po udeležbi na seminarju Ples glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 9,846 3 ,020 

 

 

o vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

V sklopu analize vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, kjer smo ugotavljali 

razlike glede na starost učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 29. sklopa, 30. sklopa 

(ni statistično značilnih razlik), 31. sklopa (ni statistično značilnih razlik) in 32. sklopa (ni 

statistično značilnih razlik) predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 30, Graf 31, 

Graf 32, Graf 33).  

 Kako pogosto v preteklem šolskem letu ste… 

Pri 29. sklopu se je statistična razlika glede na starost pokazala pri spremenljivki mentorji 

študentom na praksi (p=0,030). Kar 85,3% najmlajših učiteljev ni nikoli kot mentor imelo 

študenta na praksi s področja športne vzgoje, nikoli tudi 66,7% učiteljev starih od 36 do 45 

let, 54,5% najstarejših učiteljev ter 48,9% učiteljev starih od 46 do 55 let. Najpogosteje so pod 

mentorstvom imeli študenta učitelji stari od 46 do 55 let (12,8%). Zanimiv je podatek, da 
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imajo najmlajši učitelji skoraj enako pogosto tovrstne izkušnje kot učitelji stari od 36 do 55 

let. 

Tabela 44: Kako pogosto ste bili učitelji mentorji študentom na praksi glede na starost učiteljev 

…bili mentor študentom na praksi – 

na področju športne vzgoje? 

Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 5,9% 5,1% 12,8% 9,1% 

redko 8,8% 28,2% 38,3% 36,4% 

nikoli 85,3% 66,7% 48,9% 54,5% 

 

Tabela 45: Statistična značilnost razlik pri mentorstvu študentom na praksi glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,933 6 ,030 

 

 

o pogoji za delo 

V sklopu analize pogoji za delo, kjer smo ugotavljali razlike glede na starost učiteljev, so bila 

vključena anketna vprašanja 33. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 

34).  

 Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici (3 trditve) 

Pri 33. sklopu se je pokazala statistično značilna razlika pri spremenljivki pridobitev osebne 

športne opreme v šoli glede na starost učiteljev (p=0,010). Kar 88,2% najmlajših učiteljev v 

šoli nikoli ne dobi osebne športne opreme, 54,5% najstarejših učiteljev, 48,9% učiteljev v 

starostni skupini od 46 do 55 let in 48,7% učiteljev starih od 36 do 45 let pa prav tako. Večina 

učiteljev zaradi ukrepov varčevanja ne prejema v šoli osebne športne opreme, še posebno 

najmlajši učitelji (88,2%), kar je po našem mnenju odvisno tudi od vodstva šole in njihovega 

razpolaganja z denarjem. Menimo, da bi vsak učitelj, ki poučuje pouk športa, vsaj enkrat v 

vseh letih poučevanja moral dobiti športno opremo in jo tudi uporabljati. 

Tabela 46: Pogostost pridobitve osebne športne opreme v šoli glede na starost učiteljev 

Osebno športno opremo dobim v šoli. 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 5,9% 17,9% 21,3% 9,1% 

redko 5,9% 33,3% 29,8% 36,4% 

nikoli 88,2% 48,7% 48,9% 54,5% 
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Tabela 47: Statistična značilnost razlik glede na pridobitev osebne športne opreme v šoli glede na starost 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 16,932 6 ,010 

 

 

o zadovoljstvo z delom  

V sklopu analize pogoji za delo, kjer smo ugotavljali razlike glede na starost učiteljev, so bila 

vključena anketna vprašanja 34. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 

35).  

 Kako pogosto ste zadovoljni s pogoji za izvajanje športne vzgoje 

V zadnjem 34. sklopu se je glede na starost učiteljev pokazala statistično značilna razlika pri 

dveh spremenljivkah. Pri spremenljivki sodelovanje s športnimi pedagogi (p=0,013) so 

najbolj pogosto s sodelovanjem s športnimi pedagogi zadovoljni najstarejši učitelji (90,9%), 

sledijo učitelji stari od 36 do 45 let (82,1%), nato pa učitelji, stari od 46 do 55 let. Najmanj 

pogosto so s sodelovanjem zadovoljni najmlajši učitelji (46,9%). Slednji verjetno še nimajo 

toliko izkušenj s sodelovanjem s športnimi pedagogi, verjetno so jim na začetku poučevanja v 

pomoč drugi učitelji razrednega pouka ali pa imajo preprosto manj dobrih izkušenj, na kar 

vpliva nemalo dejavnikov (komunikacija, starost, karakter, znanje, izkušnje ipd.). 

Tabela 48: Pogostost zadovoljstva s sodelovanjem s športnimi pedagogi glede na starost učiteljev 

S sodelovanjem s športnimi pedagogi 
Starostne skupine 

od 25 do 35 let od 36 do 45 let od 46 do 55 let od 56 let naprej 

pogosto 46,9% 82,1% 72,3% 90,9% 

redko 37,5% 15,4% 25,5% 9,1% 

nikoli 15,6% 2,6% 2,1%  0,0% 

 

Tabela 49: Statistična značilnost razlik glede na zadovoljstvo s sodelovanjem s športnimi pedagogi glede na 

starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 16,237 6 ,013 
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Razlike glede na starost se pri 34. sklopu pojavljajo tudi pri spremenljivki s sodobno 

tehnologijo (p=0,034). V starostni skupini 56 let in več je 45,5% učiteljev pogosto 

zadovoljnih s sodobno tehnologijo. Pogosto je s sodobno tehnologijo zadovoljnih 31,9% 

učiteljev, starih od 46 do 55 let, 25,6% učiteljev, starih od 36 do 45 let, in 12,5% najmlajših 

učiteljev. Vidimo, da starostjo narašča zadovoljstvo s sodobno tehnologijo, verjetno lahko iz 

tega sklepamo, da pa uporaba te s starostjo pada. Najmlajši učitelji, ki imajo največ izkušenj s 

sodobnimi napravami, saj dejansko z njimi rastejo, bi si najverjetneje želeli, da bi bilo na 

njihovih šolah te ustrezne sodobne opreme čim več in bi jo tudi najpogosteje uporabljali. 

Tabela 50: Pogostost zadovoljstva s sodobno tehnologijo glede na starost učiteljev 

S sodobno tehnologijo (računalnik, video, merilci 

srčnega utripa …), s katerimi lahko popestrite 

športno vzgojo 

Starostne skupine 

od 25 do 35 

let 

od 36 do 

45 let 

od 46 do 55 

let 

od 56 let 

naprej 

pogosto 12,5% 25,6% 31,9% 45,5% 

redko 43,8% 43,6% 42,6% 54,5% 

nikoli 43,8% 30,8% 25,5%  0,0% 

 

Tabela 51: Statistična značilnost razlik glede na zadovoljstvo s sodobno tehnologijo glede na starost učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,643 6 ,034 

 

 

 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA NAZIV 

Po pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002) imamo po 

vrstnem redu pridobivanja 3 nazive: mentor, svetovalec in svetnik. Učitelje, ki še niso prejeli 

nobenega naziva, v našem delu označujemo kot učitelji brez naziva. 

 

o načrtovanje in izvajanje pouka 

V sklopu analize načrtovanje in izvajanje pouka, kjer smo ugotavljali razlike glede na naziv 

učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 13. sklopa, 14. sklopa, 15. sklopa in 16. sklopa 

predstavljena z osnovnimi statistikami v tabelah in grafih (Tabela 4, Graf 17, Graf 18, Graf 

19).  
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 Iz katerih virov in kako pogosto črpate informacije pri pripravah na ure športne 

vzgoje 

Pri 13. sklopu se je statistično značilna razlika glede na naziv pokazala pri 4 spremenljivkah. 

Pri spremenljivki učni načrt (p=0,036) kar 100,0% svetnikov pogosto črpa informacije za ure 

športne vzgoje iz učnega načrta, 89,4% svetovalcev (pogosto), 72,2% učiteljev brez naziva 

(pogosto) in 69,8% mentorjev prav tako pogosto črpa znanje iz učnega načrta. Sklepamo 

lahko, da učitelji z več delovne dobe in s tem višje pridobljenim nazivom, nekoliko pogosteje 

črpajo informacije iz učnega načrta kot mlajši učitelji (mentorji in učitelji brez naziva). Za 

najstarejše je učni načrt najverjetneje najbolj ustaljena oblika črpanja informacij pri pripravah 

na ure pouka športa. 

Tabela 52: Pogostost črpanja informacij iz učnega načrta glede na naziv učiteljev 

iz učnega načrta 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 72,2% 69,8% 89,4% 100,0% 

redko 27,8% 28,3% 10,6%  0,0% 

nikoli 0,0% 1,9% 0,0%  0,0% 

 

Tabela 53: Statistična značilnost razlik v pogostost črpanja informacij iz učnega načrta glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,467 6 ,036 

 

 

Pri spremenljivki iz literature, ki so jo priporočili na fakulteti, je tudi opaziti statistično 

značilno razliko glede na naziv učiteljev (p=0,024). Najpogosteje iz literature, ki so jo 

priporočili na fakulteti, črpajo informacije učitelji brez naziva (50,0%), najmanj pogosto pa 

mentorji (18,9%) in svetovalci (18,2%). Rezultati učiteljev brez naziva so pričakovani, saj 

takoj po študiju oz. na začetku svoje poklicne poti najlažje izberejo preverjeno literaturo, ki 

jim je poznana in vedo, da je ustrezna. Zanimivo pa je, da so na drugem mestu po pogostosti 

črpanja svetniki, ki imajo navadno največ delovne dobe in izkušenj. 

Tabela 54: Pogostost črpanja informacij iz literature, ki jo priporočili na fakulteti glede na naziv učiteljev 

iz literature, ki so nam jo priporočili na fakulteti 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 50,0% 18,9% 18,2% 30,0% 

redko 27,8% 71,7% 59,1% 60,0% 

nikoli 22,2% 9,4% 22,7% 10,0% 
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Tabela 55: Statistična značilnost razlik glede na literaturo, ki jo priporočili na fakulteti glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 14,516 6 ,024 

 

 

Tudi pri pogostosti črpanja informacij z interneta se pokaže statistično značilna razlika glede 

na naziv učiteljev (p=0,015). Najbolj pogosto informacije za pripravo na ure športne vzgoje 

črpajo mentorji (67,9%) in učitelji brez naziva (66,7%), svetniki 60,0%, najmanj pogosto pa 

svetovalci (39,4%). V raziskavi J. Vodovnik (2014) so se tudi pri tej spremenljivki pokazale 

statistično značilne razlike, kjer so bili rezultati precej podobni kot pri nas. Tudi v njeni 

raziskavi učitelji brez naziva (65,4%) najpogosteje uporabljajo internet pri svojem 

načrtovanju in so po njenem mnenju tudi bolj računalniško pismeni, saj so to najmlajši 

anketirani učitelji. 

Tabela 56: Pogostost črpanja informacij z interneta glede na naziv učiteljev 

pomagam si z internetom 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 66,7% 67,9% 39,4% 60,0% 

redko 33,3% 24,5% 54,5% 40,0% 

nikoli  0,0%  7,5% 6,1%  0,0% 

 

Tabela 57: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij z interneta glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,699 6 ,015 

 

 

Tudi pri spremenljivki strokovno izpopolnjevanje se pokaže razlika glede na naziv učiteljev 

(p=0,001). 50,0% svetnikov pogosto črpa informacije s strokovnega izpopolnjevanja, sledi 

47,0% svetovalcev (pogosto), nato mentorji (37,7%), najmanj pogosto pa črpajo informacije s 

strokovnega izpopolnjevanja učitelji brez naziva (22,2%). Pogostost črpanja teh informacij s 

pridobljenim nazivom narašča, rezultati so pričakovani in skladni z raziskavo J. Vodovnik 

(2014), kjer tudi najmanj pogosto učitelji brez naziva in z najmanj delovne dobe obiščejo 

najmanj seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj. 
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Tabela 58: Pogostost črpanja informacij s strokovnega izpopolnjevanja glede na naziv učiteljev 

s strokovnega izpopolnjevanja 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 22,2% 37,7% 47,0% 50,0% 

redko 55,6% 56,6% 53,0% 20,0% 

nikoli 22,2% 5,7%  0,0% 30,0% 

 

Tabela 59: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij strokovnega izpopolnjevanja glede na 

naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 22,843 6 ,001 

 

 

 S čim in kako pogosto si pomagate pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo 

Pri 14. sklopu se statistična značilnost razlik glede na naziv učitelja pokaže le pri eni 

spremenljivki, in sicer pri uporabi rezultatov testiranj za športno-vzgojni karton 

(p=0,048). Kar 47,1% učiteljev brez naziva nikoli ne uporabi rezultatov testiranj, 49,1% 

mentorjev jih uporabi redko, prav tako 59,1% svetovalcev, 40,0% mentorjev jih uporabi 

pogosto, 40,0% pa nikoli. Preseneča nas zelo velik odstotek vseh tistih (učitelji brez naziva, 

mentorji in svetniki), ki si nikoli ne pomagajo z rezultati testiranj za športno-vzgojni karton. 

Izstopajo le svetovalci (22,7%), ki pa pri izbiri pogosto zaostajajo za svetniki (40,0%), 

medtem ko le 18,2% svetovalcev pogosto uporablja rezultate tovrstnih testiranj. V raziskavi J. 

Vodovnik (2014) so rezultati nekoliko drugačni, kjer učitelji brez naziva (63,3%) izrazito 

izstopajo v tem, da nikoli ne uporabljajo tovrstnih testiranj, medtem ko je pri preostalih ta 

delež znatno nižji (mentorji 29,0%, svetovalci 33,3% in svetniki 18,2%). 

Tabela 60: Pogostost uporabe rezultatov testiranj za športno-vzgojni karton glede na naziv učiteljev 

z rezultati testiranj za športno-vzgojni karton 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 11,8% 9,4% 18,2% 40,0% 

redko 41,2% 49,1% 59,1% 20,0% 

nikoli 47,1% 41,5% 22,7% 40,0% 

 

Tabela 61: Statistična značilnost razlik v pogostosti uporabe rezultatov testiranj za športno-vzgojni karton 

glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,712 6 ,048 
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 S kom in kako pogosto sodelujete pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo 

Pri 15. sklopu se pojavi statistično značilna razlika glede na naziv učiteljev pri vseh treh 

spremenljivkah. Pri spremenljivki kolega razredni učitelj (p=0,001) s kolegom razrednim 

učiteljem najpogosteje sodelujejo mentorji (98,1%), sledijo svetniki (90,0%), nato svetovalci 

(83,3%), najmanj pogosto pa s kolegom razrednim učiteljem sodelujejo učitelji brez naziva 

(58,8%). Že pri starosti (glej Tabelo 48) se je pokazalo, da so najmlajši učitelji najmanj 

zadovoljni s sodelovanjem s športnimi pedagogi, vendar smo predvidevali, da več sodelujejo 

z drugimi razrednimi učitelji, vendar ti podatki našo tezo nekako ovržejo. Sklepamo lahko, da 

mladi učitelji brez naziva še niso »stkali« toliko vezi in zaupanja s kolegi razrednimi učitelji, 

medtem ko so vsi drugi učitelji že več let sodelavci in je njihovo sodelovanje že bolj utečena 

praksa oz. če lahko rečemo že stvar navade.  

Tabela 62: Pogostost sodelovanja s kolegom razrednim učiteljem pri izdelavi letne priprave glede na naziv 

učiteljev
 

s kolegom razrednim učiteljem 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 58,8% 98,1% 83,3% 90,0% 

redko 17,6% 1,9% 15,2% 10,0% 

nikoli 23,5%  0,0% 1,5%  0,0%  

 

Tabela 63: Statistična značilnost razlik v pogostosti sodelovanja s kolegom razrednim učiteljem glede na naziv 

učiteljev
 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 23,939 6 ,001 

 

Razlika je značilna tudi pri spremenljivki športni pedagog (p=0,001). 70,0% svetnikov redko 

sodeluje pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo s športnim pedagogom, prav tako tudi 

56,1% svetovalcev in 52,8% mentorjev. 47,1% učiteljev brez naziva pa pogosto sodeluje s 

športnim pedagogom, medtem ko je skoraj enak delež (41,2%) učiteljev brez naziva, ki pri 

letni pripravi nikoli ne sodeluje s športnim pedagogom.  

Tabela 64: Pogostost sodelovanja s športnim pedagogom pri izdelavi letne priprave glede na naziv učiteljev 

s športnim pedagogom 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 47,1% 28,3% 37,9% 10,0% 

redko 11,8% 52,8% 56,1% 70,0% 

nikoli 41,2% 18,9% 6,1% 20,0% 
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Tabela 65: Statistična značilnost razlik v pogostosti sodelovanja s športnim pedagogom glede na naziv učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 22,755 6 ,001 

 

 

Razlika glede na naziv učiteljev je tudi pri spremenljivki delam sam/a (p=0,003). Najbolj 

pogosto sami izdelujejo letne priprave za športno vzgojo svetniki (50,0%), sledijo učitelji brez 

naziva (47,1%), nato svetovalci (36,4%), mentorji pa najmanj pogosto izdelujejo letne 

priprave sami (9,4%).  

Tabela 66: Pogostost izdelovanja letnih priprav za športno vzgojo samostojno glede na naziv učiteljev 

delam sam/a 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 47,1% 9,4% 36,4% 50,0% 

redko 17,6% 50,9% 30,3% 30,0% 

nikoli 35,3% 39,6% 33,3% 20,0% 

 

Tabela 67: Statistična značilnost razlik pri izdelavi letnih priprav za športno vzgojo samostojno glede na naziv 

učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 20,229 6 ,003 

 

 

 S kom in kako pogosto sodelujete pri pisanju priprav za ure športne vzgoje 

Pri 16. sklopu je statistična značilnost dokazana samo pri spremenljivki kolega razredni 

učitelj (p=0,000), in sicer glede na naziv učitelja. Najbolj pogosto pri pisanju priprav za ure 

športne vzgoje s kolegom razrednim učiteljem sodelujejo mentorji (79,2%), nato svetniki 

(70,0%), sledijo svetovalci (58,5%), najmanj pogosto pa učitelji brez naziva (23,5%). Ti v 

47,1% nikoli ne sodelujejo s kolegom razrednim učiteljem, kar je nekoliko nenavadno, saj to 

pomeni, da pri pisanju sodelujejo le s športnim pedagogom ali pa jih pišejo sami. 

Tabela 68: Pogostost sodelovanja s kolegom razrednim učiteljem pri pripravi na ure športne vzgoje glede na 

naziv učiteljev 

s kolegom razrednim učiteljem 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 23,5% 79,2% 58,5% 70,0% 

redko 29,4% 18,9% 33,8% 10,0% 

nikoli 47,1% 1,9% 7,7% 20,0% 
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Tabela 69: Statistična značilnost razlik v pogostosti sodelovanja s kolegom razrednim učiteljem pri pripravi na 

ure športne vzgoje glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 30,239 6 ,000 

 

 

o metode poučevanja 

V sklopu analize metode poučevanja, kjer smo ugotavljali razlike glede na naziv učiteljev 

so bila vključena anketna vprašanja 17. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v 

grafih (Graf 20).  

 

 Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne metode 

V 17. sklopu je bila ugotovljena statistično značilna razlika glede na naziv učiteljev pri dveh 

spremenljivkah. Prva je pogovor (p=0,011). Pri športni vzgoji učno metodo pogovor 

najpogosteje uporabljajo svetovalci (80,0%), sledijo učitelji brez naziva (64,7%), nato 

mentorji (49,1%), najmanj pogosto pa svetniki (40,0%). Ti namreč v 60,0% le redko 

uporabljajo pogovor kot učno metodo pri športni vzgoji. Pomembno je, da tega pogovora ni 

preveč in da to ni edina učna metoda, ki jo uporabljajo.  

Tabela 70: Pogostost uporabljanja pogovora kot učne metode glede na naziv učiteljev 

pogovor 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 64,7% 49,1% 80,0% 40,0% 

redko 35,3% 49,1% 20,0% 60,0% 

nikoli  0,0% 1,9%  0,0%  0,0% 

 

Tabela 71: Statistična značilnost razlik v pogostosti uporabljanja pogovora kot učne metode glede na naziv 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 16,547 6 ,011 

 

 

Druga spremenljivka iz 17. sklopa je demonstracija (video, DVD), statistična značilnost je 

0,042. Kar 70,0% svetnikov redko uporablja demonstracijo z videom in DVD-jem kot učno 

metodo pri športni vzgoji, 46,2% svetovalcev nikoli, prav tako tudi 58,5% mentorjev in 

58,8% učiteljev brez naziva. Le 9,2% svetovalcev pogosto uporablja to metodo, kar pa je 
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seveda odvisno tudi od dostopnosti opreme na posamezni šoli ter znanja za uporabo te pri 

samem pouku športa. 

Tabela 72: Pogostost uporabljanja demonstracije (video, DVD) kot učne metode glede na naziv učiteljev 

demonstracija – video, DVD 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto  0,0%  0,0% 9,2%  0,0% 

redko 41,2% 41,5% 44,6% 70,0% 

nikoli 58,8% 58,5% 46,2% 30,0% 

 

Tabela 73: Statistična značilnost razlik v pogostosti uporabljanja demonstracije (video, DVD) kot učne metode 

glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,095 6 ,042 

 

 

o oblike poučevanja 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na naziv učiteljev (18. sklop).  

 

o preverjanje in ocenjevane znanja 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na naziv učiteljev (19. sklop).  

 

o individualizacija in diferenciacija pouka 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na naziv učiteljev (20. sklop).  

 

o stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

V sklopu analize stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, kjer smo ugotavljali 

razlike glede na naziv učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 21. sklopa, vprašanja 22. 

sklopa, 24. sklopa, 25. sklopa, 26. sklopa (ni statistično značilnih razlik), 27. sklopa in 28. 

sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 23, Graf 24, Graf 25, Graf 26, 

Graf 27, Graf 28, Graf 29).  
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 Kako pogosto se udeležujete seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s 

področja športne vzgoje 

Pri 21. vprašanju se je za spremenljivko udeležba na seminarjih s področja športne vzgoje 

glede na naziv učiteljev pokazala statistično značilna razlika (p=0,003). Kar 76,5% mentorjev 

se redko udeležuje seminarjev s področja športne vzgoje, sledijo svetovalci (71,7% redko), 

tudi svetniki se teh seminarjev udeležujejo redko (66,7%). Kar 50,0% učiteljev brez naziva se 

teh seminarjev ne udeležuje nikoli, saj se kot najmlajši učitelji navadno ne odločijo takoj po 

zaključku študija za seminarje iz vsebin, ki so ji pred nekaj leti obravnavali na fakulteti. 

Zagotovo pa k manjši udeležbi, kot smo že omenili, pripomore varčevanje ter skopa ponudba 

seminarjev. 

Tabela 74: Pogostost udeležbe na seminarjih s področja športne vzgoje glede na naziv učiteljev 

udeležba na seminarjih s področja športne vzgoje 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 28,6% 11,8% 21,7% 22,2% 

redko 21,4% 76,5% 71,7% 66,7% 

nikoli 50,0% 11,8% 6,7% 11,1% 

 

Tabela 75: Statistična značilnost razlik v pogostosti udeležbe na seminarjih s področja športne vzgoje glede na 

naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 20,037 6 ,003 

 

 

 Kako pogosto iščete informacije in za svoje izobraževanje uporabite naslednje vire – 

velja za področje športne vzgoje 

Pri 22. sklopu so bile statistično značilne razlike glede na naziv učiteljev le pri spremenljivki 

domače strokovne revije in časopisi (p=0,023). 78,6% učiteljev brez naziva redko išče 

informacije za svoje izobraževanje v domačih strokovnih revijah in časopisih, tudi 77,8% 

svetnikov išče redko, sledijo svetovalci (62,7%) in 58,8% mentorjev, ki prav tako redko iščejo 

informacije za izobraževanje v domačih strokovnih revijah in časopisih. Lahko bi rekli, da se 

z višanjem naziva viša tudi odstotek tistih učiteljev, ki pogosteje črpajo informacije iz 

domačih strokovnih revij in časopisov, vendar pri svetnikih ta delež malce upade (22,2%).  
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Tabela 76: Pogostost uporabe domačih strokovnih revij in časopisov za iskanje informacij za izobraževanje 

glede na naziv učiteljev 

Strokovne revije, časopisi (domače) 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto  0,0% 19,6% 28,8% 22,2% 

redko 78,6% 58,8% 62,7% 77,8% 

nikoli 21,4% 21,6% 8,5%  0,0% 

 

Tabela 77: Statistična značilnost razlik v pogostosti uporabe domačih strokovnih revij in časopisov za iskanje 

informacij in izobraževanje glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 14,621 6 ,023 

 

 

 Ali prebirate naslednje strokovne revije 

 

V 24. sklopu se je pojavila statistično značilna razlika kar pri 6 spremenljivkah glede na naziv 

učiteljev. Za spremenljivko Šport mladih (p=0,050), za spremenljivko Šport (p=0,015), za 

spremenljivko Didakta (p=0,003), za spremenljivko Razredni pouk (p=0,000), za 

spremenljivko Vzgoja in izobraževanje (p=0,004) ter za spremenljivko Educa (p=0,017). 

Svetovalci najbolj pogosto berejo revijo Šport mladih (16,8%), revijo Šport (8,5%), revijo 

Didakta (35,6%), revijo Razredni pouk (74,6%). Revijo Vzgoja in izobraževanje pa najbolj 

pogosto berejo svetniki (33,3%), prav tako pa tudi revijo Educa najbolj pogosto berejo 

svetniki (22,2%). Vidimo, da svetovalci in svetniki, to so učitelji z najvišjim nazivom in z več 

delovne dobe, najpogosteje berejo tovrstne revije, kar kaže, da dajejo večji pomen strokovnim 

revijam kot učitelji z nižjim nazivom. Tudi za pridobitev naziva so morali biti svetovalci in 

svetniki bolj ambiciozni, zato so najverjetneje iskali ideje in pridobivali znanje tudi s pomočjo 

teh revij. Mladi se najverjetneje bolj zatekajo k elektronskim virom. Tudi J. Vodovnik (2014) 

je v svoji raziskavi dobila podobne ugotovitve, in sicer, da najbolj pogosto prebirajo revije 

učitelji svetniki. Pravi, da višji naziv, kot imajo učitelji, bolj pogosto prebirajo strokovne 

revije. 

Tabela 78: Pogostost prebiranja revije Šport mladih glede na naziv učiteljev 

Šport mladih 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto  0,0% 4,0% 16,9%  0,0% 

redko 28,6% 48,0% 39,0% 33,3% 

nikoli 71,4% 48,0% 44,1% 66,7% 
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Tabela 79: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Šport mladih glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,588 6 ,050 

 

Tabela 80: Pogostost prebiranja revije Šport glede na naziv učiteljev 

Šport 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 7,1% 2,0% 8,5%  0,0%  

redko  0,0% 34,7% 37,3% 44,4% 

nikoli 92,9% 63,3% 54,2% 55,6% 

 

Tabela 81: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Šport glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,721 6 ,015 

 

 

Tabela 82: Pogostost prebiranja revije Didakta glede na naziv učiteljev 

Didakta 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 7,1% 22,0% 35,6% 33,3% 

redko 50,0% 62,0% 61,0% 66,7% 

nikoli 42,9% 16,0% 3,4%  0,0% 

 

Tabela 83: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Didakta glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 19,828 6 ,003 

 

 

Tabela 84: Pogostost prebiranja revije Razredni pouk glede na naziv učiteljev 

Razredni pouk 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 14,3% 50,0% 74,6% 44,4% 

redko 50,0% 44,0% 22,0% 55,6% 

nikoli 35,7% 6,0% 3,4%  0,0% 

 

Tabela 85: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Razredni pouk glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 26,981 6 ,000 
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Tabela 86: Pogostost prebiranja revije Vzgoja in izobraževanje glede na naziv učiteljev 

Vzgoja in izobraževanje 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 21,4% 20,0% 32,8% 33,3% 

redko 21,4% 52,0% 55,2% 66,7% 

nikoli 57,1% 28,0% 12,1%  0,0% 

 

Tabela 87: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Vzgoja in izobraževanje glede na naziv 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 18,890 6 ,004 

 

 

Tabela 88: Pogostost prebiranja revije Educa glede na naziv učiteljev 

Educa 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto  0,0% 8,2% 16,9% 22,2% 

redko 21,4% 40,8% 50,8% 55,6% 

nikoli 78,6% 51,0% 32,2% 22,2% 

  

Tabela 89: Statistična značilnost razlik v pogostosti branja revije Educa glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,529 6 ,017 

 

 

 

 Kako pogosto sodelujete s prispevki s področja športne vzgoje v naslednjih revijah 

Pri 25. sklopu se pojavi statistično značilna razlika pri dveh spremenljivkah glede na naziv 

učiteljev. Prva je spremenljivka Šport mladih (p=0,030). S prispevki pri reviji Šport mladih 

redko sodeluje 22,2% svetnikov in 1,7% svetovalcev. Kar 100,0% učiteljev brez naziva in 

mentorjev nikoli ne sodeluje s prispevki v reviji Šport mladih.  

Tabela 90: Pogostost sodelovanja pri reviji Šport mladih glede na naziv učiteljev 

Šport mladih 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

redko  0,0%  0,0% 1,7% 22,2% 

nikoli 100,0% 100,0% 98,3% 77,8% 
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Tabela 91: Statistična značilnost razlik v pogostosti sodelovanja pri reviji Šport mladih glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 8,964 3 ,030 

 

 

Druga spremenljivka 25. sklopa, pri kateri smo ugotovili značilnost razlik glede na naziv 

mentorja, so Šolski razgledi (p=0,031). 100,0% učiteljev brez naziva in 100,0% mentorjev 

nikoli ne sodeluje s prispevki v reviji Šolski razgledi, medtem ko 22,2% svetnikov sodeluje 

redko.  

Tabela 92: Pogostost sodelovanja pri reviji Šolski razgledi glede na naziv učiteljev 

Šolski razgledi 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

redko  0,0%  0,0%  1,7% 22,2% 

nikoli 100,0% 100,0% 98,3% 77,8% 

 

Tabela 93: Statistična značilnost razlik v pogostosti sodelovanja pri reviji Šolski razgledi glede na naziv 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 8,871 3 ,031 

 

Pri sodelovanju pri revijah se pojavijo podobne razlike. Učitelji brez naziva in mentorji ne 

sodelujejo v omenjenih revijah, svetovalci zelo redko; redko, a največ sodelujejo svetniki (v 

obeh primerih 22,2%). Zapišemo lahko, da se pogostost sodelovanja v revijah s stopnjo 

naziva viša. Do enakih ugotovitev je prišla tudi J. Vodovnik (2014), ki pravi, da mladi nimajo 

motivacije za sodelovanje v revijah kot nekoč, saj so v času recesijskih ukrepov zaustavili 

pridobivanje točk za napredovanje s tovrstnimi prispevki v omenjenih revijah. Želimo, da se 

po sprostitvi teh ukrepov stanje ponovno izboljša. 

 

 Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja ste se že udeležili 

 

Statistično značilna razlika glede na naziv učiteljev se je pri 27. sklopu pokazala pri treh 

spremenljivkah. Pri spremenljivki Zlati sonček, Krpan (p=0,037) kar 85,7% učiteljev brez 

naziva se še ni udeležilo seminarja Zlati sonček, Krpan, prav tako tudi ne 81,6% mentorjev, 
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77,8% svetnikov in 59,3% svetovalcev. Najbolj pogosto so se tega seminarja udeležili 

svetovalci, sledijo jim svetniki. 

Tabela 94: Udeležba na seminarju Zlati sonček, Krpan glede na naziv učiteljev 

Zlati sonček, Krpan 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

Da 14,3% 18,4% 40,7% 22,2% 

Ne 85,7% 81,6% 59,3% 77,8% 

 

Tabela 95: Statistična značilnost razlik glede na udeležbo na seminarju Zlati sonček, Krpan glede na naziv 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 8,470 3 ,037 

 

Tudi pri spremenljivki šola v naravi se pokaže statistično značilna razlika glede na naziv 

učiteljev (p=0,003). Kar 89,4% mentorjev se še ni udeležilo seminarja šola v naravi. Prav 

tako ne 85,7% učiteljev brez naziva in 66,7% svetnikov. Najmanj, 59,3% svetovalcev se še ni 

udeležilo tega seminarja, a 40,7% svetovalcev se je omenjenega seminarja udeležilo 

najpogosteje, ponovno jim sledijo svetniki (33,3%). 

Tabela 96: Udeležba na seminarju Šola v naravi glede na naziv učiteljev 

Šola v naravi 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

Da 14,3% 10,6% 40,7% 33,3% 

Ne 85,7% 89,4% 59,3% 66,7% 

 

Tabela 97: Statistična značilnost razlik glede na udeležbo na seminarju Šola v naravi glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 14,278 3 ,003 

 

 

Statistična značilnost pri spremenljivki splošne didaktične vsebine je 0,028. Največ učiteljev 

brez naziva se še ni udeležilo seminarja splošne didaktične vsebine (78,6%), sledijo mentorji 

(60,0%), svetovalci (40,7%) in svetniki (37,5%), največ slednjih se je že udeležilo tega 

seminarja (62,5%), sledijo pa jim svetovalci (59,3%). 
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Tabela 98: Udeležba na seminarju Splošne didaktične vsebine glede na naziv učiteljev 

Splošne didaktične vsebine 

(ocenjevanje, načrtovanje …) 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

Da 21,4% 40,0% 59,3% 62,5% 

Ne 78,6% 60,0% 40,7% 37,5% 

 

Tabela 99: Statistična značilnost razlik glede na udeležbo na seminarju Splošne didaktične vsebine glede na 

naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 9,113 3 ,028 

 

Zapišemo lahko ponovno, da se učitelji z višjim nazivom pogosteje udeležujejo seminarjev s 

področja športnih vsebin. 

 

 Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja se želite udeležiti 

Statistično značilne razlike glede na naziv učiteljev se kažejo tudi pri 28. sklopu, pri 

spremenljivki ples (p=0,029) in plavanje (p=0,015). Seminarja ples se želi udeležiti največ 

mentorjev (71,7%) in najmanj svetovalcev (56,9%). Seminarja plavanja pa se želi udeležiti 

največ učiteljev brez naziva (61,5%) in najmanj svetnikov (100,0%). Podatki kažejo, da se 

mladi, torej najpogosteje učitelji brez naziva in mentorji, želijo bolj izpopolnjevati na 

različnih področjih. Želja po izobraževanju je tudi v raziskavi J. Vodovnik (2014) bolj 

izražena pri učiteljih brez naziva in učiteljih mentorjih. 

Tabela 100: Želja po udeležbi na seminarju Ples glede na naziv učiteljev 

Ples 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

Da 69,2% 71,7% 43,1% 62,5% 

Ne 30,8% 28,3% 56,9% 37,5% 

 

Tabela 101: Statistična značilnost razlik glede na željo po udeležbi na seminarju Ples glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 9,029 3 ,029 

 

  



| 137 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

Tabela 102: Želja po udeležbi na seminarju Plavanje glede na naziv učiteljev 

Plavanje 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

Da 61,5% 32,6% 28,8%  0,0%  

Ne 38,5% 67,4% 71,2% 100,0% 

 

Tabela 103: Statistična značilnost razlik glede na željo po udeležbi na seminarju Plavanje glede na naziv 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 10,410 3 ,015 

 

 

o vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

V sklopu analize vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, kjer smo ugotavljali 

razlike glede na naziv učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 29. sklopa, 30. sklopa, 

31. sklopa (ni statistično značilnih razlik) in 32. sklopa (ni statistično značilnih razlik) 

predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 30, Graf 31, Graf 32, Graf 33).  

 Kako pogosto v preteklem šolskem letu ste se … 

 

Pri 29. sklopu se je statistično značilna razlika glede na naziv pokazala pri dveh 

spremenljivkah. Pri spremenljivki mentorji študentom na praksi (p=0,002) kar 100,0% 

učiteljev brez naziva ni nikoli imelo pod mentorstvom študenta na praksi, sledijo mentorji 

(67,3%), nato svetniki (55,6%) in nazadnje še svetovalci (54,2%), kar je povsem pričakovano. 

Torej višji naziv učiteljev pomeni tudi pogostejše mentorstvo študentom na praksi. 

Tabela 104: Kako pogosto so bili učitelji mentorji študentom na praksi glede na naziv učiteljev 

…bili mentor študentom na praksi – na področju 

športne vzgoje? 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto  0,0%  2,0% 13,6% 22,2% 

redko  0,0%  30,6% 32,2% 22,2% 

nikoli 100,0% 67,3% 54,2% 55,6% 

 

Tabela 105: Statistična značilnost razlik pri mentorstvu študentom na praksi glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 20,677 6 ,002 
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Tudi pri spremenljivki pogovarjanje o problematiki športne vzgoje s športnim 

pedagogom so bile razlike glede na naziv učitelja statistično značilne (p=0,020). Najbolj 

pogosto se o problematiki športne vzgoje s športnim pedagogom pogovarjajo svetovalci 

(62,7%), najmanj pogosto pa učitelji brez naziva (35,7%).  

Tabela 106: Kako pogosto so se učitelji pogovarjali o problematiki športne vzgoje s športnimi pedagogi glede 

na naziv učiteljev 

…se o problematiki športne 

vzgoje pogovarjali s športnimi 

pedagogi? 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 35,7% 46,9% 62,7% 44,4% 

redko 35,7% 38,8% 35,6% 55,6% 

nikoli 28,6% 14,3% 1,7%  0,0%  

 

Tabela 107: Statistična značilnost razlik pri pogosti pogovarjanja o problematiki športne vzgoje s športnimi 

pedagogi glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,069 6 ,020 

 

 

 

 Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici (11 trditev) 

Pri 30. sklopu se glede na naziv učiteljev pokaže značilna razlika le pri spremenljivki 

sodelovanje pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v naravi (p=0,043). Najbolj pogosto 

pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v naravi sodelujejo svetovalci (59,3%), sledijo 

svetniki (44,4%), nato učitelji brez naziva (42,9%), najmanj pogosto pa pri tem sodelujejo 

mentorji (38,8%).  

Tabela 108: Pogostost sodelovanja pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v naravi glede na naziv učiteljev 

Pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v naravi sodelujem. 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

Pogosto 42,9% 38,8% 59,3% 44,4% 

Redko 21,4% 28,6% 16,9% 55,6% 

Nikoli 35,7% 32,7% 23,7%  0,0% 

 

Tabela 109: Statistična značilnost razlik pogostost sodelovanja pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v 

naravi glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,988 6 ,043 
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o pogoji za delo 

V sklopu analize pogoji za delo, kjer smo ugotavljali razlike glede na naziv učiteljev, so bila 

vključena anketna vprašanja 33. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafu (Graf 

34).  

 Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici (3 trditve) 

 

Pri 33. sklopu se je pokazala statistično značilna razlika pri spremenljivki športno vzgojo 

vodim v športni opremi, glede na naziv učiteljev (p=0,040). Najbolj pogosto vodijo športno 

vzgojo v športni opremi svetovalci (84,7%), sledijo učitelji brez naziva (78,6%), nato mentorji 

(78,6%), najmanj pogosto pa športno vzgojo vodijo v športni opremi svetniki (44,4%). 

Vidimo, da svetniki (načeloma najstarejši učitelji z največ delovne dobe) najmanj pogosto 

uporabljajo športno opremo, a odgovora nikoli niso navedli. Športa oprema pa je pomembna 

za vse učitelje ne glede na starost, naziv, delovno dobo, razred, spol ipd.. 

Tabela 110: Pogostost vodenja športne vzgoje v športni opremi glede na naziv učiteljev 

 

Tabela 111: Statistična značilnost razlik pri vodenju športne vzgoje v športni opremi glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,220 6 ,040 

 

 

o zadovoljstvo z delom  

V sklopu analize zadovoljstvo z delom, kjer smo ugotavljali razlike glede na naziv učiteljev, 

so bila vključena anketna vprašanja 34. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih 

(Graf 35).  

 Kako pogosto ste zadovoljni s pogoji za izvajanje športne vzgoje 

Glede na naziv učiteljev se je pri 34. sklopu pokazala razlika pri spremenljivki sodelovanje s 

športnimi pedagogi (p=0,017) in spremenljivki sodobna tehnologija (p=0,042). S 

sodelovanjem s športnimi pedagogi so najbolj pogosto zadovoljni svetniki (88,9%), najmanj 

Športno vzgojo vodim v športni opremi. 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 78,6% 67,3% 84,7% 44,4% 

redko 21,4% 28,6% 10,2% 55,6% 

nikoli  0,0% 4,1% 5,1%  0,0%  
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pogosto pa učitelji brez naziva (53,8%). S sodobno tehnologijo so najbolj pogosto zadovoljni 

svetovalci (32,2%), najmanj pogosto pa svetniki (11,1%). Če povzamemo, zadovoljstvo pri 

sodelovanju s športnim pedagogom narašča s stopnjo naziva. Nezadovoljstvo s sodobno 

tehnologijo z nazivoma pada, najbolj pogosto pa so torej zadovoljni svetovalci. 

Tabela 112: Pogostost zadovoljstva s sodelovanjem s športnimi pedagogi glede na naziv učiteljev 

S sodelovanjem s športnimi pedagogi 
NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 53,8% 62,5% 78,0% 88,9% 

redko 15,4% 33,3% 20,3% 11,1% 

nikoli 30,8% 4,2% 1,7%  0,0%  

 

Tabela 113: Statistična značilnost razlik pri zadovoljstvu s sodelovanjem s športnimi pedagogi glede na naziv 

učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,499 6 ,017 

 

 

Tabela 114: Pogostost zadovoljstva s sodobno tehnologijo glede na naziv učiteljev 

S sodobno tehnologijo (računalnik, video, merilci 

srčnega utripa …), s katerimi lahko popestrite 

športno vzgojo 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

pogosto 23,1% 22,9% 32,2% 11,1% 

redko 30,8% 41,7% 42,4% 88,9% 

nikoli 46,2% 35,4% 25,4%  0,0%  

 

Tabela 115: Statistična značilnost razlik pri zadovoljstvu s sodobno tehnologijo glede na naziv učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,092 6 ,042 

 

 

 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA OKOLJE BIVANJA 

 

o načrtovanje in izvajanje pouka 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na okolje bivanja učiteljev (13. sklop, 14. sklop, 15. 

sklop in 16. sklop).  
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o metode poučevanja 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na okolje bivanja učiteljev (17. sklop).  

 

o oblike poučevanja 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na okolje bivanja učiteljev (18. sklop).  

 

o preverjanje in ocenjevane znanja 

V sklopu analize preverjanje in ocenjevane znanja, kjer smo ugotavljali razlike glede na 

okolje bivanja učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 19. sklopa predstavljena z 

osnovnimi statistikami v grafih (Graf 22).  

 Zapišite prosim, na kaj ste pozorni pri oblikovanju ocene pri športni vzgoji 

Pri sklopu 19 se je samo pri spremenljivki napredek učenca izkazala statistično značilna 

razlika glede na okolje bivanja učitelja (p=0,021). Najbolj pogosto napredek učenca 

upoštevajo učitelji iz vasi in primestnega okolja (100,0%).  

Tabela 116: Kako pogosto je napredek učenca upoštevan pri končni oceni glede na okolje bivanja učiteljev  

napredek učenca 
OKOLJE BIVANJA 

vas in primestno okolje mestno okolje 

pogosto 100,0% 92,7% 

redko  0,0%  5,5% 

nikoli  0,0%  1,8% 

 

Tabela 117: Statistična značilnost razlik pri pogostosti upoštevanja napredka učenca glede na okolje bivanja 

učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 7,715 2 ,021 

 

 

o individualizacija in diferenciacija pouka 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na okolje bivanja učiteljev (20. sklop).  
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o stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

V sklopu analize stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, kjer smo ugotavljali 

razlike glede na okolje bivanja učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 21. sklopa (ni 

statistično značilnih razlik), vprašanja 22. sklopa (ni statistično značilnih razlik), 24. sklopa 

(ni statistično značilnih razlik), 25. sklopa (ni statistično značilnih razlik), 26. sklopa (ni 

statistično značilnih razlik), 27. sklopa in 28. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v 

grafih (Graf 23, Graf 24, Graf 25, Graf 26, Graf 27, Graf 28, Graf 29).  

 Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja ste se že udeležili 

Pri 27. sklopu se je statistično značilna razlika glede na okolje bivanja učiteljev pokazala pri 

spremenljivki splošne didaktične vsebine (p=0,014). Kar 57,1% učiteljev iz vasi in 

primestnega okolja se je že udeležilo seminarja splošne didaktične vsebine, medtem ko se 

seminarja še ni udeležilo kar 65,3% učiteljev iz mestnega okolja.  

Tabela 118: Udeležba na seminarju Splošne didaktične vsebine glede na okolje bivanja 

Splošne didaktične vsebine (ocenjevanje, načrtovanje …) 
OKOLJE BIVANJA 

vas in primestno okolje mestno okolje 

Da 57,1% 34,7% 

Ne 42,9% 65,3% 

 

Tabela 119: Statistična značilnost razlik v udeležbi na seminarju Splošne didaktične vsebine glede na okolje 

bivanja 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 5,994 1 ,014 

 

 

 Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja se želite udeležiti 

Tudi pri 28. sklopu se je razlika pokazala zgolj pri eni spremenljivki, in sicer Smučanje 

(p=0,043). Seminarja smučanje se ne želi udeležiti kar 84,1% učiteljev iz vasi in primestnega 

okolja ter 68,1% učiteljev iz mestnega okolja, medtem ko je za polovico večja želja po 

udeležbi s strani učiteljev iz mestnega okolja v primerjavi z učitelji iz vasi in primestnega 

okolja. 
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Tabela 120: Želja po udeležbi na seminarju Smučanje glede na okolje bivanja 

Smučanje 
OKOLJE BIVANJA 

vas in primestno okolje mestno okolje 

Da 15,9% 31,9% 

Ne 84,1% 68,1% 

 

Tabela 121: Statistična značilnost razlik v udeležbi na seminarju Smučanje glede na okolje bivanja 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 4,102 1 ,043 

 

 

o vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

V sklopu analize vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, kjer smo ugotavljali 

razlike glede na okolje bivanja učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 29. sklopa (ni 

statistično značilnih razlik), 30. sklopa, 31. sklopa (ni statistično značilnih razlik) in 32. 

sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 30, Graf 31, Graf 32, Graf 33).  

 Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici (11 trditev) 

V sklopu 30 je bila statistično značilna razlika ugotovljena le pri spremenljivki izvedba 

Zlatega sončka/Krpana glede na okolje bivanja učiteljev (p=0,038). Pri izvedbi Zlatega 

sončka/ Krpana pogosteje sodelujejo učitelji iz mestnega okolja (76,5%).    

Tabela 122: Pogostost sodelovanja pri izvedbi Zlatega sončka/ Krpana glede na tip okolja učiteljev 

Pri izvedbi Zlatega sončka/Krpana sodelujem. 
OKOLJE BIVANJA 

vas in primestno okolje mestno okolje 

pogosto 65,0% 76,5% 

redko 12,5% 17,6% 

nikoli 22,5% 5,9% 

 

Tabela 123: Statistična značilnost razlik v sodelovanju pri izvedbi Zlatega sončka/ Krpana glede na tip okolja 

učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 6,524 2 ,038 
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 Zunaj šole vodim dejavnost s področja … 

Pri spremenljivki umetnost − 32. sklop se je pokazala statistično značilna razlika glede na 

okolje bivanja učiteljev (p=0,016). 87,8% učiteljev iz mestnega okolja nikoli ne vodi 

umetnosti zunaj šole, medtem ko je takšnih učiteljev iz primestnega okolja nekaj manj 

(67,6%). Učitelji iz vasi in primestnega okolja pogosteje (14,9%) vodijo dejavnosti iz 

umetnosti kot učitelji iz mestnega okolja (10,2%).  

Tabela 124: Pogostost vodenja umetnosti zunaj šole glede na okolje bivanja učiteljev 

umetnosti (gledališče, likovno ustvarjanje …) 
OKOLJE BIVANJA 

vas in primestno okolje mestno okolje 

pogosto 14,9% 10,2% 

redko 17,6% 2,0% 

nikoli 67,6% 87,8% 

 

Tabela 125: Statistična značilnost razlik pogostosti vodenja umetnosti zunaj šole glede na okolje bivanja 

učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 8,325 2 ,016 

 

 

o pogoji za delo 

V sklopu analize pogoji za delo, kjer smo ugotavljali razlike glede na okolje bivanja 

učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 33. sklopa predstavljena z osnovnimi 

statistikami v grafih (Graf 34).  

 Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici (3 trditve) 

Pri 33. sklopu se je pokazala statistično značilna razlika pri spremenljivki športno vzgojo 

vodim v športni opremi glede na okolje bivanja učiteljev (p=0,008). Učitelji iz vasi in 

primestnega okolja pogosteje vodijo športno vzgojo v športni opremi (83,8%) kot učitelji iz 

mestnega okolja. Ti rezultati so nekoliko nepričakovani, a vendar so v raziskavi (Ramirez, 

2009) drugo- in tretješolcev ugotovili, da približno 15% učencev navaja, da je učitelj vedno v 

športni opremi. Izkazalo se je, da obstaja celo statistično pomembna povezava med tem, kdo 

poučuje športno vzgojo, in učiteljevo uporabo športne opreme. V največji meri so prav 

razredni učitelji tisti, ki ne uporabljajo športne opreme. Učenci to opazijo in o tem tudi 
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povprašajo učitelje, saj naj bi veljalo za vse, tako za učence in učitelje, da je pri pouk športa 

nujna uporaba športne opreme, saj v času šolanja učenci pridobijo higienske navade, med 

katere sodi tudi prinašanje športne opreme v šolo in preoblačenje vanjo. Žal s takim 

ravnanjem učitelji kažejo odnos do pouka športa in ga prenašajo na učence. 

Tabela 126: Pogostost vodenja športne vzgoje v športni opremi glede na okolje bivanja 

Športno vzgojo vodim v športni opremi. 

OKOLJE BIVANJA 

vas in primestno okolje mestno okolje 

pogosto 83,8% 60,8% 

redko 12,5% 35,3% 

nikoli 3,8% 3,9% 

 

Tabela 127: Razlike v vodenju športne vzgoje v športni opremi glede na okolje bivanja 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 9,585 2 ,008 

 

 

o zadovoljstvo z delom  

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na okolje bivanja učiteljev (34. sklop).  

 

 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA DELOVNO DOBO 

o načrtovanje in izvajanje pouka 

 

V sklopu analize načrtovanje in izvajanje pouka, kjer smo ugotavljali razlike glede na 

delovno dobo učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 13. sklopa, 14. sklopa (ni 

statistično značilnih razlik), 15. sklopa in 16. sklopa (ni statistično značilnih razlik) 

predstavljena z osnovnimi statistikami v tabelah in grafih (Tabela 4, Graf 17, Graf 18, Graf 

19).  

 

 Iz katerih virov in kako pogosto črpate informacije pri pripravah na ure športne 

vzgoje  
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Pri pogostosti črpanja informacij iz učnega načrta v 13. sklopu se kažejo statistično značilne 

razlike glede delovno dobo učiteljev pri 5 spremenljivkah od 11, to je pri spremenljivki učni 

načrt (p=0,001), prejšnje priprave (p=0,045), priročniki za učitelje (p=0,007), video 

posnetki (p=0,030) in spremenljivki internet (p=0,001). Iz učnega načrta najbolj pogosto 

črpajo informacije učitelji z 31 ali več let delovne dobe (100,0%), najmanj pogosto pa učitelji 

z do 10 let delovne dobe (61,0%). Iz prejšnjih priprav najbolj pogosto črpajo informacije 

učitelji z najmanj delovne dobe (80,5%), najmanj pogosto pa učitelji z delovno dobo od 11 do 

20 let (51,2%).  

Iz priročnikov za učitelje najbolj pogosto črpajo informacije za ure športne vzgoje učitelji z 

največ delovne dobe (78,6%), najmanj pogosto pa učitelji z najmanj delovne dobe (51,2%). V 

raziskavi J. Vodovnik (2014) vidimo nekoliko drugačne rezultate, najpogosteje informacije iz 

priročnikov črpajo učitelji z delovno dobo od 18 do 24 let (78,3%), sledijo učitelji z delovno 

dobo od 25 do 31 let (72,1%), do teh razlik pa prihaja po njenem mnenju zato, ker starejši 

učitelji najverjetneje učne priprave prenašajo iz leta v leto in jih ne prilagajajo novim 

generacijam otrok. Temu primerni so potem tudi rezultati.  

Iz video posnetkov najbolj pogosto črpajo informacije učitelji z najmanj delovne dobe 

(29,3%), najmanj pogosto pa učitelji z največ delovne dobe (3,6%). Z internetom si pri 

pripravi ur za športno vzgojo najbolj pogosto pomagajo učitelji z najmanj delovne dobe 

(73,2%), najmanj pogosto pa učitelji z največ delovne dobe (21,4%). Že nekajkrat smo 

ugotovili, da se mladi najbolj poslužujejo dela z internetom, z videoposnetki in z drugo 

sodobno tehnologijo, saj marsikakšno uporabno in koristno informacijo, predstavitev ipd. 

najdejo na internetu ali si jo morda preko sodobnih omrežij izmenjujejo s kolegi učitelji iz 

drugih šol, saj se zavedajo pomembnosti videoposnetkov, ki služi kot dober didaktičen 

pripomoček pri poučevanju in tudi ocenjevanju.  

Tabela 128: Pogostost črpanja informacij iz učnega načrta glede na delovno dobo 

iz učnega načrta 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 61,0% 82,9% 86,5% 100,0% 

redko 36,6% 17,1% 13,5%  0,0%  

nikoli 2,4%  0,0%   0,0%   0,0%  

 

Tabela 129: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij iz učnega načrta glede na delovno 

dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 22,669 6 ,001 
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Tabela 130: Pogostost črpanja informacij iz prejšnjih priprav glede na delovno dobo 

iz prejšnjih priprav 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 80,5% 51,2% 67,6% 50,0% 

redko 17,1% 43,9% 32,4% 46,4% 

nikoli 2,4% 4,9%  0,0%  3,6% 

 

Tabela 131: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij iz prejšnjih priprav glede na delovno 

dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,866 6 ,045 

 

 

Tabela 132: Pogostost črpanja informacij iz priročnikov za učitelje glede na delovno dobo 

iz priročnikov za učitelje 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 51,2% 68,3% 59,5% 78,6% 

redko 36,6% 31,7% 40,5% 14,3% 

nikoli 12,2% 0,0%  0,0%  7,1% 

 

Tabela 133: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij iz priročnikov za učitelje glede na 

delovno dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 17,744 6 ,007 

 

 

Tabela 134: Pogostost črpanja informacij iz video posnetkov glede na delovno dobo 

z video posnetkov 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 29,3% 12,2% 16,2% 3,6% 

redko 51,2% 51,2% 67,6% 75,0% 

nikoli 19,5% 36,6% 16,2% 21,4% 

 

Tabela 135: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij iz video posnetkov glede na delovno 

dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,978 6 ,030 
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Tabela 136: Pogostost črpanja informacij z internetom glede na delovno dobo 

pomagam si z internetom 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 73,2% 65,9% 45,9% 21,4% 

redko 24,4% 31,7% 45,9% 67,9% 

nikoli 2,4% 2,4% 8,1% 10,7% 

 

Tabela 137: Statistična značilnost razlik v pogostosti črpanja informacij z internetom glede na delovno dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 22,824 6 ,001 

 

 

 S kom in kako pogosto sodelujete pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo 

 

V 15. sklopu se pokaže statistično značilna razlika glede na starost učiteljev pri spremenljivki 

športni pedagog (p=0,050). Pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo s športnim 

pedagogom nikoli ne sodeluje 30,0% učiteljev z najmanj delovne dobe, 17,1% učiteljev z 11 

do 20 let delovne dobe, 7,1% učiteljev z največ delovne dobe ter 5,4% učiteljev z 21 do 30 let 

delovne dobe. Najbolj pogosto z njim sodelujejo učitelji z najmanj delovne dobe (35,0%), 

vendar so tudi vse tri ostale kategorije glede na delovno dobo učiteljev tesno za njimi. 

Tabela 138: Pogostost sodelovanja s športnim pedagogom pri izdelavi letne priprave glede na delovno dobo 

s športnim pedagogom 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 35,0% 34,1% 32,4% 32,1% 

redko 35,0% 48,8% 62,2% 60,7% 

nikoli 30,0% 17,1% 5,4% 7,1% 

 

Tabela 139: Statistična značilnost razlik v pogostosti sodelovanja s športnim pedagogom glede na delovno dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,58 6 ,050 
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o metode poučevanja 

V sklopu analize metode poučevanja, kjer smo ugotavljali razlike glede na delovno dobo, so 

bila vključena anketna vprašanja 17. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih 

(Graf 20).  

 Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne metode 

 

V 17. sklopu se je pokazala statistično značilna razlika glede na delovno dobo učiteljev pri 

spremenljivki demonstracija (učenec sam) (p=0,045). Najbolj pogosto uporabljajo 

demonstracijo (učenec sam) učitelji z najmanj delovne dobe (90,0%), najmanj pogosto pa 

učitelji z največ delovne dobe (64,3%). Ti rezultati nekoliko presenetijo, saj smo pričakovali 

ravno obratni vrstni red, saj učitelji z manj delovne dobe (torej mladi) lažje demonstrirajo 

sami, medtem ko starejši zaradi zdravstvenih težav in slabše gibljivosti težje demonstrirajo 

kakšne prvine in v ta namen izberejo pomoč učencev. Morda je razlog, da učitelji niso opazili 

poleg demonstracije besedne zveze »učenec sam«. 

Tabela 140: Pogostost uporabe demonstracije (učenec sam) kot učne metode glede na delovno dobo 

demonstracija – učenec 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 90,0% 85,4% 83,3% 64,3% 

redko 10,0% 14,6% 16,7% 35,7% 

 

Tabela 141: Statistična značilnost razlik v pogostosti uporabe demonstracije (učenec sam) kot učne metode 

glede na delovno dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 8,069 3 ,045 

 

 

o oblike poučevanja 

V sklopu analize oblike poučevanja, kjer smo ugotavljali razlike glede na delovno dobo 

učiteljev, so bila vključena anketna vprašanja 18. sklopa predstavljena z osnovnimi 

statistikami v grafih (Graf 21).  

 Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne oblike 

 

Pri 18. sklopu se je pokazala statistično značilna razlika glede na delovno dobo učiteljev pri 

spremenljivki dopolnilne naloge (p=0,022). Najbolj pogosto kot učno obliko delo z 
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dopolnilnimi nalogami uporabljajo učitelji z najmanj delovne dobe (28,9%), najmanj pogosto 

pa učitelji z delovno dobo od 21 do 30 let (5,7%). Statistično značilne razlike so se pri tej 

spremenljivki pokazale tudi v raziskavi J. Vodovnik (2014), kjer to obliko dela podobno kot v 

naši raziskavi najpogosteje uporabljajo učitelji z delovno dobo od 6 do 10 let (42,9%), sledijo 

učitelji z delovno dobo od 18 do 24 let (41,7%). Dopolnilnim nalogam dajejo torej prednost 

učitelji z manj delovne dobe, gre torej za mlajše učitelje, ki so jim tovrstne oblike poučevanja 

še dokaj sveže s predavanj ali vaj dodiplomskega izobraževanja. 

 

Tabela 142: Pogostost uporabe dopolnilnih nalog kot učne oblike glede na delovno dobo učiteljev 

delo z dopolnilnimi nalogami 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 28,9% 9,8% 5,7% 14,3% 

redko 42,1% 65,9% 80,0% 71,4% 

nikoli 28,9% 19,5% 11,4% 14,3% 

ne poznam  0,0%  4,9% 2,9%  0,0%  

 

Tabela 143: Statistična značilnost razlik v pogostosti uporabe dopolnilnih nalog kot učne oblike glede na 

delovno dobo učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 19,410 9 ,022 

 

 

o preverjanje in ocenjevane znanja 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na delovno dobo učiteljev (19. sklop).  

 

o individualizacija in diferenciacija pouka 

 

V sklopu analize individualizacija in diferenciacija pouka, kjer smo ugotavljali razlike 

glede na delovno dobo, so bila vključena anketna vprašanja 20. sklopa predstavljena z 

osnovnimi statistikami v tabelah (Tabela 5).  

 

 Ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas pri športni vzgoji 

 

Tudi pri 20. sklopu se je za spremenljivko enakovredno upoštevanje vseh učencev v 

oddelku glede na delovno dobo učiteljev pokazala statistično značilna razlika (p=0,050). 

100,0% učiteljev z delovno dobo od 11 do 20 let pogosto upošteva vse učence v oddelku 



| 151 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

enakovredno, tako tudi 97,3% učiteljev z najmanj delovne dobe, sledijo učitelji z delovno 

dobo od 21 do 30 let, najmanj pogosto pa vse učence enakovredno upoštevajo učitelji z največ 

delovne dobe (85,7%). Slednji tudi najredkeje (10,7%) ali nikoli (3,6%) ne upoštevajo vseh 

učencev v oddelku enakovredno, kar pripisujemo že ustaljenim navadam »starega« sistema 

poučevanja, kjer še niso učitelji v takšni meri upoštevali individualizacijo in diferenciacijo pri 

pouku. 

Tabela 144: Pogostost enakovrednega upoštevanja vseh učencev v oddelku glede na delovno dobo 

vse učence v oddelku enako upoštevam 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 97,3% 100,0% 91,4% 85,7% 

redko  0,0%  0,0% 8,6% 10,7% 

nikoli 2,7% 0,0%  0,0%  3,6% 

 

Tabela 145: Statistična značilnost razlik v pogostosti enakovrednega upoštevanja vseh učencev v oddelku glede 

na delovno dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,592 6 ,050 

 

 

o stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

 

V sklopu analize stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, kjer smo ugotavljali 

razlike glede na delovno dobo, so bila vključena anketna vprašanja 21. sklopa, vprašanja 22. 

sklopa, 24. sklopa, 25. sklopa, 26. sklopa (ni statistično značilnih razlik), 27. sklopa (ni 

statistično značilnih razlik) in 28. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 

23, Graf 24, Graf 25, Graf 26, Graf 27, Graf 28, Graf 29).  

 

 Kako pogosto se udeležujete seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s 

področja športne vzgoje 

 

Pri 21. vprašanju (spremenljivka udeležba na seminarjih s področja športne vzgoje) se 

glede na delovno dobo pri tem vprašanju pojavi razlika (p=0,002). Redko se udeležuje 

seminarjev s področja športne vzgoje 82,4% učiteljev z delovno dobo od 21 do 30 let, 77,1% 

učiteljev z delovno dobo od 11 do 20 let, 67,9% učiteljev z delovno dobo od 31 let ali več in 

45,0% učiteljev z najmanj delovne dobe. Učitelji z največ delovne dobe se najpogosteje 
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udeležujejo teh seminarjev (25,0%), v kategoriji nikoli pa so to učitelji z najmanj delovne 

dobe (35,1%). Razlogov (pri učiteljih z največ delovne dobe) je lahko več, lahko je udeležba 

seminarjev zaradi potreb v napredovanju, lahko je lažja pridobitev soglasja za udeležbo pri 

vodstvu šole, lahko je razlog v želji po obnovitvi znanja s tega področja ipd.. 

Znanje, ki ga razredni učitelji pridobijo na fakulteti, ne more zadostovati do te mere, da se ne 

bi bilo treba več izobraževati. M. Obran in M. Ivanuš Grmek (2010) v svoji raziskavi 

navajata, da se razredni učitelji tega zavedajo ne glede na to, koliko let že učijo. 

 

Tabela 146: Pogostost udeležbe na seminarjih s področja športne vzgoje glede na delovno dobo 

udeležba na seminarjih s področja 

športne vzgoje 

Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 18,9% 17,1% 14,7% 25,0% 

redko 45,9% 77,1% 82,4% 67,9% 

nikoli 35,1% 5,7% 2,9% 7,1% 

 

Tabela 147: Statistična značilnost razlik v pogostosti udeležbe na seminarjih s področja športne vzgoje glede na 

delovno dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 21,281 6 ,002 

 

 

 

 Ali prebirate naslednje strokovne revije 

 

Pri 24. sklopu so razlike statistično značilne pri spremenljivkah Šolski razgledi (p=0,010), 

Didatka (p=0,004), Razredni pouk (p=0,000) in Vzgoja in izobraževanje (p=0,000). 

Najbolj pogosto berejo revijo Šolski razgledi učitelji z največ delovne dobe (59,3%), najmanj 

pogosto pa 21,6% učiteljev z najmanj delovne dobe. Revijo Didakta bere najbolj pogosto 

59,3% učiteljev z največ delovne dobe, najmanj pogosto pa 21,6% učiteljev z najmanj 

delovne dobe. Revijo Razredni pouk prav tako najbolj pogosto berejo učitelji z največ 

delovne dobe (77,8%), najmanj pogosto pa 35,1% učiteljev z najmanj delovne dobe. Revijo 

Vzgoja in izobraževanje najbolj pogosto bere 48,1% učiteljev z največ delovne dobe, najmanj 

pogosto pa 24,3% učiteljev z najmanj delovne dobe.  

Če povzamemo, učitelji z najmanj delovne dobe najmanj pogosto berejo omenjene revije, 

učitelji z največ delovne dobe pa najbolj pogosto. Učitelji z manj delovne dobe (mlajši) 

najverjetneje manj berejo tiskane revije, literaturo in ostale informacije pogosteje pridobivajo 
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z elektronskih medijev, medtem ko učitelji z več delovne dobe (starejši) manj uporabljajo 

internet ter so verjetno bolj vajeni branja v tiskanih izdajah. Tudi J. Vodovnik (2014) v svoji 

raziskavi navaja enake ugotovitve, da bolj redno in bolj pogosto berejo omenjene revije 

učitelji z več delovne dobe kot učitelji z manj delovne dobe. 

Tabela 148: Pogostost prebiranja revije Šolski razgledi glede na delovno dobo učiteljev 

Šolski razgledi 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 21,6% 44,1% 43,8% 59,3% 

redko 51,4% 47,1% 53,1% 33,3% 

nikoli 27,0% 8,8% 3,1% 7,4% 

 

Tabela 153: Statistična značilnost razlik pri prebiranju revije Šolski razgledi glede na delovno dobo učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 16,712 6 ,010 

 

 

Tabela 149: Pogostost prebiranja revije Didakta glede na delovno dobo učiteljev 

Didakta 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 21,6% 26,5% 20,6% 44,4% 

redko 48,6% 64,7% 76,5% 51,9% 

nikoli 29,7% 8,8% 2,9% 3,7% 

 

Tabela 150: Statistična značilnost razlik pri prebiranju revije Didakta glede na delovno dobo učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 18,852 6 ,004 

 

 

Tabela 151: Pogostost prebiranja revije Razredni pouk glede na delovno dobo učiteljev 

Razredni pouk 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 35,1% 52,9% 67,6% 77,8% 

redko 43,2% 47,1% 29,4% 18,5% 

nikoli 21,6%  0,0%  2,9% 3,7% 

 

Tabela 152: Statistična značilnost razlik pri prebiranju revije Razredni pouk glede na delovno dobo učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 24,410 6 ,000 
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Tabela 153: Pogostost prebiranja revije Vzgoja in izobraževanje glede na delovno dobo učiteljev 

Vzgoja in izobraževanje 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 24,3% 15,2% 23,5% 48,1% 

redko 32,4% 57,6% 67,6% 48,1% 

nikoli 43,2% 27,3% 8,8% 3,7% 

 

Tabela 154: Statistična značilnost razlik pri prebiranju revije Vzgoja in izobraževanje glede na delovno dobo 

učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 25,865 6 ,000 

 

 

 Kako pogosto sodelujete s prispevki s področja športne vzgoje v naslednjih revijah 

Pri 25. sklopu je statistično značilna razlika v sodelovanju le pri eni spremenljivki (Razredni 

pouk, statistična značilnost je 0,031). Nikoli s prispevki v reviji Razredni pouk ne sodeluje 

93,9% učiteljev z delovno dobo od 11 do 20 let, 92,6% učiteljev z največ delovne dobe, 

89,2% učiteljev z najmanj delovne dobe in 73,5% učiteljev z 21 do 30 let delovne dobe. 

Najbolj pogosto sodelujejo učitelji z najmanj delovne dobe (5,4%), s čimer sklepamo, da takoj 

po zaključku študija sodelujejo s kakšnim prispevkom iz raziskave ali s predstavitvijo 

kakšnega načina dela, ki so ga morda preučili že v diplomskem delu, ali pa enostavno želijo le 

predstaviti svoje sveže ideje. 

Tabela 155: Pogostost sodelovanja v reviji Razredni pouk glede na delovno dobo učiteljev 

Razredni pouk 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 5,4%  0,0%   0,0%   0,0%  

redko 5,4% 6,1% 26,5% 7,4% 

nikoli 89,2% 93,9% 73,5% 92,6% 

 

Tabela 156: Statistična značilnost razlik pri sodelovanju v reviji Razredni pouk glede na delovno dobo učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,894 6 ,031 
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 Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja ste se že udeležili 

 

Statistično značilna razlika glede na delovno dobo učiteljev se je pri 27. sklopu pokazala pri 

štirih spremenljivkah. Pri spremenljivki Zlati sonček/Krpan (p=0,029), šola v naravi 

(p=0,004), vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo (p=0,027), splošne didaktične 

vsebine (p=0,005). Seminarja Zlati sonček se je udeležilo največ učiteljev z največ delovne 

dobe (40,7%), najmanjša udeležba pa je pri učiteljih z najmanj delovne dobe (88,9%). 

Seminarja šola v naravi se je udeležilo največ učiteljev z 21 do 30 let delovne dobe (48,5%), 

in najmanj učiteljev z najmanj delovne dobe (85,7%). Seminarja vsebine gimnastike z 

ritmično izraznostjo se je udeležilo največ učiteljev z največ delovnimi izkušnjami (34,6%) in 

najmanj učiteljev z najmanj delovnimi izkušnjami (91,4%). Seminarja splošne didaktične 

vsebine se je udeležilo največ učiteljev z največ delovne dobe (65,4%) in najmanj učiteljev z 

najmanj delovne dobe (75,8%). Učitelji z več delovne dobe so v času svojega poučevanja 

zagotovo večkrat obiskali tovrstne seminarje, prav tako so morali obnoviti znanje in veščine 

glede poučevanja nekaterih vsebin. J. Vodovnik (2014) v svoji raziskavi ravno tako ugotavlja, 

da najbolj pogosto te seminarje obiskujejo učitelji z največ delovne dobe, torej tudi najstarejši 

učitelji. 

Tabela 157: Udeležba na seminarju Zlati sonček, Krpan glede na delovno dobo učiteljev 

Zlati sonček, Krpan 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

Da 11,1% 26,5% 38,2% 40,7% 

Ne 88,9% 73,5% 61,8% 59,3% 

 

Tabela 158: Statistična značilnost razlik pri udeležbi na seminarju Zlati sonček, Krpan glede na delovno dobo 

učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 9,022 3 ,029 

 

 

Tabela 159: Udeležba na seminarju Šola v naravi glede na delovno dobo učiteljev 

Šola v naravi 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

Da 14,3% 14,7% 48,5% 29,6% 

Ne 85,7% 85,3% 51,5% 70,4% 

 

Tabela 160: Statistična značilnost razlik pri udeležbi na seminarju Šola v naravi glede na delovno dobo učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,479 3 ,004 



| 156 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

Tabela 161: Udeležba na seminarju Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo glede na delovno dobo učiteljev 

Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

Da 8,6% 17,6% 9,1% 34,6% 

Ne 91,4% 82,4% 90,9% 65,4% 

 

Tabela 162: Statistična značilnost razlik pri udeležbi na seminarju Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 

glede na delovno dobo učiteljev 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 9,178 3 ,027 

 

 

Tabela 163: Udeležba na seminarju Splošne didaktične vsebine glede na delovno dobo učiteljev 

Splošne didaktične vsebine (ocenjevanje, 

načrtovanje …) 

Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

Da 24,2% 47,1% 60,6% 65,4% 

Ne 75,8% 52,9% 39,4% 34,6% 

 

Tabela 164: Statistična značilnost razlik pri udeležbi na seminarju Splošne didaktične vsebine glede na delovno 

dobo učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,707 3 ,005 

 

 

 Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja se želite udeležiti 

Pri 28. sklopu je so bile statistično značilne razlike le pri spremenljivki vsebine atletike 

(p=0,006). Seminarja z vsebinami iz atletike se želi udeležiti največ učiteljev z 11 do 22 let 

delovne dobe (77,4%) in najmanj učiteljev z največ delovne dobe (66,7%).  

Tabela 165: Želja po udeležbi na seminarju Vsebine atletike glede na delovno dobo učiteljev 

Vsebine atletike 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

Da 48,5% 77,4% 43,3% 33,3% 

Ne 51,5% 22,6% 56,7% 66,7% 

 

Tabela 166: Statistična značilnost razlik pri želji po udeležbi na seminarju Vsebine atletike glede na delovno 

dobo učiteljev 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,432 3 ,006 
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o vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

 

V sklopu analize vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, kjer smo ugotavljali 

razlike glede na delovno dobo, so bila vključena anketna vprašanja 29. sklopa, 30. sklopa (ni 

statistično značilnih razlik), 31. sklopa (ni statistično značilnih razlik) in 32. sklopa (ni 

statistično značilnih razlik) predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 30, Graf 31, 

Graf 32, Graf 33).  

 

 Kako pogosto v preteklem šolskem letu ste se … 

 

V 29. sklopu se je razlika pokazala pri dveh spremenljivkah. Pri spremenljivkah mentor 

študentom na praksi (p=0,042) in pogovarjanje o problematiki športne vzgoje s športnim 

pedagogom (p=0,015). Največ učiteljev z najmanj delovne dobe še ni nikoli imelo pod 

mentorstvom študenta na praksi (83,3%), sledijo učitelji z 11 do 20 let delovne dobe (64,7%), 

nato učitelji z največ delovne dobe (63,0%), 44,1% učiteljev z 21 do 30 let delovne dobe še ni 

imelo pod mentorstvom študenta na praksi. Učitelji z več izkušnjami, z več let delovne dobe 

so razumljivo tudi pogosteje mentorji, medtem ko učitelji z manj delovne dobe v svojih letih 

poučevanja še ne morejo imeti toliko tovrstnih izkušenj. 

O problematiki športne vzgoje se s športnimi pedagogi najbolj pogosto pogovarjajo učitelji z 

21 do 30 let delovne dobe (61,8%), najmanj pogosto pa učitelji z najmanj delovne dobe 

(33,3%), vendar menimo, da so športni pedagogi navadno precej odprti ljudje, zato bi želeli, 

da bi bil (ne glede na delovno dobo) delež vseh učiteljev pri pogostosti sodelovanja in 

diskutiranja še višji.  

Tabela 167: Kako pogosto se bili učitelji mentorji študentom na praksi glede na delovno dobo 

…bili mentor študentom na praksi – na 

področju športne vzgoje? 

Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 5,6% 5,9% 11,8% 11,1% 

redko 11,1% 29,4% 44,1% 25,9% 

nikoli 83,3% 64,7% 44,1% 63,0% 

  

Tabela 168: Statistična značilnost razlik pri mentorstvu študentom na praksi glede na delovno dobo 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi2 13,086 6 ,042 
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Tabela 169: Pogostost pogovarjanja o problematiki športne vzgoje s športnimi pedagogi glede na delovno dobo 

…se o problematiki športne vzgoje pogovarjali 

s športnimi pedagogi? 

Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 33,3% 64,7% 61,8% 51,9% 

redko 47,2% 29,4% 29,4% 48,1% 

nikoli 19,4% 5,9% 8,8%  0,0%  

 

Tabela 170: Statistična značilnost razlik pri pogostosti pogovarjanja o problematiki športne vzgoje s športnimi 

pedagogi glede na delovno dobo 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,717 6 ,015 

 

 

o pogoji za delo 

 

V sklopu analize pogoji za delo, kjer smo ugotavljali razlike glede na delovno dobo, so bila 

vključena anketna vprašanja 33. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 

34).  

 Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici (3 trditve) 

V tem sklopu (33) se je glede na delovno dobo učiteljev pokazala razlika pri spremenljivki 

pridobitev osebne športne opreme v šoli (p=0,012). Kar 86,1% učiteljev z najmanj delovne 

dobe ni nikoli dobilo osebne športne opreme v šoli, tudi 51,9% učiteljev z največ delovne 

dobe še ni dobilo športne opreme v šoli, prav tako tudi 50,0% učiteljev z 11 do 20 let delovnih 

izkušenj in 47,1% učiteljev z 21 do 30 let delovne dobe. Tako kot smo pisali pri razlikah 

glede na starost, lahko tudi tukaj trdimo, da učitelji z manj delovne dobe manj pogosto dobijo 

športno opremo, a želja je, da jo kljub recesijskim ukrepom uporabljajo vsi, saj s tem na 

uporabo te navajajo tudi svoje učence.   

Tabela 171: Pogostost pridobitve osebne športne opreme v šoli glede na delovno dobo 

Osebno športno opremo dobim v šoli. 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 8,3% 14,7% 23,5% 14,8% 

redko 5,6% 35,3% 29,4% 33,3% 

nikoli 86,1% 50,0% 47,1% 51,9% 

 

Tabela 172: Statistična značilnost razlik glede na pridobitve osebne športne opreme v šoli glede na delovno 

dobo 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 16,449 6 ,012 
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o zadovoljstvo z delom  

 

V sklopu analize pogoji za delo, kjer smo ugotavljali razlike glede na delovno dobo so bila 

vključena anketna vprašanja 34. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 

35).  

 Kako pogosto ste zadovoljni s pogoji za izvajanje športne vzgoje 

Razlika pri 34. sklopu je bila le pri spremenljivki sodelovanje s športnimi pedagogi 

(p=0,044). Najbolj pogosto so s sodelovanjem s športnimi pedagogi zadovoljni učitelji z 11 

do 20 let delovne dobe, najmanj pogosto pa učitelji z najmanj delovne dobe (50,0%). Izkazalo 

se je tudi, da najmlajši učitelji manj pogosto, kot bi pričakovali, sodelujejo s športnimi 

pedagogi, zato je tudi tukaj rezultat z zadovoljstvom nekako pričakovan. 

Tabela 173: Pogostost zadovoljstva s sodelovanjem s športnimi pedagogi glede na delovno dobo 

S sodelovanjem s športnimi pedagogi 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

pogosto 50,0% 79,4% 76,5% 77,8% 

redko 35,3% 17,6% 20,6% 22,2% 

nikoli 14,7% 2,9% 2,9%  0,0%  

 

Tabela 174: Statistična značilnost razlik glede na zadovoljstvo s sodelovanjem s športnimi pedagogi glede na 

delovno dobo 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,925 6 ,044 

 

 

 

 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA STAROST (stališča - 4 faktorji) 

Za potrebe ugotavljanja razlik pri strinjanju s trditvami glede na starost smo spremenljivko 

starost rekodirali tako, da smo učitelje z letnico rojstva do 1974 poimenovali "starejši", 

učitelje z letnico od 1975 naprej pa "mlajši". Starejših učiteljev je torej po tem sistemu 

55,8%, mlajših pa 44,2%. 
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Tabela 175: Spremenljivka starost rekodirana na "starejši" in "mlajši" 

Starost učiteljev f f (%) 

Mlajši − od leta 1975 in naprej 65 44,2 

Starejši − do leta 1974 82 55,8 

Skupaj 147 100,0 

 

 

o redno ukvarjanje s športom 

 

V sklopu analize redno ukvarjanje s športom, kjer smo ugotavljali razlike glede na starost 

učiteljev, so bile vključene trditve prvega faktorja (5 − ni statistično značilnih razlik, 11, 17 − 

ni statistično značilnih razlik, 18 − ni statistično značilnih razlik, 20 − ni statistično značilnih 

razlik, 21 − ni statistično značilnih razlik, 22 − ni statistično značilnih razlik, 23 − ni 

statistično značilnih razlik, 24 − ni statistično značilnih razlik, in 25) predstavljene z 

osnovnimi statistikami v grafih (Graf 36).  

Razlika pri trditvi 11 je bila statistično značilna (p=0,023). S trditvijo "vodenje športne 

vzgoje nudi veliko zadoščanja" se popolnoma strinja 38,7% starejših učiteljev, med mlajšimi 

učitelji pa se jih popolnoma strinja 30,0%. Glede na vse rezultate se starejši bolj strinjajo s to 

trditvijo. 

Tabela 176: Strinjanje s trditvijo "vodenje športne vzgoje nudi veliko zadoščenja" glede na starost 

Vodenje športne vzgoje nudi veliko zadoščenja. 
Starost 

Mlajši Starejši 

V glavnem se ne strinjam (2)  0,0%  1,3% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 34,0% 12,0% 

V glavnem se strinjam (4) 36,0% 48,0% 

Popolnoma se strinjam (5) 30,0% 38,7% 

 

Tabela 177: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "vodenje športne vzgoje nudi veliko 

zadoščenja" glede na starost 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 9,504 3 ,023 

 

 

Razlika glede na starost učiteljev je bila pri trditvi 25 statistično značilna (p=0,008). S 

trditvijo "trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri vsakodnevnem 

premagovanju težav" se 22,0% mlajših učiteljev popolnoma strinja, med starejšimi učitelji 
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pa je le 12,0% takšnih, ki se popolnoma strinjajo s to trditvijo. Mladi verjetno lažje pristopijo 

k novim, zahtevnejšim nalogam in jim kakršne koli obremenitve ne predstavljajo večjih težav, 

medtem ko menimo, da imajo starejši učitelji raje bolj rutinsko delo. 

Tabela 178: Strinjanje s trditvijo "trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri vsakodnevnem 

premagovanju težav" glede na starost 

Trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri vsakodnevnem 

premagovanju težav. 

Starost 

Mlajši Starejši 

Sploh se ne strinjam (1) 4,0% 2,7% 

V glavnem se ne strinjam (2) 28,0% 10,7% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 34,0% 38,7% 

V glavnem se strinjam (4) 12,0% 36,0% 

Popolnoma se strinjam (5) 22,0% 12,0% 

 

Tabela 179: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi 

pomaga pri vsakodnevnem premagovanju težav" glede na starost 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,886 4 ,008 

 

Starejši učitelji se v povprečju bolj strinjajo z obema trditvama.  

 

Tabela 180: Povprečno strinjanje s trditvama "trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri 

vsakodnevnem premagovanju težav" in trditvijo "trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri 

vsakodnevnem premagovanju težav" 

  

Starost 

Mlajši Starejši 

Vodenje športne vzgoje nudi veliko zadoščenja. 

  

Povprečje 3,9600 4,2400 

Standardni odklon ,80711 ,71357 

Trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri 

vsakodnevnem premagovanju težav. 

  

Povprečje 3,2000 3,4400 

Standardni odklon 1,19523 ,93346 

 

 

o šola in šport 

 

V sklopu analize šola in šport, kjer smo ugotavljali razlike glede na starost učiteljev, so bile 

vključene trditve drugega faktorja (1 − ni statistično značilnih razlik, 2 − ni statistično p 

značilnih razlik, 3 − ni statistično značilnih razlik, 4 − ni statistično značilnih razlik, 10, 12, 

16 − ni statistično značilnih razlik in 19 − ni statistično značilnih razlik) predstavljene z 

osnovnimi statistikami v grafih (Graf 37).  
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Razlika pri trditvi 10 je bila statistično značilna (p=0,020). S trditvijo "poklic učitelja je 

psihično zahteven" se delno strinja 10,0% mlajših učiteljev, med starejšimi učitelji pa le 

1,3%. S to trditvijo se v glavnem strinja 4,0% mlajših in 13,3% starejših. Ob tem štejejo tudi 

izkušnje, učitelji skozi leta pridobijo več izkušenj in ob vseh težavah pri delu tudi »trdo 

kožo«. 

Tabela 181: Strinjanje s trditvijo "poklic učitelja je psihično zahteven" glede na starost 

Poklic učitelja je psihično zahteven. 
Starost 

Mlajši Starejši 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 10,0% 1,3% 

V glavnem se strinjam (4) 4,0% 13,3% 

Popolnoma se strinjam (5) 86,0% 85,3% 

 

Tabela 182: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "poklic učitelja je psihično zahteven" glede na 

starost 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 7,848 2 ,020 

 

 

 

Tudi pri trditvi 12 je bila razlika statistično značilna (p=0,014). S trditvijo "poklic učitelja je 

v javnosti cenjen" se sploh ne strinja 34,0% mlajših učiteljev, med starejšimi učitelji pa se 

jih sploh ne strinja 16,0%. Mlajši učitelji imajo upravičeno takšno mnenje, saj je bil včasih 

poklic učitelja zagotovo bolj cenjen, kot je danes, in tudi po navadi imajo učenci do starejših 

učiteljev nekoliko bolj spoštljiv odnos. 

Tabela 183: Strinjanje s trditvijo "poklic učitelja je v javnosti cenjen" glede na starost 

Poklic učitelja je v javnosti cenjen. 
Starost 

Mlajši Starejši 

Sploh se ne strinjam (1) 34,0% 16,0% 

V glavnem se ne strinjam (2) 40,0% 32,0% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 20,0% 37,3% 

V glavnem se strinjam (4) 4,0% 14,7% 

Popolnoma se strinjam (5) 2,0%  0,0%  

 

Tabela 184: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "poklic učitelja je v javnosti cenjen" glede na 

starost 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,482 4 ,014 
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Starejši učitelji se v povprečju bolj strinjajo z obema trditvama.  

 

Tabela 185: Povprečni vrednosti za trditvi "poklic učitelja je v javnosti cenjen" in "poklic učitelja je v javnosti 

cenjen" 

  

Starost 

Mlajši Starejši 

Poklic učitelja je psihično zahteven. Povprečje 4,7600 4,8400 

Standardni odklon ,62466 ,40403 

Poklic učitelja je v javnosti cenjen. Povprečje 2,0000 2,5067 

Standardni odklon ,94761 ,93539 

 

 

o novosti v športu 

 

V sklopu analize novosti v športu, kjer smo ugotavljali razlike glede na starost učiteljev so 

bile vključene trditve tretjega faktorja (13, 14 − ni statistično značilnih razlik in 15 − ni 

statistično značilnih razlik) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 38).  

 

Razlika pri trditvi 13 je bila statistično značilna (p=0,047). S trditvijo "redno se udeležujem 

seminarjev s področja športa" se sploh ne strinja kar 32,0% mlajših učiteljev, med 

starejšimi učitelji pa se jih sploh ne strinja nekoliko manj (17,3%). Tudi tukaj so rezultati 

pričakovani, saj smo že nekajkrat omenili, da se starejši učitelji oz. učitelji z več delovne dobe 

pogosteje udeležujejo seminarjev s področja športa. 

Tabela 186: Strinjanje s trditvijo "redno se udeležujem seminarjev s področja športa" glede na starost 

Redno se udeležujem seminarjev s področja športa. 
Starost 

Mlajši Starejši 

Sploh se ne strinjam (1) 32,0% 17,3% 

V glavnem se ne strinjam (2) 28,0% 34,7% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 18,0% 37,3% 

V glavnem se strinjam (4) 18,0% 9,3% 

Popolnoma se strinjam (5) 4,0% 1,3% 

 

Tabela 187: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "redno se udeležujem seminarjev s področja 

športa" glede na starost 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 9,636 4 ,047 

 



| 164 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

Starejši učitelji se v povprečju bolj strinjajo z obema trditvama.  

 

Tabela 188: Povprečno strinjanje s trditvijo "redno se udeležujem seminarjev s področja športa" 

  

Starost 

Mlajši Starejši 

Redno se udeležujem seminarjev s področja športa. Povprečje 2,3400 2,4267 

Standardni odklon 1,22241 ,93250 

 

 

o sodelovanje z drugimi 

 

V sklopu analize sodelovanje z drugimi, kjer smo ugotavljali razlike glede na starost 

učiteljev, so bile vključene trditve četrtega faktorja (7 − ni statistično značilnih razlik, 8 − ni 

statistično značilnih razlik, 9 in 26 − ni statistično značilnih razlik) predstavljene z osnovnimi 

statistikami v grafih (Graf 39).  

 

V tem delu se je le pri trditvi 9 pokazala statistično značilna razlika (p=0,005). S trditvijo 

"imam stike s trenerji svojih učencev" se sploh ne strinja kar 42,0% mlajših učiteljev, med 

starejšimi učitelji pa se jih sploh ne strinja 18,7%. Razlago zato lahko iščemo v različnih 

dejavnikih, verjetno pa starejši učitelji, ki že dlje časa poučujejo, bolje poznajo šolski okoliš, 

učence in okoliške klube, kjer njihovi učenci trenirajo − zagotovo pa je odvisno od števila 

učencev, ki trenirajo, delovne dobe poučevanja itd.. 

Tabela 189: Strinjanje s trditvijo "imam stike s trenerji svojih učencev" glede na starost 

Imam stike s trenerji svojih učencev. 
Starost 

Mlajši Starejši 

Sploh se ne strinjam (1) 42,0% 18,7% 

V glavnem se ne strinjam (2) 22,0% 24,0% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 28,0% 34,7% 

V glavnem se strinjam (4) 2,0% 20,0% 

Popolnoma se strinjam (5) 6,0% 2,7% 

 

Tabela 190: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "imam stike s trenerji svojih učencev" glede na 

starost 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 14,729 4 ,005 

 



| 165 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

Starejši učitelji se v povprečju bolj strinjajo s trditvijo.  

Tabela 191: Povprečje za trditev "imam stike s trenerji svojih učencev" 

  

Starost 

Mlajši Starejši 

Imam stike s trenerji svojih učencev. Povprečje 2,0800 2,6400 

Standardni odklon 1,15776 1,08603 

 

 

 

 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA NAZIV (stališča - 4 faktorji) 

 

o redno ukvarjanje s športom 

 

V sklopu analize redno ukvarjanje s športom, kjer smo ugotavljali razlike glede na naziv 

učiteljev, so bile vključene trditve prvega faktorja (5 − ni statistično značilnih razlik, 11 − ni 

statistično značilnih razlik, 17 − ni statistično značilnih razlik, 18 − ni statistično značilnih 

razlik, 20 − ni statistično značilnih razlik, 21 − ni statistično značilnih razlik, 22 − ni 

statistično značilnih razlik, 23, 24 − ni statistično značilnih razlik, in 25 − ni statistično 

značilnih razlik) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 36).  

 

Razlike pri trditvi 23 so bila statistično značilne (p=0,046). S trditvijo "všeč so mi 

dolgotrajne in zahtevne športne aktivnosti" se popolnoma strinja kar 61,5% učiteljev brez 

naziva, med svetovalci se jih popolnoma strinja 28,8%, med svetniki 22,2%, med mentorji pa 

se jih popolnoma strinja le 13,6%. Rezultati kažejo, da se mlajši učitelji pogosteje preizkušajo 

v dolgotrajnih in zahtevnih športni aktivnostih, saj menimo, da imajo več energije, 

kondicijske pripravljenosti ter vztrajnosti pri tovrstnih aktivnosti. 
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Tabela 192: Strinjanje s trditvijo "všeč so mi dolgotrajne in zahtevne športne aktivnosti" glede na naziv 

Všeč so mi dolgotrajne in zahtevne športne aktivnosti 

(kolesarjenje, tek). 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

Sploh se ne strinjam (1) 7,7% 11,4% 11,9% 11,1% 

V glavnem se ne strinjam (2) 23,1% 11,4% 8,5% 11,1% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 7,7% 31,8% 18,6% 22,2% 

V glavnem se strinjam (4) 0,0% 31,8% 32,2% 33,3% 

Popolnoma se strinjam (5) 61,5% 13,6% 28,8% 22,2% 

 

Tabela 193: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "všeč so mi dolgotrajne in zahtevne športne 

aktivnosti" glede na naziv 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 21,294 12 ,046 

 

 

o šola in šport 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na naziv učiteljev (drugi faktor).  

 

o novosti v športu 

 

V sklopu analize novosti v športu, kjer smo ugotavljali razlike glede na naziv učiteljev so 

bile vključene trditve tretjega faktorja (13, 14 − ni statistično značilnih razlik in 15 − ni 

statistično značilnih razlik) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 38).  

 

Statistično značilne razlike so bile tudi pri trditvi 13 (p=0,039). S trditvijo "redno se 

udeležujem seminarjev s področja športa" se sploh ne strinja največ učiteljev brez naziva 

(46,2%) in najmanj svetovalcev (13,6%). Podobne rezultate smo dobili že pri statističnih 

razlikah glede na starost in ponovno se pokaže, da se najmlajši učitelji oz. učitelji brez naziva 

najmanj pogosto udeležujejo seminarjev s področja športa. 

  



| 167 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

Tabela 194: Strinjanje s trditvijo "redno se udeležujem seminarjev s področja športa" glede na naziv 

Redno se udeležujem seminarjev s področja športa. 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

Sploh se ne strinjam (1) 46,2% 27,3% 13,6% 33,3% 

V glavnem se ne strinjam (2) 7,7% 40,9% 33,9% 11,1% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 23,1% 20,5% 37,3% 33,3% 

V glavnem se strinjam (4) 15,4% 6,8% 15,3% 22,2% 

Popolnoma se strinjam (5) 7,7% 4,5%  0,0%  0,0%  

 

Tabela 195: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "redno se udeležujem seminarjev s področja 

športa" glede na naziv 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 21,829 12 ,039 

 

 

o sodelovanje z drugimi 

 

V sklopu analize sodelovanje z drugimi, kjer smo ugotavljali razlike glede na starost 

učiteljev, so bile vključene trditve četrtega faktorja (7 − ni statistično značilnih razlik, 8, 9 in 

26 − ni statistično značilnih razlik) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 39).  

 

V tem delu je bila pri trditvi 8 statistično značilna razlika (p=0,031). S trditvijo "aktivno 

sodelujem pri pripravi športnih dni in športnih prireditev v okviru naše šole" se 

popolnoma strinja kar 88,9% svetnikov, med svetovalci jih je 57,6%, med mentorji 52,3%, 

med učitelji brez naziva pa se najmanj učiteljev popolnoma strinja s to trditvijo (46,2%). 

Strinjanje s to trditvijo narašča s stopnjo naziva. Učitelji brez naziva najmanj aktivno 

sodelujejo pri športnih dnevih in športnih prireditvah v primerjavi z učitelji z drugimi nazivi, 

ki so z leti poučevanja pri tem bolj suvereni. 

Tabela 196: Strinjanje s trditvijo "aktivno sodelujem pri pripravi športnih dni in športnih prireditev v okviru 

naše šole" glede na naziv 

Aktivno sodelujem pri pripravi športnih dni in 

športnih prireditev v okviru naše šole. 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

V glavnem se ne strinjam (2) 7,7% 2,3%  0,0%   0,0% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 30,8% 6,8% 6,8% 11,1% 

V glavnem se strinjam (4) 15,4% 38,6% 35,6%  0,0%  

Popolnoma se strinjam (5) 46,2% 52,3% 57,6% 88,9% 
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Tabela 197: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "aktivno sodelujem pri pripravi športnih dni in 

športnih prireditev v okviru naše šole" glede na naziv 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 18,402 9 ,031 

 

 

Razlika pa je bila tudi pri trditvi 9 "imam stike s trenerji svojih učencev" (p=0,018). S 

trditvijo se sploh ne strinja 53,8% učiteljev brez naziva, med mentorji pa se jih sploh ne 

strinja 34,1%, med svetniki 33,3%, med svetovalci pa 16,9%. Tudi tokrat pričakovano učitelji 

brez naziva kot najmlajši učitelji v času svojega poučevanja ne morejo imeti toliko stikov s 

trenerji, kot jih imajo lahko učitelji z višjimi nazivi, torej starejši učitelji. 

Tabela 198: Strinjanje s trditvijo "imam stike s trenerji svojih učencev" glede na naziv 

Imam stike s trenerji svojih učencev. 

NAZIV 

brez naziva mentor svetovalec svetnik 

Sploh se ne strinjam (1) 53,8% 34,1% 16,9% 33,3% 

V glavnem se ne strinjam (2) 23,1% 27,3% 20,3% 22,2% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 15,4% 31,8% 37,3% 22,2% 

V glavnem se strinjam (4) 0,0% 2,3% 23,7% 11,1% 

Popolnoma se strinjam (5) 7,7% 4,5% 1,7% 11,1% 

 

Tabela 199: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "imam stike s trenerji svojih učencev" glede na 

naziv 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 24,455 12 ,018 

 

 

 

 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA OKOLJE BIVANJA (stališča - 4 faktorji) 

 

o redno ukvarjanje s športom 

 

V sklopu analize redno ukvarjanje s športom, kjer smo ugotavljali razlike glede na okolje 

bivanja, so bile vključene trditve prvega faktorja (5 − ni statistično značilnih razlik, 11 − ni 

statistično značilnih razlik, 17, 18 − ni statistično značilnih razlik, 20 − ni statistično značilnih 

razlik, 21 − ni statistično značilnih razlik, 22 − ni statistično značilnih razlik, 23 − ni 
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statistično značilnih razlik, 24 − ni statistično značilnih razlik in 25 − ni statistično značilnih 

razlik) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 36).  

Razlika je statistično značilna pri 17. trditvi (p=0,012). Iz mestnega okolja se kar 73,9% 

učiteljev popolnoma strinja s trditvijo "za »zdrav duh v zdravem telesu« je potrebna 

redna, vsakodnevna telesna vadba", med učitelji iz vasi in primestnega okolja pa manj 

(50,6%). Pomembno je, da je pri obeh kategorijah glede na okolje bivanja odstotek nad 50%, 

saj že poznavanje koristnosti športnega načina življenje pripomore k temu, da se učitelji 

pogosteje gibajo. 

Tabela 200: Strinjanje s trditvijo "za »zdrav duh v zdravem telesu« je potrebna redna, vsakodnevna telesna 

vadba" glede na okolje bivanja 

Za »zdrav duh v zdravem telesu« je potrebna redna, 

vsakodnevna telesna vadba. 

OKOLJE BIVANJA 

vas in primestno okolje mestno okolje 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 10,1%  0,0%  

V glavnem se strinjam (4) 39,2% 26,1% 

Popolnoma se strinjam (5) 50,6% 73,9% 

 

Tabela 201: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "za »zdrav duh v zdravem telesu« je potrebna 

redna, vsakodnevna telesna vadba" glede na okolje bivanja 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 8,782 2 ,012 

 

 

o šola in šport 

 

V sklopu analize šola in šport, kjer smo ugotavljali razlike glede na okolje bivanja, so bile 

vključene trditve drugega faktorja (1 − ni statistično značilnih razlik, 2 − ni statistično 

značilnih razlik, 3 − ni statistično značilnih razlik, 4 − ni statistično značilnih razlik, 10 − ni 

statistično značilnih razlik, 12 − ni statistično značilnih razlik, in 19 − ni statistično značilnih 

razlik) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 37).  

 

Statistično značilna razlika je v tem delu pri 16. trditvi (p=0,003). Iz mestnega okolja se 

47,8% učiteljev popolnoma strinja s trditvijo "zame je pomembno, da se lahko med športno 

aktivnostjo sprostim", med učitelji iz vasi in primestnega okolja pa 39,2%. Nenavadno je, da 

sploh obstaja delež (5,1%) tistih učiteljev iz vasi in primestnega okolja, ki se s to trditvijo 
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sploh ne strinjajo, medtem ko se pri učiteljih iz mestnega okolja ta stopnja strinjanja sploh ne 

pojavi. 

Tabela 202: Strinjanje s trditvijo "zame je pomembno, da se lahko med športno aktivnostjo sprostim" glede na 

okolje bivanja 

 

Tabela 203: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "zame je pomembno, da se lahko med športno 

aktivnostjo sprostim" glede na okolje bivanja 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,774 4 ,003 

 

 

o novosti v športu 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na okolje bivanja učiteljev (tretji faktor).  

 

o sodelovanje z drugimi 

 

V sklopu analize sodelovanje z drugimi, kjer smo ugotavljali razlike glede na okolje bivanja, 

so bile vključene trditve četrtega faktorja (7 − ni statistično značilnih razlik, 8 − ni statistično 

značilnih razlik, 9 − ni statistično značilnih razlik in 26) predstavljene z osnovnimi 

statistikami v grafih (Graf 39).  

 

Pri trditvi 26 je bila razlika statistično značilna (p=0,025). 28,3% učiteljev iz mestnega okolja 

se popolnoma strinja s trditvijo "ker je vodenje športne vzgoje zame premalo naporno, 

sem aktiven/aktivna tudi v prostem času", med učitelji iz vasi in primestnega okolja pa se 

popolnoma strinja le 11,4% učiteljev. Iz podatkov lahko sklepamo, da se učitelji iz mestnega 

okolja tudi pogosteje gibajo, morda je vzrok tudi v dostopnosti organiziranih vadb ali načinu 

življenja v mestu. 

Zame je pomembno, da se lahko med športno aktivnostjo 

sprostim. 

OKOLJE BIVANJA 

vas in primestno okolje mestno okolje 

Sploh se ne strinjam (1) 5,1%  0,0%  

V glavnem se ne strinjam (2)  0,0%  6,5% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 22,8% 6,5% 

V glavnem se strinjam (4) 32,9% 39,1% 

Popolnoma se strinjam (5) 39,2% 47,8% 
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Tabela 204: Strinjanje s trditvijo "ker je vodenje športne vzgoje zame premalo naporno, sem aktiven/aktivna 

tudi v prostem času" glede na okolje bivanja 

Ker je vodenje športne vzgoje zame premalo naporno, sem 

aktiven/aktivna tudi v prostem času. 

OKOLJE BIVANJA 

vas in primestno okolje mestno okolje 

Sploh se ne strinjam (1) 12,7% 19,6% 

V glavnem se ne strinjam (2) 27,8% 10,9% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 35,4% 23,9% 

V glavnem se strinjam (4) 12,7% 17,4% 

Popolnoma se strinjam (5) 11,4% 28,3% 

 

Tabela 205: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "ker je vodenje športne vzgoje zame premalo 

naporno, sem aktiven/aktivna tudi v prostem času" glede na okolje bivanja 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 11,184 4 ,025 

 

Z vsemi trditvami, kjer so se pokazale statistično značilne razlike, se učitelji iz mestnega 

okolja pogosteje strinjajo kot učitelji iz vaškega ali primestnega okolja. 

 

 

 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA DELOVNO DOBO (stališča - 4 faktorji) 

 

o redno ukvarjanje s športom  

 

V sklopu analize redno ukvarjanje s športom, kjer smo ugotavljali razlike glede na delovno 

dobo, so bile vključene trditve prvega faktorja (5 − ni statistično značilnih razlik, 11, 17 − ni 

statistično značilnih razlik, 18 − ni statistično značilnih razlik, 20 − ni statistično značilnih 

razlik, 21 − ni statistično značilnih razlik, 22 − ni statistično značilnih razlik, 23 − ni 

statistično značilnih razlik, 24 − ni statistično značilnih razlik, in 25) predstavljene z 

osnovnimi statistikami v grafih (Graf 36).  

 

Pri trditvi 11 je bila razlika statistično značilna (p=0,041). 52,9% učiteljev z delovno dobo 21 

do 30 let se popolnoma strinja s trditvijo "vodenje športne vzgoje nudi veliko zadoščenja", 

med učitelji z delovno dobo 11 do 20 let se jih popolnoma strinja 31,3%, med učitelji z 

najmanj delovne dobe 28,1% učiteljev, med tistimi z največ delovne dobe pa 25,9% učiteljev. 
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Podobno kot pri strinjanju s to trditvijo glede na starost (glej Tabelo 176) se ponovno učitelji 

z več delovne dobe, torej starejši, bolj strinjajo s to trditvijo. 

Tabela 206: Strinjanje s trditvijo " vodenje športne vzgoje nudi veliko zadoščenja" glede na delovno dobo 

Vodenje športne vzgoje nudi veliko zadoščenja. 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

V glavnem se ne strinjam (2)  0,0%  0,0%   0,0%  3,7% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 37,5% 25,0% 8,8% 11,1% 

V glavnem se strinjam (4) 34,4% 43,8% 38,2% 59,3% 

Popolnoma se strinjam (5) 28,1% 31,3% 52,9% 25,9% 

 

Tabela 207: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo " vodenje športne vzgoje nudi veliko 

zadoščenja" glede na delovno dobo 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 17,505 9 ,041 

 

 

Razlika je bila statistično značilna tudi pri trditvi 25 (p=0,002). S trditvijo "trdo delo pri 

vodenju športne vzgoje mi pomaga pri vsakodnevnem premagovanju težav" se med 

učitelji z najmanj delovne dobe popolnoma strinja 25,0% učiteljev, med učitelji z delovno 

dobo 11 do 20 let 18,8% učiteljev, med tistimi z najvišjo delovno dobo 14,8% učiteljev in 

med tistimi z delovno dobo od 21 do 30 let se jih le 5,9% popolnoma strinja s to trditvijo. Že 

prej (glej Tabelo 178) smo ugotovili, da se 22,0% mlajših učiteljev popolnoma strinja, med 

starejšimi učitelji pa je le 12,0% takšnih, ki se popolnoma strinjajo s to trditvijo, kar se nekako 

ujema, vendar so odstotki glede na delovno dobo nekoliko bolj razpršeni. Učitelji z manj 

delovne dobe se hkrati tudi najmanj strinjajo s to trditvijo. Na splošno pa se učitelji z največ 

delovne dobe najbolj strinjajo s to trditvijo. 

Tabela 208: Strinjanje s trditvijo "trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri vsakodnevnem 

premagovanju težav" glede na delovno dobo 

Trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi 

pomaga pri vsakodnevnem premagovanju 

težav. 

Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

Sploh se ne strinjam (1) 6,3%  0,0% 5,9%  0,0%  

V glavnem se ne strinjam (2) 21,9% 31,3% 5,9% 11,1% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 34,4% 31,3% 55,9% 22,2% 

V glavnem se strinjam (4) 12,5% 18,8% 26,5% 51,9% 

Popolnoma se strinjam (5) 25,0% 18,8% 5,9% 14,8% 
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Tabela 209: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi 

pomaga pri vsakodnevnem premagovanju težav" glede na delovno dobo 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 30,836 12 ,002 

 

 

o šola in šport 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede na delovno dobo učiteljev (drugi faktor).  

 

o novosti v športu 

 

V sklopu analize novosti v športu, kjer smo ugotavljali razlike glede na delovno dobo 

učiteljev, so bile vključene trditve tretjega faktorja (13 − ni statistično značilnih razlik, 14 − ni 

statistično značilnih razlik in 15) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 38).  

Razlika glede na delovno dobo učiteljev je bila le pri trditvi 15 (p=0,004). Med učitelji z 

najmanj delovne dobe se jih 34,4% popolnoma strinja s trditvijo "rad/-a se preizkusim v 

kakšni novi športni panogi". Med tistimi z delovno dobo od 11 do 20 let se jih 28,1% 

popolnoma strinja s trditvijo, med učitelji z največ delovne dobe 11,1%, med tistimi z 21 do 

30 let delovne dobe pa le 8,8%. Učitelji z manj delovne dobe se torej raje preizkusijo v novih 

športnih panogah kot učitelji z več delovne dobe, saj mladim nove stvari predstavljajo izzive, 

medtem ko starejši počnejo raje tisto, kar je znano, ustaljeno.  

Tabela 210: Strinjanje s trditvijo "rad/-a se preizkusim v kakšni novi športni panogi" glede na delovno dobo 

Rad/-a se preizkusim v kakšni novi športni panogi. 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

Sploh se ne strinjam (1)  0,0%  0,0%  0,0%  14,8% 

V glavnem se ne strinjam (2) 6,3% 18,8% 14,7% 29,6% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 34,4% 25,0% 35,3% 18,5% 

V glavnem se strinjam (4) 25,0% 28,1% 41,2% 25,9% 

Popolnoma se strinjam (5) 34,4% 28,1% 8,8% 11,1% 

 

Tabela 211: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "rad/-a se preizkusim v kakšni novi športni 

panogi" glede na delovno dobo 

  Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 28,776 12 ,004 
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o sodelovanje z drugimi 

 

V sklopu analize sodelovanje z drugimi, kjer smo ugotavljali razlike glede na delovno dobo, 

so bile vključene trditve četrtega faktorja (7 − ni statistično značilnih razlik, 8 − ni statistično 

značilnih razlik, 9 in 26 − ni statistično značilnih razlik) predstavljene z osnovnimi 

statistikami v grafih (Graf 39).  

 

Le pri 9. trditvi ugotovimo statistično značilno razliko glede na delovno dobo učiteljev 

(p=0,000). S trditvijo "imam stike s trenerji svojih učencev" se sploh ne strinja kar 43,8% 

učiteljev z najmanj delovne dobe. Med tistimi, ki imajo od 11 do 20 let delovne dobe, pa je 

31,3% takšnih, ki se sploh ne strinjajo s trditvijo, med tistimi z največ delovne dobe 29,6%, 

med tistimi z delovno dobo 21 do 30 let pa 8,8% učiteljev. Rezultati so skladni s strinjanjem s 

to trditvijo glede na starost učiteljev (glej Tabelo 189), kjer se sploh ne strinja kar 42,0% 

mlajših učiteljev, starejših pa le 18,7%. Na drugi strani pa se največji odstotek (9,4%) 

učiteljev z najmanj delovne dobe popolnoma strinja s to trditvijo. Splošno gledano se bolj 

strinjajo učitelji z več delovne dobe. 

Tabela 212: Strinjanje s trditvijo "imam stike s trenerji svojih učencev" glede na delovno dobo 

Imam stike s trenerji svojih učencev. 
Delovna doba 

0 do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 ali več let 

Sploh se ne strinjam (1) 43,8% 31,3% 8,8% 29,6% 

V glavnem se ne strinjam (2) 28,1% 15,6% 26,5% 22,2% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 18,8% 46,9% 29,4% 33,3% 

V glavnem se strinjam (4) 0,0% 6,3% 32,4% 11,1% 

Popolnoma se strinjam (5) 9,4% 0,0% 2,9% 3,7% 

 

Tabela 213: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "imam stike s trenerji svojih učencev" glede na 

delovno dobo 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 35,149 12 ,000 
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RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA UKVARJANJE S ŠPORTOM (stališča - 4 

faktorji) 

 

o redno ukvarjanje s športom 

 

V sklopu analize redno ukvarjanje s športom, kjer smo ugotavljali razlike glede na 

ukvarjanje s športom so bile vključene trditve prvega faktorja (5, 11 − ni statistično značilnih 

razlik, 17 − ni statistično značilnih razlik, 18, 20, 21 − ni statistično značilnih razlik, 22, 23, 

24, in 25 − ni statistično značilnih razlik) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih 

(Graf 36).  

V tem sklopu je bila razlika statistično značilna pri več trditvah: 5 (p=0,013), 18 (p=0,003), 

20 (p=0,041), 22 (p=0,003), 23 (p=0,003), 24 (p=0,045). S trditvijo "učitelj naj bi se redno 

ukvarjal s športom in bil s tem mladim vzor" se bolj strinjajo učitelji, ki se ukvarjajo s 

športom (50,7%), tudi s trditvijo "pomemben cilj v življenju mi je biti v dobri kondiciji" se 

bolj strinjajo učitelji, ki se ukvarjajo s športom (46,5%). Prav tako se v večji meri tudi s 

trditvijo "vsak bi moral biti dnevno vsaj 30 minut športno aktiven" strinjajo učitelji, ki se 

ukvarjajo s športom (66,2%). Tudi s trditvijo "življenje je treba urediti tako, da najdem čas 

za športno aktivnost" se bolj strinjajo učitelji, ki se ukvarjajo s športom (52,1%). Učitelji, ki 

se ukvarjajo s športom, pa prav tako pripisujejo večjo pomembnost dolgotrajnim in zahtevnim 

športnim aktivnostim (38,0%). S trditvijo "redna športna aktivnost je pomemben dejavnik 

zadovoljnega življenja" se prav tako bolj strinjajo učitelji, ki se ukvarjajo s športom (56,3%). 

Tabela 214: Strinjanje s trditvijo "učitelj naj bi se redno ukvarjal s športom in bil s tem mladim vzor" glede na 

ukvarjanje s športom 

Učitelj naj bi se redno ukvarjal s športom 

in bil s tem mladim vzor. 

 Se zdaj ukvarjate s športom 

da ne 

V glavnem se ne strinjam (2) 1,4% 1,9% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 14,1% 31,5% 

V glavnem se strinjam (4) 33,8% 42,6% 

Popolnoma se strinjam (5) 50,7% 24,1% 

 

Tabela 215: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "učitelj naj bi se redno ukvarjal s športom in 

bil s tem mladim vzor" glede na ukvarjanje s športom 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 10,770 3 ,013 
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Tabela 216: Strinjanje s trditvijo "pomemben cilj v življenju mi je biti v dobri kondiciji" glede na ukvarjanje s 

športom 

Pomemben cilj v življenju mi je biti v 

dobri kondiciji. 

Se zdaj ukvarjate s športom 

da ne 

Sploh se ne strinjam (1)  0,0% 1,9% 

V glavnem se ne strinjam (2)  0,0% 1,9% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 7,0% 27,8% 

V glavnem se strinjam (4) 46,5% 44,4% 

Popolnoma se strinjam (5) 46,5% 24,1% 

 

Tabela 217: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "pomemben cilj v življenju mi je biti v dobri 

kondiciji" glede na ukvarjanje s športom 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 16,106 4 ,003 

 

 

Tabela 218: Strinjanje s trditvijo "vsak bi moral biti dnevno vsaj 30 minut športno aktiven" glede na ukvarjanje 

s športom 

Vsak bi moral biti dnevno vsaj 30 minut športno 

aktiven. 

Se zdaj ukvarjate s športom 

da ne 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 1,4% 13,0% 

V glavnem se strinjam (4) 32,4% 33,3% 

Popolnoma se strinjam (5) 66,2% 53,7% 

 

Tabela 219: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "vsak bi moral biti dnevno vsaj 30 minut 

športno aktiven" glede na ukvarjanje s športom 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 17,505 9 ,041 

 

 

Tabela 220: Strinjanje s trditvijo "življenje je treba urediti tako, da najdem čas za športno aktivnost" glede na 

ukvarjanje s športom 

Življenje je treba urediti tako, da 

najdem čas za športno aktivnost. 

Se zdaj ukvarjate s športom 

da ne 

V glavnem se ne strinjam (2)  0,0% 1,9% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 1,4% 16,7% 

V glavnem se strinjam (4) 46,5% 48,1% 

Popolnoma se strinjam (5) 52,1% 33,3% 

 

Tabela 221: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "življenje je treba urediti tako, da najdem čas 

za športno aktivnost" glede na ukvarjanje s športom 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 13,962 3 ,003 
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Tabela 222: Strinjanje s trditvijo "všeč so mi dolgotrajne in zahtevne športne aktivnosti" glede na ukvarjanje s 

športom 

Všeč so mi dolgotrajne in zahtevne športne 

aktivnosti (kolesarjenje, tek). 

Se zdaj ukvarjate s športom 

da ne 

Sploh se ne strinjam (1) 8,5% 14,8% 

V glavnem se ne strinjam (2) 8,5% 14,8% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 14,1% 33,3% 

V glavnem se strinjam (4) 31,0% 25,9% 

Popolnoma se strinjam (5) 38,0% 11,1% 

 

Tabela 223: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "všeč so mi dolgotrajne in zahtevne športne 

aktivnosti" glede na ukvarjanje s športom 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 15,982 4 ,003 

 

 

Tabela 224: Strinjanje s trditvijo "redna športna aktivnost je pomemben dejavnik zadovoljnega življenja" glede 

na ukvarjanje s športom 

Redna športna aktivnost je pomemben 

dejavnik zadovoljnega življenja. 

Se zdaj ukvarjate s športom 

da ne 

Sploh se ne strinjam (1)  0,0%  1,9% 

V glavnem se ne strinjam (2)  0,0%  1,9% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 8,5% 24,1% 

V glavnem se strinjam (4) 35,2% 29,6% 

Popolnoma se strinjam (5) 56,3% 42,6% 

 

Tabela 225: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "redna športna aktivnost je pomemben 

dejavnik zadovoljnega življenja" glede na ukvarjanje s športom 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 9,731 4 ,045 

 

 

o šola in šport 

 

V sklopu analize šola in šport, kjer smo ugotavljali razlike glede na ukvarjanje s športom, so 

bile vključene trditve drugega faktorja (1 − ni statistično značilnih razlik, 2 − ni statistično 

značilnih razlik, 3 − ni statistično značilnih razlik, 4 − ni statistično značilnih razlik, 10 − ni 

statistično značilnih razlik, 12− ni statistično značilnih razlik, 16 − ni statistično značilnih 

razlik in 19) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 37).  
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Le pri trditvi 19 se je pokazala razlika glede na ukvarjanje s športom (p=0,007). 60,6% tistih, 

ki se ukvarjajo s športom, se popolnoma strinja s trditvijo "športne aktivnosti, ki so 

namenjene sodelovanju in druženju, so mi všeč", medtem ko se med tistimi, ki se ne 

ukvarjajo s športom, popolnoma strinja 42,6% učiteljev. 

Tabela 226: Strinjanje s trditvijo "športne aktivnosti, ki so namenjene sodelovanju in druženju, so mi všeč" 

glede na ukvarjanje s športom 

Športne aktivnosti, ki so namenjene 

sodelovanju in druženju, so mi všeč. 

Se zdaj ukvarjate s športom 

da ne 

Sploh se ne strinjam (1)  0,0% 1,9% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 4,2% 22,2% 

V glavnem se strinjam (4) 35,2% 33,3% 

Popolnoma se strinjam (5) 60,6% 42,6% 

 

Tabela 227: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "športne aktivnosti, ki so namenjene 

sodelovanju in druženju, so mi všeč" glede na ukvarjanje s športom 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 12,151 3 ,007 

 

 

 

o novosti v športu 

 

V sklopu analize novosti v športu, kjer smo ugotavljali razlike glede na ukvarjanje s športom, 

so bile vključene trditve tretjega faktorja (13 − ni statistično značilnih razlik, 14 − ni 

statistično značilnih razlik in 15) predstavljene z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 38).  

Statistično značilna razlika je bila dokazana le pri trditvi 15 (p=0,036). V novih športnih 

panogah se raje preizkusijo učitelji, ki se ukvarjajo s športom (25,4% − popolnoma se 

strinjam), kot tisti, ki se ne ukvarjajo s športom (14,8% − popolnoma se strinjam). 

Tabela 228: Strinjanje s trditvijo "rad/-a se preizkusim v kakšni novi športni panogi" glede na ukvarjanje s 

športom 

Rad/-a se preizkusim v kakšni novi športni 

panogi. 

Se zdaj ukvarjate s športom 

da ne 

Sploh se ne strinjam (1) 2,8% 3,7% 

V glavnem se ne strinjam (2) 14,1% 20,4% 

Delno se strinjam/ delno se ne strinjam (3) 19,7% 40,7% 

V glavnem se strinjam (4) 38,0% 20,4% 

Popolnoma se strinjam (5) 25,4% 14,8% 
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Tabela 229: Statistična značilnost razlik pri strinjanju s trditvijo "rad/-a se preizkusim v kakšni novi športni 

panogi" glede na ukvarjanje s športom 

 

Vrednost Stopnje svobode Statistična značilnost 

Pearson hi
2
 10,287 4 ,036 

 

 

o sodelovanje z drugimi 

Ni bilo statistično značilnih razlik glede učiteljevo ukvarjanje s športom (četrti faktor).  

 

 

POVEZANOST MED STRINJANJEM S TRDITVAMI IN POSAMEZNIMI 

VSEBINSKIMI SKLOPI  

Prikazani so samo rezultati Spearmanovega koeficienta korelacije za vprašanja, pri katerih se 

je pokazala statistično pomembna povezanost med spremenljivkami. Za 27. in 28. sklop je bil 

izračunan hi
2
, ker pa se glede na stališča (pozitivna/negativna) ni pokazala statistično značilna 

razlika, ti izračuni v nalogo niso vključeni. 

Za potrebe ugotavljanja povezanosti med spremenljivkami smo glede na trditve od 1 do 26 

izračunali povprečje in dobili povprečno strinjanje s trditvami.  

 

 

o načrtovanje in izvajanje pouka 

 

V sklopu analize načrtovanje in izvajanje pouka, kjer smo ugotavljali povezanost glede na 

strinjanje s trditvami, so bila vključena anketna vprašanja 13. sklopa, 14. sklopa, 15. sklopa 

(ni povezanosti) in 16. sklopa predstavljena z osnovnimi statistikami v tabelah in grafih 

(Tabela 4, Graf 17, Graf 18, Graf 19).  

 

 Iz katerih virov in kako pogosto črpate informacije pri pripravah na ure športne 

vzgoje 

Povezanost glede na strinjanje s trditvami med spremenljivkami je prisotna pri 

spremenljivkah cilji športne vzgoje (p=0,048), strokovna literatura (p=0,022) in 

spremenljivki strokovno izpopolnjevanje (p=0,000). Z naraščanjem strinjanja s trditvami 



| 180 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

(bolj kot so stališča pozitivna) narašča tudi pogostost črpanja informacij iz ciljev športne 

vzgoje, strokovne literature in s strokovnega izpopolnjevanja.  

Tabela 230: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 13. sklopa 

Spearmanov koeficient 
iz ciljev športne 

vzgoje 

iz strokovne 

literature 

s strokovnega 

izpopolnjevanja 

Strinjanje s 

trditvami 

Korelacijski koeficient ,177
*
 ,205

*
 ,307

**
 

Statistična značilnost ,048 ,022 ,000 

 

 

 S čim in kako pogosto si pomagate pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo 

Tudi v 14. sklopu sta dve spremenljivki povezani s strinjanjem s trditvami, in sicer  

spremenljivki rezultati testiranj za športno vzgojni karton (p=0,000) in opisne ocene 

prejšnjega leta (p=0,004). Bolj kot so stališča pozitivna, bolj pogosto si učitelji pri izdelavi 

letne priprave za športno vzgojo pomagajo z rezultati testiranj za športno-vzgojni karton in 

opisnimi ocenami iz prejšnjega leta.  

Tabela 231: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 14. sklopa 

Spearmanov koeficient z rezultati testiranj za športno-

vzgojni karton 

z opisnimi ocenami prejšnjega 

leta 

Strinjanje s 

trditvami 

Korelacijski koeficient ,308
**

 ,258
**

 

Statistična značilnost ,000 ,004 

 

 

 S kom in kako pogosto sodelujete pri pisanju priprav za ure športne vzgoje 

Tudi v 16. sklopu je ena spremenljivka povezana s strinjanjem s trditvami in to je 

spremenljivka športni pedagog (p=0,042). Z naraščanjem strinjanja s trditvami narašča tudi 

pogostost sodelovanja s športnim pedagogom.  

Tabela 232: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 16. sklopa 

Spearmanov koeficient s športnim pedagogom 

Strinjanje s trditvami 
Korelacijski koeficient ,182

*
 

Statistična značilnost ,042 
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o metode poučevanja 

 

V sklopu analize metode poučevanja, kjer smo ugotavljali povezanost glede na strinjanje s 

trditvami, so bila vključena anketna vprašanja 17. sklopa predstavljena z osnovnimi 

statistikami v grafih (Graf 20).  

 

 Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne metode 

V 17. sklopu se je povezanost s strinjanjem s trditvami pokazala pri spremenljivki 

demonstracija (video, DVD) (p=0,0120). Bolj kot se učitelji strinjajo s trditvami, bolj 

pogosto uporabljajo demonstracijo (video, DVD) pri športni vzgoji.  

Tabela 233: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 17. sklopa 

Spearmanov koeficient demonstracija – video, DVD 

Strinjanje s trditvami 
Korelacijski koeficient ,224

*
 

Statistična značilnost ,012 

 

 

o oblike poučevanja 

V sklopu analize oblike poučevanja, kjer smo ugotavljali povezanost glede na strinjanje s 

trditvami, so bila vključena anketna vprašanja 18. sklopa predstavljena z osnovnimi 

statistikami v grafih (Graf 21).  

 Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne oblike 

 

V 18. sklopu se je povezanost glede na strinjanje s trditvami pokazala pri treh spremenljivkah: 

delo s kartoni (p=0,000), delo z dopolnilnimi nalogami (p=0,000) in delo z dodatnimi 

nalogami (p=0,000). Z naraščanjem strinjanja s trditvami narašča tudi pogostost uporabe 

kartonov, dopolnilnih nalog in dodatnih nalog kot izbranih učnih oblik pri pouku športa.  

Tabela 234: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 18. sklopa 

Spearmanov koeficient delo s kartoni delo z dopolnilnimi nalogami delo z dodatnimi nalogami 

Strinjanje 

s trditvami 

Korelacijski 

koeficient 

,368
**

 ,325
**

 ,342
**

 

Statistična 

značilnost 

,000 ,000 ,000 
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o preverjanje in ocenjevane znanja 

Ni bilo povezanosti med spremenljivkami (19. sklop). 

 

o individualizacija in diferenciacija pouka 

V sklopu analize individualizacija in diferenciacija pouka, kjer smo ugotavljali povezanost 

glede na strinjanje s trditvami, so bila vključena anketna vprašanja 20. sklopa predstavljena z 

osnovnimi statistikami v tabelah (Tabela 5). 

 Ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas pri športni vzgoji 

Pri 20. sklopu smo povezanost ugotovili pri dveh spremenljivkah: če ugotovim, da so 

nekateri v razredu že osvojili določeno znanje, drugi pa ne, vsakemu posebej prilagodim 

dejavnosti (p=0,049) in usmerjanje učencev k dopolnilnemu delu (p=0,003). Bolj kot se 

učitelji strinjajo s trditvama, bolj pogosto učencem prilagodijo dejavnosti, če ugotovijo, da so 

nekateri v razredu že osvojili znanje, drugi pa ne, ter učence pogosteje usmerjajo k 

dopolnilnemu delu.  

Tabela 235: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 20. sklopa 

Spearmanov koeficient 

Če ugotovim, da so nekateri v razredu že 

osvojili določeno znanje, drugi pa ne, vsakemu 

posebej prilagodim dejavnosti. 

učence usmerjam k 

dopolnilnemu pouku 

Strinjanje s 

trditvami 

Korelacijski 

koeficient 

,177
*
 ,261

**
 

Statistična 

značilnost 

,049 ,003 

 

 

o stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

 

V sklopu analize stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, kjer smo ugotavljali 

povezanost glede na strinjanje s trditvami, so bila vključena anketna vprašanja 21, vprašanja 

22. sklopa, 24. sklopa, 25. sklopa (ni povezanosti), 26. sklopa, 27. sklopa (ni povezanosti) in 

28. sklopa (ni povezanosti) predstavljena z osnovnimi statistikami v grafih (Graf 23, Graf 24, 

Graf 25, Graf 26, Graf 27, Graf 28, Graf 29).  
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 Kako pogosto se udeležujete seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s 

področja športne vzgoje 

Pri 21. vprašanju obstaja povezanost glede na strinjanje s trditvami (p=0,005). Bolj pozitivna, 

kot so stališča do športa, pogosteje se učitelji udeležujejo seminarjev strokovnega 

izpopolnjevanja s področja športa.  

Tabela 236: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in 21. vprašanjem 

Spearmanov koeficient udeležba na seminarjih s področja športne vzgoje 

Strinjanje s 

trditvami 

Korelacijski koeficient ,248
**

 

Statistična značilnost ,005 

 
 

 

 Kako pogosto iščete informacije in za svoje izobraževanje uporabljate naslednje vire - 

velja za področje športne vzgoje 

Pri 22. sklopu imamo povezanost glede na strinjanje s trditvami pri 4 spremenljivkah: 

domače strokovne revije, časopisi (p=0,015), tuje strokovne revije, časopisi (p=0,005), 

domače strokovne knjige (p=0,007) in tuje strokovne knjige (p=0,032). Bolj pozitivna, kot 

so stališča do športa (bolj kot narašča strinjanje s trditvami o športu), bolj pogosto učitelji 

iščejo informacije in za svoje izobraževanje uporabljajo domače strokovne revije in časopise, 

tuje strokovne revije in časopise, domače strokovne knjige in tuje strokovne knjige.  

Tabela 237: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 22. sklopa 

Spearmanov koeficient 

Strokovne revije, 

časopisi 

(domače) 

Strokovne revije, 

časopisi (tuji) 

Domače 

strokovne knjige 

Tuje strokovne 

knjige 

Strinjanje 

s 

trditvami 

Korelacijski koeficient ,217
*
 ,251

**
 ,240

**
 ,195

*
 

Statistična značilnost ,015 ,005 ,007 ,032 

 

 

 Ali prebirate naslednje strokovne revije 

V 24. sklopu se je pokazala povezanost pri spremenljivkah Šport mladih (p=0,024), Šport 

(p=0,0050), Didakta (p=0,049) in Vzgoja in izobraževanje (p=0,035). Bolj kot se učitelji 

strinjajo s trditvami o športu, bolj pogosto prebirajo revije Šport mladih, Šport, Didakta in 

Vzgoja in izobraževanje.  
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Tabela 238: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 22. sklopa 

Spearmanov koeficient Šport mladih Šport Didakta Vzgoja in izobraževanje 

Strinjanje s trditvami 
Korelacijski koeficient ,202

*
 ,253

**
 ,176

*
 ,189

*
 

Statistična značilnost ,024 ,005 ,049 ,035 

 

 

 Katerih kongresov s področja športne vzgoje se udeležujete 

V 26. sklopu je statistično pomembna povezanost glede na strinjanje s trditvami o športu pri 

spremenljivki Posvet športnih pedagogov (p=0,030) in Otrok v gibanju (p=0,0020). Bolj 

pozitivna, kot so stališča učiteljev do športa, bolj pogosto se učitelji udeležujejo kongresa 

Posveti športnih pedagogov in kongresa Otrok v gibanju. 

Tabela 239: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 26. sklopa 

Spearmanov koeficient Posveti športnih pedagogov Otrok v gibanju 

Strinjanje s trditvami 
Korelacijski koeficient ,195

*
 ,281

**
 

Statistična značilnost ,030 ,002 

 

 

o vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti 

V sklopu analize vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, kjer smo ugotavljali 

povezanost glede na strinjanje s trditvami, so bila vključena anketna vprašanja 29. sklopa, 30. 

sklopa, 31. sklopa in 32. sklopa (ni povezanosti) predstavljena z osnovnimi statistikami v 

grafih (Graf 30, Graf 31, Graf 32, Graf 33).  

 Kako pogosto v preteklem šolskem letu ste se … 

Pri 29. sklopu smo povezanost ugotovili pri treh spremenljivkah: udeležba sestanka aktiva 

športnih pedagogov (p=0,000), mentorstvo študentom na praksi (p=0,021) in pogovor o 

problematiki športne vzgoje s športnim pedagogom (p=0,011). Bolj pozitivna, kot so 

učiteljeva stališča do športa, bolj pogosto se učitelji udeležujejo sestanka aktiva športnih 

pedagogov, bolj pogosto so bili mentorji študentom na praksi in bolj pogosto se pogovarjajo s 

športnim pedagogom o problematiki športne vzgoje. 
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Tabela 240: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 29. sklopa 

Spearmanov koeficient 

…se udeležili sestanka 

aktiva športnih 

pedagogov? 

…bili mentor študentom na 

praksi – na področju športne 

vzgoje? 

…se o problematiki športne 

vzgoje pogovarjali s 

športnimi pedagogi? 

Strinjanje 

s 

trditvami 

Korelacijski 

koeficient 

,325
**

 ,206
*
 ,226

*
 

Statistična 

značilnost 

,000 ,021 ,011 

 

 

 Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici (11 trditev) 

Pri 30. sklopu smo statistično pomembno povezanost odkrili pri 6 spremenljivkah: izvedba 

tečaja plavanja (p=0,009), izvedba aktivnega odmora (p=0,001), izvajanje športnih 

interesnih dejavnosti (p=0,000), dopolnilni pouk za športno vzgojo (p=0,001), tečaji v 

okviru športne vzgoje (p=0,000) in spremenljivki Ciciban planinec (p=0,032). Bolj kot se 

učitelji strinjajo s trditvami, bolj pogosto sodelujejo pri izvedbi tečaja plavanja, aktivnega 

odmora, izvajanju športnih interesnih dejavnosti, različnih tečajih v okviru športne vzgoje in 

Cicibanu planincu.   

Tabela 241: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 30. sklopa 

Spearmanov koeficient 
Pri izvedbi 

tečaja 

plavanja 

sodelujem. 

Pri izvedbi 

aktivnega 

odmora 

sodelujem. 

Pri 

izvajanju 

športnih 

interesnih 

dejavnosti 

sodelujem. 

Pri 

dopolnilnem 

pouku za 

športno vzgojo 

sodelujem. 

Pri različnih 

tečajih v 

okviru 

športne 

vzgoje 

sodelujem. 

Pri Cicibanu 

planincu 

sodelujem. 

Strinjanje 

s 

trditvami 

Korelacijski 

koeficient 

,232
**

 ,301
**

 ,457
**

 ,300
**

 ,338
**

 ,192
*
 

Statistična 

značilnost 

,009 ,001 ,000 ,001 ,000 ,032 

 

 

 Vodim interesne dejavnosti s področja 

Pri 31. sklopu je statistično pomembna povezanost ugotovljena le pri spremenljivki športna 

vzgoja (p=0,000). Bolj kot se učitelji strinjajo s trditvami, bolj pogosto vodijo interesno 

dejavnost s področja športa.  

Tabela 242: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 31. sklopa 

Spearmanov koeficient športne vzgoje 

Strinjanje s trditvami 
Korelacijski koeficient ,363

**
 

Statistična značilnost ,000 
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 Zunaj šole vodim dejavnosti s področja  

V 32. sklopu ugotovimo statistično pomembno povezanost glede na strinjanje s trditvami pri 

spremenljivki šport (p=0,000) in umetnost (p=0,001). Bolj kot se učitelji strinjajo s 

trditvami, bolj pogosto vodijo zunaj šole dejavnosti s področja športa in umetnosti.  

Tabela 243: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 32. sklopa 

Spearmanov koeficient športa umetnosti (gledališče, likovno ustvarjanje …) 

Strinjanje s trditvami 
Korelacijski koeficient ,451

**
 ,294

**
 

Statistična značilnost ,000 ,001 

 

 

o pogoji za delo 

Ni povezanosti (33. sklop). 

 

o zadovoljstvo z delom 

  

V sklopu analize pogoji za delo, kjer smo ugotavljali povezanost glede na strinjanje s 

trditvami, so bila vključena anketna vprašanja 34. sklopa predstavljena z osnovnimi 

statistikami v grafih (Graf 35).  
 

 Kako pogosto ste zadovoljni s pogoji za izvajanje športne vzgoje 

Pri 34. sklopu smo povezanost s strinjanjem s trditvami ugotovili pri 4 spremenljivkah: 

oprema in rekviziti (0,006), sodelovanje s športnimi pedagogi (p=0,039), sodelovanje z 

vodstvom šole na področju športne vzgoje (p=0,027) in sodobna tehnologija (p=0,002). 

Bolj kot se učitelji strinjajo s trditvami, bolj pogosto so ti zadovoljni z opremo in rekviziti, ki 

so na voljo, sodelovanjem s športnimi pedagogi, s sodelovanjem z vodstvom šole na področju 

športne vzgoje in s sodobno tehnologijo.  

Tabela 244: Povezanost med spremenljivko strinjanje s trditvami in vprašanji 34. sklopa 

Spearmanov koeficient 

Z opremo, 

rekviziti, ki 

jih imate na 

voljo. 

S 

sodelovanjem s 

športnimi 

pedagogi. 

S sodelovanjem z 

vodstvom šole na 

področju športne 

vzgoje. 

S sodobno tehnologijo 

(računalnik, video, 

merilci srčnega utripa 

…), s katerimi lahko 

popestrite športno vzgojo. 

Strinjanje 

s 

trditvami 

Korelacijski 

koeficient 

,246
**

 ,185
*
 ,198

*
 ,278

**
 

Statistična 

značilnost 

,006 ,039 ,027 ,002 
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7.0 ZAKLJUČKI 
»Bolj kot hitre noge mladih je pomemben šport v njihovih srcih in umu.«  

(Škof idr., 2005, str. 205)  

 

Namen magistrskega dela je bil prepoznati in opisati prevladujoča stališča razrednih učiteljev 

do športa ter raziskati povezavo med stališči razrednih učiteljev do športa in kakovostjo 

športno-vzgojnega procesa. Z uporabo kvantitativne metodologije smo na naključnem vzorcu 

učiteljev, ki od 1. do 5. razreda poučujejo in vodijo tudi pouk športa, proučili značilnosti 

populacije glede ukvarjanja s športom v preteklosti in danes, s katerimi športi se ukvarjajo in 

kako pogosto, kako načrtujejo in izvajajo športno-vzgojni proces, katere metode in oblike 

poučevanja uporabljajo, njihov način preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku športa, kako 

izvajajo individualizacijo in diferenciacijo pri pouku športa, njihov profesionalni razvoj, 

vključenost v delo šole in zunaj nje ter njihove pogoje in zadovoljstvo za delo. Preverili smo 

njihova stališča do športa, kjer so učitelji na petstopenjski lestvici ocenjevali trditve povezane 

s športom. 

V raziskavi je sodelovalo 146 učiteljev, ki so v šolskem letu 2015/2016 poučevali od prvega 

do petega razreda in vodili tudi pouk športa. Pred anketiranjem smo pridobili tudi soglasje 

ravnateljev za sodelovanje učiteljev v raziskavi, kjer smo predstavili namen in cilj raziskave. 

Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo v mesecu septembru in oktobru 2015.  

Za namen raziskave smo sestavili vprašalnik (Priloga 1), namenjen učiteljem razrednega 

pouka v osnovni šoli, s katerim smo ugotavljali stališča razrednih učiteljev do športa in 

kakovost športno-vzgojnega procesa. Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov – prvi del se 

navezuje na kakovost športno-vzgojnega procesa, drugi del vprašalnika pa na stališča do 

športa. Prvi del vprašalnika je bil prevzet in delno vsebinsko prilagojen Vprašalnik za učitelje 

(Štemberger, 2003b). Drugi del vprašalnika je sestavljen iz 26 trditev, ki so delno prevzete in 

vsebinsko prilagojene iz dveh različnih vprašalnikov, in sicer Vprašalnik stališč za trenerje 

(Kajtna in Hvalec, 2008) in Vprašalnik o stališčih učencev do športne aktivnosti (Škof idr., 

2005), nekaj trditev pa smo oblikovali sami. Prvi del vprašalnika je bil že preverjen 

vprašalnik, zanesljivost drugega dela vprašalnika »stališča do športa« pa smo preverili s 

faktorsko analizo (eksplorativno). Celoten vprašalnik je zajemal vprašanja, ki so se nanašala 

na naslednje vsebinske sklope: učiteljeva športna aktivnost, športna vzgoja, trditve o športu. 
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Vprašanja so zajemala naslednja področja: podatki o učitelju, ukvarjanje s tekmovalnim 

športom v preteklosti, ukvarjanje s športom danes, vrsta športne aktivnosti v preteklosti in 

danes, pogostost ukvarjanja s športom, ukvarjanje s športom pri družinskih članih, vrsta 

športne aktivnosti pri družinskih članih, načrtovanje in izvajanje pouka, metode poučevanja, 

oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, individualizacija in diferenciacija pouka, 

stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, vključenost v delo šole in zunajšolskih 

dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom, stališča do športa − redno ukvarjanje s 

športom, šola in šport, novosti v športu, sodelovanje z drugimi. 

Spremenljivke anketnega vprašalnika smo vnesli v Microsoft Excel, nato pa smo podatke 

obdelali s programom SPSS.  

Glede na zastavljene cilje in hipoteze smo prišli do naslednjih zaključkov po sklopih iz 

vprašalnika.  

UČITELJEVA ŠPORTNA AKTIVNOST 

Ugotovili smo, da se je slaba tretjina učiteljev v preteklosti ukvarjala s tekmovalnim športom, 

medtem ko se jih danes ukvarja malo manj kot polovica. Med njihovimi tekmovalnimi športi 

v preteklosti prevladujejo skupinski športi, danes pa se večinoma ukvarjajo s športi v naravi, 

med njimi prevladujeta tek in kolesarstvo. Največ učiteljev se s športom ukvarja 2- do 3-krat 

tedensko, vendar je na drugi strani preveč tistih, ki se s športom ukvarjajo le občasno ali pa se 

sploh ne ukvarjajo s športom. Opažamo, da je med učitelji slaba polovica takih, pri katerih se 

njihovi družinski člani ukvarjajo s športom, kjer tako kot pri njih samih prevladujejo 

skupinski tekmovalni športi, sledijo pa ples, vodni športi in tek.  

NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POUKA 

Učitelji črpajo informacije za priprave na ure športne vzgoje večinoma tako kot v predhodnih 

raziskavah (Štemberger, 2003b; Vodovnik, 2014), in sicer najpogosteje iz ciljev športne 

vzgoje, učnega načrta in letnih priprav. Ravno tako si pri izdelavi letne priprave najpogosteje 

pomagajo z učnim načrtom in s cilji športne vzgoje, ne upoštevajo pa dovolj rezultatov 

testiranj za športno-vzgojni karton ter opisnih ocen iz preteklega šolskega leta, kar kaže na to, 

da se premalo zavedajo pomena uporabe in izvajanja teh testiranj, ravno tako je pri pisanju 

opisnih ocen, ki so najverjetneje preskope in tako manj uporabne za poglobljeno analizo. Na 

podlagi rezultatov lahko sklepamo, da učitelji letne priprave ne pišejo redno in pri načrtovanju 

dela ne upoštevajo vseh posebnosti učencev, saj sama letna priprava ni namenjena le temu, da 
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je narejena, ampak mora biti uporabna. Pri izdelavi letne priprave in priprav na posamezne 

ure pouka športa najpogosteje sodelujejo s kolegom razrednim učiteljem, mnogo manj ali še 

bolje rečeno premalokrat pa s športnim pedagogom. Ta tandem bi pripomogel k bolj 

kakovostno načrtovanemu pouku športa in to sodelovanje bomo morali tudi v prihodnje v 

praksi bolj spodbujati, še posebno vodstvo šole za ohranjanje kvalitete posameznih šol. 

METODE POUČEVANJA 

Predhodne raziskave kažejo, da se uporaba učnih metod skozi leta spreminja. Demonstracijo 

(učitelj sam) učitelji izvajajo vedno pogosteje kot v preteklih letih: leta 2003 35,8% 

(Štemberger, 2003b), leta 2014 87,05 (Vodovnik, 2014), v naši raziskavi pa že 89,0%. 

Najmanj pogosto učitelji uporabljajo demonstracijo s pomočjo videa ali DVD-predvajalnika, 

kar se je izkazalo enako kot v predhodnih že omenjenih raziskavah. Ta ostaja prenizka, saj bi 

lahko ob demonstraciji pripomogla h kvalitetnejšemu pouku športa, zato bomo tudi uporabo le 

te metode v praksi morali spodbujati in učitelje poučiti, da bodo spretno uporabljali tudi 

sodobno tehnologijo.  

OBLIKE POUČEVANJA 

Tudi pri oblikah poučevanja je trend uporabe večinoma nespremenjen, najpogosteje učitelji 

izvajajo vadbo po postajah, sledijo poligon, štafeta, obhodna vadba itd.. Najmanj zastopane 

oblike pri pouku športa so delo s kartoni, delo z dopolnilnimi in delo z dodatnimi nalogami, ki 

jih učitelji zelo redko ali nikoli ne uporabljajo ali jih niti ne poznajo. Zagotovo slednje in manj 

znane oblike dela ter redko uporabljene oblike dela zahtevajo več časa za pripravo, a vendar, 

v kolikor želimo prispevati k pestrosti in kvaliteti pouka, morajo učitelji uporabljati tudi te. 

Vsekakor pa je pomembno, da se oblike dela prilagodijo tudi specifičnim zahtevam učencev. 

PREVERJANJE IN OCENJEVANE ZNANJA 

Učitelji najpogosteje pri oblikovanju ocene pri pouku športa upoštevajo napredek učencev, 

nato učencev trud, znanje učenca ter sodelovanje učencev pri pouku. Tak vrstni red se 

ponavlja tudi iz preteklih let (Štemberger, 2003b; Vodovnik, 2014). Poudariti je treba, da 

učitelji ne smejo ocenjevati nekognitivnih ciljev (vedenjski vzorci učenca, odnos do športa, 

stališča do športa, sposobnosti), vendar nekateri pri ocenjevanju tega še vedno ne upoštevajo. 
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INDIVIDUALIZACJA IN DIFERENCIACIJA POUKA 

Pri trditvah, ki smo jih v raziskavi navedli v povezavi z individualizacijo in diferenciacijo, so 

učitelji najpogosteje izbrali trditvi: ''če ugotovim, da učenec zaostaja v znanju, mu pomagam'' 

in ''vse učence v oddelku enako upoštevam'', identični vrstni red pa je v svoji raziskavi dobila 

tudi J. Vodovnik (2014). Tako pri njej kot v naši raziskavi se je izkazalo, da učitelji delo pri 

pouku športa še vedno premalo individualizirajo in diferencirajo, kar pomeni premalo 

upoštevanja različnosti in posebnosti posameznikov, to pa kaže na manj kakovosten pouk 

športa. Prav tako učitelji najmanj pogosto učence z gibalnimi primanjkljaji usmerjajo k 

dopolnilnemu pouku, ki ga šole morajo ponuditi, vendar glede na rezultate lahko trdimo, da je 

to zelo redka (ali nepoznana) oblika programa na naših osnovnih šolah.  

STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

Večina učiteljev se redko udeležuje seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj, še vedno 

prevelik delež (13,4%) pa nikoli. Podatki so primerljivi z rezultati podobne raziskave 

(Vodovnik, 2014), v obeh primerih pa v času nenehnega varčevanja, zamrzovanja na področju 

napredovanja v nazive ter plačne razrede pričakovani ter posledično razumljivi. Želimo si, da 

bo v prihodnosti slika bistveno drugačna, saj bo treba za profesionalni razvoj učiteljev 

izboljšati stanje tudi na tem področju. Najpogosteje učitelji za pridobitev informacij za svoja 

izobraževanja uporabijo ustne vire (81,1%) in internet, ki z leti dobiva večjo veljavo pri 

črpanju informacij tudi za izobraževanja. Tudi tiskana domača in tuja literatura je pri črpanju 

informacij redkeje uporabljena, saj se učitelji zavedajo pomembnosti hitrega načina 

pridobivanja teh, zato lahko rečemo, da učitelji v času vse hitrejšega načina življenja poiščejo 

informacije na najhitrejši možen način. Takšne izsledke, kot sta pokazali predhodni raziskavi 

(Štemberger, 2003b; Vodovnik, 2014), potrjuje tudi naša raziskava – učitelji najbolj pogosto 

berejo domači reviji Razredni pouk in Šolski razgledi, druge revije prebirajo zelo redko, 

nekateri jih celo ne poznajo. Ravno tako večinoma nikoli ne sodelujejo s svojimi prispevki v 

revijah, kar se kljub pretečenim letom od prejšnjih raziskav ni spremenilo. Zelo majhna 

udeležba razrednih učiteljev je na kongresu Otrok v gibanju, večinoma pa se razredni učitelji 

kongresov iz vsebin športa ne udeležujejo. Ravno tako je zelo slaba udeležba na seminarjih 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja, kot so smučanje, vsebine gimnastike z ritmično 

izraznostjo, rolanje, vsebine atletike, mini odbojka, mini košarka, drsanje, mini rokomet, mini 

nogomet, največ učiteljev se udeležuje seminarjev plesa, splošne didaktične vsebine, plavanje, 

Zlati sonček/Krpan in šola v naravi. Razlogi za to so lahko različni (finančni razlogi, slabša 
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ponudba teh seminarjev, pogostejša udeležba na drugih seminarjih, oddaljenost seminarjev 

ipd.). Želje učiteljev po udeležbi na seminarjih s področja športa so večje, kot je dejanska 

udeležba, kar je pomembno. Največ učiteljev se želi udeležiti seminarjev osnovna motorika, 

ples, splošne didaktične vsebine, vsebine atletike ter gimnastike z ritmično izraznostjo. 

VKLJUČENOST V DELO ŠOLE IN ZUNAJŠOLSKIH DEJAVNOSTI 

Učitelji se pogosto udeležujejo sestankov strokovnih aktivov, prav tako se pogosto o 

problematiki športne vzgoje pogovarjajo z drugim razrednim učiteljem, nekoliko manj pa s 

športnimi pedagogi. Sestanka aktiva športnih pedagogov se udeležujejo redkeje, vendar bi s 

takšnim načinom sodelovanja učitelji razrednega pouka poglobili znanje ter s tem zagotovo 

popestrili ure pouka športa ter izboljšali kakovost pouka športa. Učitelji so redko mentorji 

študentom na praksi s področja športa, veliko učiteljev pa te izkušnje še nima. Učitelji zelo 

pogosto sodelujejo pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji športnih dni, pri testiranju za športno 

vzgojni karton ter pri izvedbi Zlatega sonček/Krpan. Najmanj pogosto sodelujejo pri oddelkih 

športnih razredov, pri Cicibanu planincu ter pri dopolnilnem pouku za športni vzgoji, kar je 

razumljivo, saj so te oblike redke na slovenskih osnovnih šolah. Vodenje interesnih dejavnosti 

s področja športa na šolah in izven nje so manj pogosto izvajane, kot smo pričakovali, saj bi s 

takim načinom dela učence še na bolj sproščen način navduševali za zdrav življenjski slog. 

POGOJI ZA DELO 

Večina učiteljev navaja, da so učenci pri športni vzgoji pogosto v športni opremi ter da sami 

pogosto (74,8%) pouk športa vodijo v športni opremi, majhen pa je delež učiteljev, ki dobi 

športno opremo v šoli. Več kot polovica učiteljev nikoli ne dobi športne opreme v šoli in 

menimo, da če bi jo v večji meri pridobili v šoli, bi se pogosteje preoblačili v športno opremo, 

s tem pa bi učencem pokazali boljši odnos in resnost do pouka športa.  

ZADOVOLJSTVO Z DELOM 

Najpogosteje so učitelji zadovoljni s sodelovanjem s kolegi razrednimi učitelji na področju 

športne vzgoje, s prostori, kjer se izvaja športna vzgoja ter s sodelovanjem s športnimi 

pedagogi. Najmanj so zadovoljni z opremo za vodenje športne vzgoje ter s sodobno 

tehnologijo, ki jo imajo na voljo na njihovi šoli. Zanimivo bi bilo narediti popis in pregled te 

opreme, da bi preučili, kakšna je ta oprema in v kakšni meri jo učitelji sploh znajo uporabljati. 
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STALIŠČA DO ŠPORTA 

Najpogosteje se med trditvami, ki smo jih navedli, učitelji strinjajo s trditvijo ''vsak bi moral 

biti dnevno vsaj 30 minut športno aktiven''. Velik je delež tudi tistih učiteljev, ki se 

najpogosteje strinjajo s trditvama ''za zdrav duh v zdravem telesu je potrebna redna, 

vsakodnevna telesna vadba'' in ''vodenje športne vzgoje je zanimivo''. Zavedajo se tudi, da je 

treba ''življenje urediti tako, da najdemo čas za športno aktivnost''. Ko ocenjujejo svoje 

učence, najpogosteje menijo, da je pomembno, da se športniki posvečajo šoli. Na drugo mesto 

uvrščajo trditev ''poklic učitelja je psihično zahteven'', sledi trditev ''vodenje športne vzgoje 

zahteva tudi precejšnje organizacijske sposobnosti''. S trditvijo ''poklic učitelja je v javnosti 

cenjen'' se najmanj strinjajo. Ko ocenjujejo novosti v športu, se najpogosteje strinjajo s 

trditvama, kot sta: "rad/-a izvajam nove prvine pri športni vzgoji" in "rad/-a se preizkusim v 

kakšni novi športni panogi''. Izkaže se, da se s trditvijo ''redno se udeležujem seminarjev s 

področja športa'' najmanj strinjajo, kar nam potrjuje zdaj že znano dejstvo, da se razredni 

učitelji premalo udeležujejo seminarjev s področja športa, premalo izobraževanja pa ne more 

povečevati kakovosti in učinkovitosti športno-vzgojnega procesa. Pri sodelovanju z drugimi 

med trditvami najpogosteje izberejo trditev "aktivno sodelujem pri pripravi športnih dni in 

športnih prireditev v okviru naše šole", najmanj se strinjajo s trditvijo "imam stike s trenerji 

svojih učencev". 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA STAROST 

S starostjo narašča delež tistih učiteljev, ki iz učnega načrta črpajo informacije pri pripravah 

na ure športne vzgoje. Menimo, da je razlog v utečenem sistemu učiteljev, ki so navajeni, da 

uporabljajo učni načrt kot najbolj pogosto pomoč pri pripravah za športno vzgojo, medtem ko 

se mladi poslužujejo še drugih virov. Najmlajši učitelji najbolj pogosto črpajo informacije iz 

interneta, medtem ko najstarejši učitelji to počno najmanj pogosto, saj menimo, da je mladim 

delo na računalnikom bližje kot starejšim. Najmanj pogosto črpajo informacije za ure športne 

vzgoje iz strokovnih izpopolnjevanj najmlajši učitelji, kajti le-ti so se udeležili najmanj 

seminarjev v svojih letih poučevanja. Pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo s športnim 

pedagogom najbolj pogosto sodelujejo najmlajši učitelji, najmanj pogosto pa s športnim 

pedagogom sodelujejo učitelji v starostni skupini od 46 do 55 let. Nekoliko pričakovano je, 

da mlajši učitelji na začetku svoje poklicne poti potrebujejo podporo, mnenje nekoga, ki ima 

več izkušenj na tem področju, še posebno pri pisanju letne priprave. Vendar na drugi strani je 

pri najmlajših učiteljih še vedno velik delež tudi tistih, ki redko ali nikoli ne sodelujejo s 
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športnim pedagogom. Najbolj pogosto uporabljajo pogovor kot učno metodo najstarejši 

učitelji, najmlajši učitelji jo uporabljajo najmanj pogosto. Verjetno mladi učitelji s svežimi 

idejami ter z več energije lažje preko različnih metod dela preizkušajo novosti in imajo več 

želje po razgibanosti pouka športa. Najbolj pogosto uporabljajo metodo demonstracije 

(učitelji sami) najmlajši učitelji, najmanj pogosto pa najstarejši učitelji. Najbolj pogosto vse 

učence v oddelku enakovredno upoštevajo učitelji v starostni skupini od 36 do 45 let 

(100,0%), sledijo najmlajši učitelji, nato pa še učitelji stari od 46 do 55 let. Najmanj pogosto 

vse učence v oddelku enakovredno upoštevajo najstarejši učitelji. Te rezultate pripisujemo 

tudi utečeni praksi najstarejših, saj je nekoč veljalo, da delajo pri posamezni uri vsi učenci 

enako, prilagajanja ni bilo toliko, kot ga poznamo danes. Najstarejši učitelji lahko tudi 

izkušnje iz časov svojega šolanja prenašajo v sedanji čas. Učence k dopolnilnemu pouku 

redko usmerja 75,0% najstarejših učiteljev, več kot polovica učiteljev starih od 46 do 55 let 

pa nikoli ne usmerja učencev k dopolnilnemu pouku. Ob vseh rezultatih si zastavljamo 

vprašanje, v kakšni meri se dopolnilni pouk iz športa sploh pojavlja v naših šolah oz. če se 

dejansko sploh pojavlja. V vseh starostnih kategorijah se učitelji premalo pogosto 

udeležujejo seminarjev s področja športne vzgoje, a v kategoriji od 36 do 45 let jih 75,0% 

navaja, da se teh seminarjev redko udeležijo, medtem ko se kar 31,4% najmlajših učiteljev 

nikoli ne udeležuje teh seminarjev. Najmanj pogosto uporabljajo internet za iskanje 

informacij za izobraževanje najstarejši učitelji, mladi so pri tem precej spretnejši (obe 

najmlajši starostni kategoriji), kar kaže na to, da so mlajši bolj računalniško pismeni. 

Najpogosteje berejo revije (Vzgoja in izobraževanje, Razredni pouk, Didakta, Šolski 

razgledi) najstarejši učitelji, najmlajši učitelji najmanj oz. zelo malo. Stanje na tem področju 

ni ravno spodbudno, a vendarle menimo, da mlajši učitelji berejo tudi strokovno literaturo 

večinoma v elektronski obliki, manj pogosto v tiskani obliki, seveda pa je pomembna tudi 

dostopnost teh revij posameznim učiteljem na šolah. Učitelji se premalo udeležujejo 

kongresov, seminarjev in drugih vrst izobraževanj, kar potrjujejo tudi rezultati, saj se jih le 

redko udeležujejo najmlajši učitelji in učitelji stari 46 do 55 let, ostali pa nikoli. Zagotovo gre 

stanje pripisati varčevalnim ukrepom, ki jih izvajajo šole in tudi manjša ponudba (izbira) teh 

izobraževanj. Udeležba seminarjev šola v naravi ter splošne didaktične vsebine je višja na 

strani starejših učiteljev, medtem ko se ju najmlajši zelo malo udeležujejo. Obratno je pri 

željah glede seminarjev, statistično značilna razlika se je pokazala pri seminarjih iz vsebin 

atletike in ples, kjer imajo mlajši učitelji (obe starostni kategoriji) v primerjavi s starejšimi 

učitelji (obe starostni kategoriji) večje želje po udeležbi teh seminarjev. Starejši učitelji so 
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pogosteje tudi mentorji študentom na praksi na področju športne vzgoje, medtem ko imajo 

najmlajši pričakovano najmanj teh izkušenj. Večina učiteljev zaradi ukrepov varčevanja ne 

prejema v šoli osebne športne opreme, še posebno izstopajo najmlajši učitelji (88,2%), kar je 

po našem mnenju odvisno tudi od vodstva šole in njihovega razpolaganja z denarjem. 

Vzpodbudno za učitelje, ki poučuje pouk športa, bi bilo, da bi vsaj enkrat v vseh letih 

poučevanja dobili športno opremo in jo tudi uporabljali, saj morajo biti učencem zgled tudi v 

ustrezni opremljenosti pri pouku športa. Pri izvajanju športne vzgoje in sodelovanjem s 

športnim pedagogom so najpogosteje zadovoljni najstarejši učitelji, najmlajši učitelji pa 

najmanj pogosto, verjetno slednji še nimajo toliko tovrstnih izkušenj in verjetneje pogosteje 

pri izvajanju poiščejo pomoč pri kolegih razrednih učiteljih. Ugotavljamo, da s starostjo 

narašča zadovoljstvo s sodobno tehnologijo, mladi so z opremo najmanj zadovoljni, verjetno 

tudi zato, ker jo najbolje poznajo, jo uporabljajo več in si jo želijo še posodobiti in še več, saj 

jim je rokovanje z njo vsekakor bliže kot starejšim učiteljem. 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA NAZIV 

Ugotovili smo, da svetniki in svetovalci najpogosteje črpajo informacije iz učnega načrta pri 

pripravah na ure športne vzgoje, saj je zanje kot predstavnike najstarejših učiteljev to najbolj 

ustaljena oblika črpanja informacij. Zanimivo je, da mentorji to počno najmanj pogosto in 

nekateri med njimi edini navajajo, da tega ne počno nikoli (1,9%). Najpogosteje iz literature, 

ki so jo priporočili na fakulteti, črpajo informacije učitelji brez naziva ter svetniki, najmanj 

pogosto pa mentorji in svetovalci. Najbolj pogosto informacije za pripravo na ure športne 

vzgoje črpajo mentorji in učitelji brez naziva (oboji so najverjetneje bolj računalniško 

pismeni), najmanj pogosto pa svetovalci. Pogostost črpanja informacij s strokovnega 

izpopolnjevanja s stopnjo pridobljenega naziva narašča, rezultati so pričakovani in skladni z 

raziskavo J. Vodovnik (2014), kjer ravno tako učitelji brez naziva najmanj pogosto obiščejo 

seminarje stalnih strokovnih izpopolnjevanj. Statistično značilne razlike so se pokazale tudi 

pri uporabi rezultatov testiranj za športno-vzgojni karton. Kar 47,1% učiteljev brez naziva 

nikoli ne uporabi rezultatov teh testiranj, najpogosteje pa jih uporabijo svetniki. V raziskavi J. 

Vodovnik (2014) so rezultati nekoliko drugačni, saj učitelji brez naziva izrazito izstopajo v 

tem, da nikoli ne uporabljajo tovrstnih testiranj, medtem ko je pri ostalih ta delež precej nižji. 

S kolegom razrednim učiteljem najpogosteje sodelujejo mentorji in svetniki, najmanj pogosto 

pa s kolegom razrednim učiteljem sodelujejo učitelji brez naziva. Velik delež učiteljev brez 

naziva (41,2%) nikoli ne sodeluje s športnim pedagogom pri letni pripravi. Nekoliko večji 
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delež (47,1%) prav tako učiteljev brez naziva pa pogosto sodeluje s športnim pedagogom pri 

izdelavi letne priprave, medtem ko enako navaja najmanj (le 10,0%) svetnikov. Najbolj 

pogosto letno pripravo za športno vzgojo izdelajo svetniki, najmanj pogosto pa mentorji. Pri 

vprašanju S kom in kako pogosto sodelujete pri pisanju priprav za ure športne vzgoje se je 

pokazala statistično značilna razlika le pri spremenljivki kolega razredni učitelj, kjer 

najpogosteje sodelujejo mentorji in svetniki, najmanj pogosto pa učitelji brez naziva. Pri 

športni vzgoji učno metodo pogovor najpogosteje uporabljajo svetovalci, nato učitelji brez 

naziva, najmanj pogosto pa svetniki. Pomembno je, da učitelji uporabljajo različne učne 

metode in da pogovora ni preveč. Le 9,2% svetovalcev pogosto uporablja demonstracijo z 

videi in DVD-predvajalniki, vsi preostali učitelji z drugimi nazivi pa redko ali nikoli. Tudi 

udeležba na seminarjih s področja športne vzgoje glede na naziv učiteljev je pokazala 

statistično značilno razliko. Mentorji, svetovalci in svetniki se redko udeležujejo teh 

seminarjev, najpogosteje pa se jih udeležujejo učitelji brez naziva, a učitelji brez naziva se jih 

tudi v veliki meri nikoli ne udeležujejo (50,0%). Učitelji brez naziva kot najmlajši učitelji se 

navadno ne odločijo takoj po zaključku študija za seminarje iz vsebin, ki so ji pred nekaj leti 

obravnavali na fakulteti. K manjši udeležbi pa pripomore varčevanje ter manjša ponudba teh 

seminarjev. Iskanja informacij iz domačih strokovnih revij in časopisov se najbolj pogosto 

poslužujejo svetovalci in svetniki (torej starejši učitelji), najmanj pogosto pa učitelji brez 

naziva in mentorji. Slednji zagotovo več informacij poiščejo preko svetovnega spleta. Revije, 

kot so Educa, Vzgoja in izobraževanje, Razredni pouk, Šport, Šport mladih in Didakta, 

najpogosteje prebirajo svetovalci in svetniki, najmanj pogosto pa večinoma učitelji brez 

naziva. Tudi J. Vodovnik (2014) v svoji raziskavi ugotavlja, da najbolj pogosto berejo 

tovrstne revije svetniki. Mlajši učitelji oz. učitelji z nižjo stopnjo naziva najverjetneje več 

berejo iz elektronskih virov. Tudi pri sodelovanju s prispevki se pokažejo statistično značilne 

razlike, in sicer v revijah Šport mladih in Šolski razgledi s svojimi prispevki nikoli ne 

sodelujejo učitelji brez naziva, zelo redko pa le svetovalci, nekoliko več pa svetniki. Tudi J. 

Vodovnik (2014) je v svoji raziskavi prišla do enakih ugotovitev. Najbolj pogosto so se 

seminarjev Zlati sonček/Krpan, šola v naravi, splošne didaktične vsebine udeležili svetovalci 

in svetniki, najmanj pogosto učitelji brez naziva (najmlajši učitelji). Želja po seminarjih se je 

kot statistično značilna razlika pokazala pri spremenljivkama ples in plavanje, kjer pa je slika 

drugačna, saj se teh seminarjev želijo večinoma udeležiti učitelji brez naziva in mentorji. 

Svetniki, sledijo svetovalci so najpogosteje mentorji študentom na praksi, učitelji brez naziva 

še nikoli niso bili mentorji na praksi, kar je povsem logično, saj to funkcijo lahko prevzamejo 
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šele s pridobitvijo naziva mentor. Najbolj pogosto se o problematiki športne vzgoje s športnim 

pedagogom pogovarjajo svetovalci, najmanj pogosto pa učitelji brez naziva. Pri organizaciji, 

izvedbi in evalvaciji šole v naravi najpogosteje sodelujejo svetovalci in svetniki, najmanj 

pogosto pa pri tem sodelujejo mentorji. Zanimivo je, da najbolj pogosto vodijo pouk športa v 

športni opremi svetovalci, sledijo učitelji brez naziva, najmanj pogosto svetniki (torej 

najstarejši učitelji). Zadovoljstvo razrednih učiteljev pri sodelovanju s športnim pedagogom 

narašča s stopnjo naziva. Nezadovoljstvo s sodobno tehnologijo pa z nazivoma pada, kar 

pomeni, da so učitelji brez naziva (najmlajši učitelji) najmanj zadovoljni s tehnologijo, ki 

lahko marsikdaj popestri športno-vzgojni proces. 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA OKOLJE BIVANJA 

Najbolj pogosto napredek učenca upoštevajo učitelji iz vasi in primestnega okolja, prav tako 

so se ti učitelji pogosteje udeležili seminarja iz splošnih didaktičnih vsebin kot učitelji iz 

mestnega okolja. Željo po udeležbi na seminarju smučanje ima več učiteljev iz mestnega 

okolja, prav tako pogosteje sodelujejo pri izvedbi programa Zlati sonček/Krpan. Učitelji iz 

vasi in primestnega okolja pogosteje vodijo interesne dejavnosti iz umetnosti kot učitelji iz 

mestnega okolja. Prav tako učitelji iz vasi in primestnega okolja pogosteje vodijo športno 

vzgojo v športni opremi kot učitelji iz mestnega okolja. 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA DELOVNO DOBO 

Iz učnega načrta najbolj pogosto črpajo informacije učitelji z 31 ali več let delovne dobe, 

najmanj pogosto pa učitelji z do 10 let delovne dobe. Iz prejšnjih priprav najbolj pogosto 

črpajo informacije učitelji z najmanj delovne dobe, najmanj pogosto pa učitelji z delovno 

dobo od 11 do 20 let. Iz priročnikov za učitelje najbolj pogosto črpajo informacije za ure 

športne vzgoje učitelji z največ delovne dobe, najmanj pogosto pa učitelji z najmanj delovne 

dobe. Iz video posnetkov najbolj pogosto črpajo informacije učitelji z najmanj delovne dobe, 

najmanj pogosto pa učitelji z največ delovne dobe. Z internetom si pri pripravi ur za športno 

vzgojo pričakovano najbolj pogosto pomagajo učitelji z najmanj delovne dobe, najmanj 

pogosto pa učitelji z največ delovne dobe. Pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo 

največji in tudi najmanjši delež učiteljev sodeluje s športnim pedagogom. Najmanj 

pričakovani rezultati so pri demonstraciji (učenec sam), kjer najpogosteje uporabljajo 

demonstracijo (učenec sam) učitelji z najmanj delovne dobe, najmanj pogosto pa učitelji z 

največ delovne dobe. Najbolj pogosto kot učno obliko delo z dopolnilnimi nalogami 
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uporabljajo učitelji z najmanj delovne dobe, najmanj pogosto pa učitelji z delovno dobo od 21 

do 30 let. Dopolnilnim nalogam dajejo prednost torej učitelji z manj delovne dobe, to potrjuje 

tudi raziskava J. Vodovnik (2014). Gre torej za mlajše učitelje, ki so jim tovrstne oblike 

poučevanja še najbolj poznane, verjetno z dodiplomskega izobraževanja. Vse učence v 

oddelku najpogosteje enako upoštevajo učitelji z delovno dobo od 11 do 20 let, a tudi vsi 

ostali učitelji v drugih kategorijah glede na delovno dobo to počno skoraj enako pogosto. 

Nikoli pa tega ne upoštevajo učitelji z najmanj (2,7%) ali največ delovne dobe (3,6%), a teh je 

zelo malo. Tudi pri udeležbi na seminarjih s področja športne vzgoje se pojavijo statistično 

značilne razlike glede na delovno dobo. Najpogosteje se teh seminarjev udeležujejo učitelji z 

največ delovne dobe, nikoli pa se jih ne udeležuje največ učiteljev z najmanj delovne dobe. 

Učitelji z najmanj delovne dobe najmanj pogosto berejo revije, kot so Vzgoja in 

izobraževanje, Razredni pouk in Didakta, učitelji z največ delovne dobe pa najpogosteje 

berejo te revije. Do enakih ugotovitev je prišla tudi J. Vodovnik (2014). Najbolj pogosto s 

prispevki v reviji Razredni pouk sodelujejo učitelji z najmanj delovne dobe (sicer le s 5,4%), 

medtem ko nikoli ne sodeluje največ učiteljev z delovno dobo od 11 do 20 let. Učitelji z več 

delovne dobe se večinoma pogosteje udeležujejo seminarjev stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja (npr. Zlati sonček, šola v naravi, splošne didaktične vsebine in vsebine 

gimnastike z ritmično izraznostjo) kot učitelji z manj delovne dobe, saj so učitelji z več 

delovne dobe v času svojega poučevanja zagotovo večkrat obiskali tovrstne seminarje, kjer so 

obnoviti in nadgradili svoje znanje. Tudi J. Vodovnik (2014) v svoji raziskavi ugotavlja, da 

najbolj pogosto te seminarje obiskujejo učitelji z največ delovne dobe, torej tudi najstarejši 

učitelji. Seminarja iz vsebin atletike se želi udeležiti največ učiteljev z 11 do 22 let delovne 

dobe ter najmanj učiteljev z največ delovne dobe. Učitelji z več let delovne dobe so 

razumljivo tudi pogosteje mentorji študentom na praksi, medtem ko učitelji z manj delovne 

dobe v svojih letih poučevanja še ne morejo imeti toliko tovrstnih izkušenj. O problematiki 

športno-vzgojnega procesa se s športnimi pedagogi najbolj pogosto pogovarjajo učitelji z 21 

do 30 let delovne dobe, najmanj pogosto pa učitelji z najmanj delovne dobe. Učitelji z 

najmanj delovne dobe večinoma nikoli ne dobijo športne opreme v šoli, tudi ostali učitelji jo 

prejmejo redko, najpogosteje pa jo dobijo učitelji z 21 do 30 let delovne dobe. Najbolj 

pogosto so s sodelovanjem s športnimi pedagogi zadovoljni učitelji z 11 do 20 let delovne 

dobe, najmanj pogosto pa učitelji z najmanj delovne dobe. Slednjih je tudi največ med tistimi, 

ki navajajo, da s sodelovanjem s športnimi pedagogi nikoli niso zadovoljni. 

 



| 198 

 

Nina Jančič: Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa 

MAGISTRSKO DELO 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA STAROST (stališča) 

Statistično značilne razlike so se pokazale med starejšimi in mlajšimi učitelji pri naslednjih 

trditvah: "vodenje športne vzgoje nudi veliko zadoščanja", "trdo delo pri vodenju športne 

vzgoje mi pomaga pri vsakodnevnem premagovanju težav", "poklic učitelja je psihično 

zahteven", "redno se udeležujem seminarjev s področja športa" in "imam stike s trenerji svojih 

učencev". Z vsemi temi trditvami se starejši učitelji nekoliko bolj strinjajo kot mlajši učitelji. 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA NAZIV (stališča) 

S trditvijo "všeč so mi dolgotrajne in zahtevne športne aktivnosti" se bolj strinjajo učitelji brez 

naziva. S trditvijo "redno se udeležujem seminarjev s področja športa" se najmanj strinjajo 

učitelji brez naziva, s trditvijo "aktivno sodelujem pri pripravi športnih dni in športnih 

prireditev v okviru naše šole" se najbolj strinjajo svetniki, najmanj pa učitelji brez naziva. 

Najmanjše strinjanje s trditvijo "imam stike s trenerji svojih učencev" se pokaže pri učiteljih 

brez naziva, svetovalci in svetniki pa se s to trditvijo strinjajo najbolj. 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA OKOLJE BIVANJA (stališča) 

S trditvami "za »zdrav duh v zdravem telesu« je potrebna redna, vsakodnevna telesna vadba", 

"zame je pomembno, da se lahko med športno aktivnostjo sprostim" "ker je vodenje športne 

vzgoje zame premalo naporno, sem aktiven/aktivna tudi v prostem času" se bolj strinjajo 

učitelji iz mestnega okolja kot učitelji iz vasi ali primestnega okolja. 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA DELOVNO DOBO (stališča) 

S trditvijo "vodenje športne vzgoje nudi veliko zadoščenja" se bolj strinjajo učitelji z več 

delovne dobe, tudi trditvi "trdo delo pri vodenju športne vzgoje mi pomaga pri vsakodnevnem 

premagovanju težav" učitelji z največ delovne dobe nakažejo največ strinjanja, čeprav se z njo 

popolnoma strinja največ učiteljev z najmanj delovne dobe. S trditvijo "rad/-a se preizkusim v 

kakšni novi športni panogi" se najbolj strinjajo učitelji z najmanj delovne dobe, najmanj pa 

učitelji z največ delovne dobe, kar je pričakovano, saj imajo mladi učitelji tudi sicer več 

poguma in energije za odkrivanje novih stvari. S trditvijo "imam stike s trenerji svojih 

učencev" se bolj strinjajo učitelji z več delovne dobe. 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA UKVARJANJE S ŠPORTOM (stališča) 

Učitelji, ki se ukvarjajo s športom, se v primerjavi z učitelji, ki se ne ukvarjajo s športom, bolj 

strinjajo s trditvami, kot so: "učitelj naj bi se redno ukvarjal s športom in bil s tem mladim 
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vzor", "pomemben cilj v življenju mi je biti v dobri kondiciji", "vsak bi moral biti dnevno vsaj 

30 minut športno aktiven", "življenje je treba urediti tako, da najdem čas za športno aktivnost" 

in "redna športna aktivnost je pomemben dejavnik zadovoljnega življenja". Vse trditve 

pojasnjujejo, kako pomembno je najti čas, ki ga moramo nameniti športnim dejavnostim, s 

katerimi obogatimo svoje življenje in s tem koristimo sebi. 

V sklopu »šola in šport« se je statistično značilna razlika pokazala le pri trditvi "športne 

aktivnosti, ki so namenjene sodelovanju in druženju, so mi všeč", kjer se ravno tako bolj 

strinjajo tisti učitelji, ki se s športom ukvarjajo. Tudi v novih športnih panogah se raje 

preizkusijo učitelji, ki se ukvarjajo s športom, saj se s trditvijo "rad/-a se preizkusim v kakšni 

novi športni panogi" strinja več učiteljev, ki se s športom ukvarjajo, kot tistih, ki se s športom 

ne ukvarjajo. 

POVEZANOST MED STRINJANJEM S TRDITVAMI IN POSAMEZNIMI 

VSEBINSKIMI SKLOPI  

Z naraščanjem strinjanja s trditvami iz drugega dela vprašalnika (bolj kot so stališča 

pozitivna) narašča tudi pogostost črpanja informacij iz ciljev športne vzgoje, strokovne 

literature in iz strokovnega izpopolnjevanja. Bolj kot so njihova stališča pozitivna, bolj 

pogosto si učitelji pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo pomagajo z rezultati testiranj 

za športno vzgojni karton in opisnimi ocenami prejšnjega leta. Z naraščanjem strinjanja s 

trditvami narašča tudi pogostost sodelovanja s športnim pedagogom.  

Bolj kot se učitelji strinjajo s trditvami o športu, bolj pogosto uporabljajo demonstracijo 

(video, DVD) pri športni vzgoji. Z naraščanjem strinjanja s trditvami narašča tudi pogostost 

uporabe kartonov, dopolnilnih nalog in dodatnih nalog kot učne oblike pri športni vzgoji. 

Bolj kot se učitelji strinjajo s trditvami v zvezi s športom, bolj pogosto učitelji učencem 

prilagodijo dejavnosti, če ugotovijo, da imajo nekateri v razredu že osvojeno neko znanje, 

drugi pa ne, jih pogosteje usmerjajo tudi k dopolnilnemu delu. Bolj pozitivna, kot so 

učiteljeva stališča do športa, pogosteje se ti udeležujejo seminarjev strokovnega 

izpopolnjevanja s področja športa. Bolj pozitivna kot so učiteljeva stališča do športa (bolj kot 

narašča strinjanje s trditvami o športu), bolj pogosto učitelji iščejo informacije ter za svoje 

izobraževanje uporabljajo domače ter tuje strokovne revije in časopise in domače ter tuje 

strokovne knjige. Prav tako se je izkazalo, da bolj kot se učitelji strinjajo s trditvami o športu, 

bolj pogosto prebirajo revije Šport mladih, Šport, Didakta ter Vzgoja in izobraževanje. Enako 
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velja tudi za udeležbo na seminarjih in kongresih − bolj pozitivna, kot so stališča učiteljev do 

športa, bolj pogosto se učitelji udeležujejo kongresa Posveti športnih pedagogov in kongresa 

Otrok v gibanju. Bolj pozitivna kot so učiteljeva stališča do športa, bolj pogosto se učitelji 

udeležujejo sestanka aktiva športnih pedagogov, bolj pogosto so bili mentorji študentom na 

praksi in bolj pogosto se pogovarjajo s športnim pedagogom o problematiki športne vzgoje. 

Bolj kot se učitelji strinjajo s trditvami, bolj pogosto sodelujejo tudi pri izvedbi tečaja 

plavanja, aktivnega odmora, izvajanju športnih interesnih dejavnosti ter pri različnih tečajih v 

okviru športne vzgoje in Cicibanu planincu. Bolj kot se učitelji strinjajo s trditvami, pogosteje 

vodijo dejavnosti s področja športa in umetnosti zunaj šole. Bolj kot se učitelji strinjajo s 

trditvami, bolj pogosto so ti zadovoljni z opremo in rekviziti, ki so jim na voljo, s 

sodelovanjem s športnimi pedagogi, s sodelovanjem z vodstvom šole na področju športne 

vzgoje ter tudi s sodobno tehnologijo na njihovih šolah.     

 

VREDNOTENJE HIPOTEZ 

PRVA HIPOTEZA 

H1: Med različno starimi učitelji razrednega pouka, ki poučujejo šport v osnovni šoli, se 

pojavljajo statistično značilne razlike glede na posamezne kazalce kakovosti (načrtovanje in 

izvajanje pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, 

individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, 

vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom). 

Skupno je bilo v testiranje prve hipoteze vključenih 162 spremenljivk, od tega je pri 32 

spremenljivkah glede na starost anketirancev ugotovljena statistično značilna razlika. 

Hipotezo 1 zavrnemo, saj je bil obstoj razlik ugotovljen le pri delu vseh spremenljivk.  

 

DRUGA HIPOTEZA 

H2: Med učitelji razrednega pouka z različnim nazivom, ki poučujejo šport v osnovni šoli, se 

pojavljajo statistično značilne razlike glede na posamezne kazalce kakovosti (načrtovanje in 

izvajanje pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, 

individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, 

vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom). 
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Skupno je bilo v testiranje druge hipoteze vključenih 162 spremenljivk, od tega je pri 32 

spremenljivkah glede na naziv anketirancev ugotovljena statistično značilna razlika. Hipotezo 

2 zavrnemo, saj je bil obstoj razlik ugotovljen le pri delu vseh spremenljivk.  

 

HIPOTEZA 3 

H3: Med učitelji razrednega pouka z različnega okolja bivanja, ki poučujejo šport v osnovni 

šoli, se pojavljajo statistično značilne razlike glede na posamezne kazalce kakovosti 

(načrtovanje in izvajanje pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in 

ocenjevane znanja, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje 

in izobraževanje, vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, 

zadovoljstvo z delom ). 

Skupno je bilo v testiranje tretje hipoteze vključenih 162 spremenljivk, od tega je pri 6 

spremenljivkah glede na okolje bivanja anketirancev ugotovljena statistično značilna razlika. 

Hipotezo 3 zavrnemo, saj je bil obstoj razlik ugotovljen le pri nekaj spremenljivkah.  

 

ČETRTA HIPOTEZA 

H4: Med učitelji razrednega pouka z različno delovno dobo, ki poučujejo šport v osnovni šoli, 

se pojavljajo statistično značilne razlike glede na posamezne kazalce kakovosti (načrtovanje 

in izvajanje pouka, metode poučevanja, oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, 

individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, 

vključenost v delo šole in zunajšolskih dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom). 

Skupno je bilo v testiranje četrte hipoteze vključenih 162 spremenljivk, od tega je pri 24 

spremenljivkah glede na delovno dobo anketirancev ugotovljena statistično značilna razlika. 

Hipotezo 4 zavrnemo, saj je bil obstoj razlik ugotovljen le pri delu spremenljivk.  

 

HIPOTEZA PET 

H5: Mlajši učitelji imajo bolj pozitivna stališča do športa kot starejši učitelji. 

Skupno je bilo v testiranje pete hipoteze vključenih 26 spremenljivk, od tega je pri 7 

spremenljivkah glede na starost anketirancev ugotovljena statistično značilna razlika. 

Hipotezo 5 zavrnemo, saj ugotovimo, da se pri vseh 7 spremenljivkah starejši v povprečju 

bolj strinjajo kot mlajši anketiranci.  
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HIPOTEZA ŠEST 

H6: Med učitelji z različnim nazivom, ki poučujejo šport v osnovni šoli, se pojavljajo 

statistično značilne razlike glede stališč do športa. 

Skupno je bilo v testiranje šeste hipoteze vključenih 26 spremenljivk, od tega je pri 4 

spremenljivkah glede na naziv anketirancev ugotovljena statistično značilna razlika. Hipotezo 

6 zavrnemo, saj je bil obstoj razlik ugotovljen le pri nekaj spremenljivkah.  

 

HIPOTEZA SEDEM 

H7: Med učitelji iz različnega okolja (vas, primestno okolje in mestno okolje), ki poučujejo 

šport v osnovni šoli, se pojavljajo statistično značilne razlike glede stališč do športa. 

Skupno je bilo v testiranje sedme hipoteze vključenih 26 spremenljivk, od tega je pri 3 

spremenljivkah glede na okolje bivanja anketirancev ugotovljena statistično značilna razlika. 

Hipotezo 7zavrnemo, saj je bil obstoj razlik ugotovljen le pri nekaj spremenljivkah.  

 

HIPOTEZA OSEM 

H8: Med učitelji z različnim delovno dobo, ki poučujejo šport v osnovni šoli, se pojavljajo 

statistično značilne razlike glede stališč do športa. 

Skupno je bilo v testiranje osme hipoteze vključenih 26 spremenljivk, od tega je pri 4 

spremenljivkah glede na delovno dobo anketirancev ugotovljena statistično značilna razlika. 

Hipotezo 8 zavrnemo, saj je bil obstoj razlik ugotovljen le pri nekaj spremenljivkah.  

 

HIPOTEZA DEVET 

H9: Učitelji, ki se ukvarjajo s športom v prostem času, imajo bolj pozitivna stališča do športa 

kot učitelji, ki se v prostem času s športom ne ukvarjajo. 

Skupno je bilo v testiranje devete hipoteze vključenih 26 spremenljivk, od tega je pri 8 

spremenljivkah glede na ukvarjanje s športom anketirancev ugotovljena statistično značilna 

razlika. Hipotezo 9 zavrnemo, saj je bil obstoj razlik ugotovljen le pri nekaj spremenljivkah.  

 

HIPOTEZA DESET 

H10: Učitelji, ki imajo pozitivna stališča do športa, bolj kakovostno izvajajo pouk športa − v 

povezavi z vsemi kazalci kakovosti (načrtovanje in izvajanje pouka, metode poučevanja, 

oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevane znanja, individualizacija in diferenciacija pouka, 
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stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje, vključenost v delo šole in zunajšolskih 

dejavnosti, pogoji za delo, zadovoljstvo z delom ). 

Skupno je bilo v testiranje četrte hipoteze vključenih 162 spremenljivk, od tega je bilo pri 39 

moč ugotoviti povezanost glede na strinjanje s stališči. Hipotezo 10 zavrnemo, saj je bila 

povezanost med spremenljivkami ugotovljena le pri delu spremenljivk.  

 

Vse zastavljene hipoteze smo torej zavrnili, saj pri tolikšnem številu spremenljivk posamezne 

hipoteze nismo mogli ne ovreči ne sprejeti s stoodstotno zanesljivostjo − razlike so se namreč 

pokazale pri manj kot polovici vseh spremenljivk, vključenih v testiranje. 

 

Če povzamemo izsledke naše raziskave, lahko rečemo, da ima večina razrednih učiteljev 

pozitivna stališča do športa, mlajši učitelji, kot smo pričakovali, pri tem niso v ospredju. 

Razredni učitelji imajo željo po izboljšanju nekaterih dejavnikov (kazalcev), ki imajo vpliv na 

kakovost športno-vzgojnega procesa. 

V prihodnje bi želeli izvedeti, kakšno je dejansko stanje s sodobno opremo na slovenskih 

osnovnih šolah, v kakšni meri je bila učiteljem razrednega pouka predstavljena in koliko jo 

sploh znajo uporabljati. Zanimalo bi nas tudi, kdaj in kako pogosto, če sploh, učitelji 

razrednega pouka izvajajo dopolnilni pouk pri pouku športa in bi na tak način tudi lažje dobili 

v pogled v te dejavnosti na šolah ter jih primerjali z našimi rezultati in predvidevanji. 

Zagotovo pa bi bilo treba narediti še kar nekaj raziskav s področja stališč razrednih učiteljev 

in tudi stališč ravnateljev, saj lahko ti preko svojih stališč vplivajo tudi na delo učiteljev. Naše 

delo pa je lahko iztočnica za evalvacijo oz. samorefleksijo dela tistih učiteljev, ki poučujejo 

pouk športa na razredni stopnji ali pa ga še bodo, lahko pa pripomore tudi k nadaljnjemu 

spremljanju stanja na teh področjih, saj to področje (še posebno stališča razrednih učiteljev) ni 

raziskano. 
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9.0 PRILOGA – VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

 

Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj, 

 

v okviru magistrskega dela z naslovom Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s 

kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa opravljam raziskavo na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, pod mentorstvom dr. Vesne Štemberger in dr. Tanje Kajtna. Z raziskavo želim 

ugotoviti povezavo med stališči učiteljev razrednega pouka in kakovostjo športno-vzgojnega 

procesa, pri čemer nujno potrebujem Vašo pomoč. Prejeli ste dva različna vprašalnika, ki ju, 

prosim, rešite v celoti. Oba vprašalnika sta anonimna, pravilnih in napačnih odgovorov ni. 

Za Vaš trud in porabljen čas se vam iskreno zahvaljujem. 

                        

                                                                                                             Nina Jančič 

 

*** Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 87/11) so preimenovali ime 

predmeta Športna vzgoja v osnovnošolskem predmetniku v Šport. V vprašalniku se zaradi lažjega razumevanja 

oz. razlikovanja pojmov še vedno uporablja športna vzgoja. 

 

ŠOLA:________________________________________________________ 

 

RAZRED, KI GA POUČUJETE V TEM ŠOLSKEM LETU (prosim obkrožite):  

1.    2.    3.   4.    5.   Kombinirani oddelek 

 

1. TIP ŠOLE (obkrožite): matična šola               podružnična šola 

 

2. Leto rojstva: _______  

 

3. Prosim, obkrožite najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe: 

a) višješolska izobrazba (učitelj razrednega pouka) 

b) univerzitetna izobrazba (profesor razrednega pouka) 

c) magisterij, doktorat 

 

4. Okolje bivanja (obkrožite): 

a) vas in primestno okolje 

b) mestno okolje 

 

      5. Bivališče (obkrožite): 

                       a) v kraju delovnega mesta 

                       b) zunaj kraja delovnega mesta 
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6. Vaša delovna doba: 

 

     ____ let 

 

 

7. Prosim zapišite, koliko časa ste zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja: 

 

_____  let  

 

    

8. Prosim označite, kakšen je vaš trenutni naziv: 

a) brez naziva 

b) mentor 

c) svetovalec 

d) svetnik 

 

9. Ali ste se kdaj sami ukvarjali s tekmovalnim športom? 

a) da 

b) ne 

 

Če ste odgovorili z »da«, prosim napišite, s katerim športom: 

__________________________________ 

 

10. Ali se vaši bližnji (otroci, partner/partnerica …) ukvarjajo s kakšnim tekmovalnim 

športom? 

a) da  

b) ne 

  

Če ste odgovorili z »da«, prosim napišite, s katerim športom: 

__________________________________ 

 

11. Ali se zdaj ukvarjate s kakšnim športom? 

a) da 

b) ne 

 

Če ste odgovorili z »da«, prosim napišite, s katerim športom: 

__________________________________ 

 

12. Kako pogosto se ukvarjate s športom?  

a) 3x na teden ali več 

b) 2x na teden 

c) 1x na mesec 

d) ne ukvarjam se z nobenim športom 

e) drugo (napišite): __________________________________ 
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13. Iz katerih virov in kako pogosto črpate informacije pri pripravah na ure športne 

vzgoje? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

iz učnega načrta pogosto redko nikoli 

iz ciljev športne vzgoje pogosto redko nikoli 

iz prejšnjih priprav pogosto redko nikoli 

iz strokovne literature pogosto redko nikoli 

iz priročnikov za učitelje pogosto redko nikoli 

iz časopisov, revij, televizijskega programa pogosto redko nikoli 

iz literature, ki so nam jo priporočili na fakulteti pogosto redko nikoli 

z video posnetkov pogosto redko nikoli 

pomagam si z internetom pogosto redko nikoli 

iz letnih priprav pogosto redko nikoli 

s strokovnega izpopolnjevanja pogosto redko nikoli 

 

14. S čim in kako pogosto si pomagate pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo? 

(Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

z učnim načrtom pogosto redko nikoli 

s cilji športne vzgoje pogosto redko nikoli 

z rezultati testiranj za športno-vzgojni karton pogosto redko nikoli 

z opisnimi ocenami prejšnjega leta pogosto redko nikoli 

 

 

15. S kom in kako pogosto sodelujete pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo? 

(Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

s kolegom razrednim učiteljem pogosto redko nikoli 

s športnim pedagogom pogosto redko nikoli 

delam sam/a pogosto redko nikoli 

 

 

16. S kom in kako pogosto sodelujete pri pisanju priprav za ure športne vzgoje? 

(Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

s kolegom razrednim učiteljem pogosto redko nikoli 

s športnim pedagogom pogosto redko nikoli 

delam sam/a pogosto redko nikoli 

 

 

17. Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne metode? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

razlaga pogosto redko nikoli 

pogovor pogosto redko nikoli 

demonstracija – učitelj sam pogosto redko nikoli 

demonstracija – učenec pogosto redko nikoli 

demonstracija – video, DVD pogosto redko nikoli 
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18. Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne oblike? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

individualna – delo prilagodim učencu glede 

na njegovo znanje in sposobnosti 

pogosto redko nikoli ne poznam 

vadba po postajah pogosto redko nikoli ne poznam 

obhodna vadba pogosto redko nikoli ne poznam 

poligon pogosto redko nikoli ne poznam 

štafeta pogosto redko nikoli ne poznam 

delo v igralnih skupinah pogosto redko nikoli ne poznam 

delo z vrsto, kolono pogosto redko nikoli ne poznam 

delo s kartoni pogosto redko nikoli ne poznam 

delo z dopolnilnimi nalogami pogosto redko nikoli ne poznam 

delo z dodatnimi nalogami pogosto redko nikoli ne poznam 

delo s homogenimi in heterogenimi skupinami pogosto redko nikoli ne poznam 

 

 

19. Zapišite prosim, na kaj ste pozorni pri oblikovanju ocene pri športni vzgoji? 

(Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

sodelovanje učenca na različnih športnih tekmovanjih pogosto redko nikoli 

obiskovanje športnih dejavnosti izven časa pouka pogosto redko nikoli 

sodelovanje učencev pri športni vzgoji pogosto redko nikoli 

učenčev trud pogosto redko nikoli 

učenčevo vedenje pogosto redko nikoli 

prinašanje športne opreme pogosto redko nikoli 

napredek učenca pogosto redko nikoli 

znanje učenca pogosto redko nikoli 

interes učenca do športne vzgoje pogosto redko nikoli 

 

20. Ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas pri športni vzgoji? (Obkrožite 

en odgovor v vsaki vrstici.) 

vse učence v oddelku enako upoštevam pogosto redko nikoli 

če ugotovim, da učenec zaostaja v znanju, mu pomagam pogosto redko nikoli 

če ugotovim, da so nekateri v razredu že osvojili določeno znanje, 

drugi pa ne, vsakemu posebej prilagodim dejavnosti 

pogosto redko nikoli 

delo prilagajam motivaciji učencev pogosto redko nikoli 

boljšim učencem dam drugačne naloge kot drugim pogosto redko nikoli 

boljšim učencem dam več nalog kot drugim pogosto redko nikoli 

pri športni vzgoji slabše učence vključim med boljše pogosto redko nikoli 

pri športni vzgoji lahko različni učenci istočasno delajo različne 

stvari 

pogosto redko nikoli 

pri športni vzgoji uvajam medsebojno pomoč pogosto redko nikoli 

učence usmerjam k dopolnilnemu pouku pogosto redko nikoli 

delo pri športni vzgoji diferenciram pogosto redko nikoli 

delo pri športni vzgoji individualiziram pogosto redko nikoli 
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21. Kako pogosto se udeležujete seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s 

področja športne vzgoje (prosim ne upoštevajte samo zadnja šolska leta, v katerem 

veljajo recesijski ukrepi – to velja za vsa vprašanja, ki se nanašajo na strokovno 

izpopolnjevanje)? 

pogosto redko nikoli 

 

22. Kako pogosto iščete informacije in za svoje izobraževanje uporabite naslednje vire − 

velja za področje športne vzgoje. (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

Strokovne revije, časopisi (domače) pogosto redko nikoli 

Internet pogosto redko nikoli 

Strokovne revije, časopisi (tuji) pogosto redko nikoli 

Domače strokovne knjige pogosto redko nikoli 

Tuje strokovne knjige pogosto redko nikoli 

Ustne informacije (npr. pogovor s športnim 

pedagogom) 

pogosto redko nikoli 

Drugo (dopišite): pogosto redko nikoli 

 

24. Ali prebirate naslednje strokovne revije? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

Šport mladih pogosto redko nikoli 

Šport pogosto redko nikoli 

Kinesiologia slovenica pogosto redko nikoli 

Šolski razgledi pogosto redko nikoli 

Didakta pogosto redko nikoli 

Razredni pouk pogosto redko nikoli 

Pedagoška obzorja pogosto redko nikoli 

Vzgoja in izobraževanje pogosto redko nikoli 

Educa pogosto redko nikoli 

Drugo (dopišite): ______________________ pogosto redko nikoli 

 

 

25. Kako pogosto sodelujete s prispevki s področja športne vzgoje v naslednjih revijah? 

(Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

Šport mladih pogosto redko nikoli 

Šport pogosto redko nikoli 

Kinesiologia slovenica pogosto redko nikoli 

Šolski razgledi pogosto redko nikoli 

Didakta pogosto redko nikoli 

Razredni pouk pogosto redko nikoli 

Pedagoška obzorja pogosto redko nikoli 

Vzgoja in izobraževanje pogosto redko nikoli 

Educa pogosto redko nikoli 

Drugo (dopišite): _________________ pogosto redko nikoli 
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26. Katerih kongresov s področja športne vzgoje se udeležujete? (Obkrožite en odgovor v 

vsaki vrstici.) 

Posveti športnih pedagogov pogosto redko nikoli 

Šport mladih pogosto redko nikoli 

Otrok v gibanju pogosto redko nikoli 

Drugo (dopišite): _________________________ pogosto redko nikoli 

 

 

27. Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja ste se že udeležili? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

Zlati sonček, Krpan da ne 

Šola v naravi da ne 

Vsebine atletike da ne 

Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo da ne 

Ples da ne 

Mini rokomet da ne 

Mini odbojka da ne 

Mini nogomet da ne 

Mini košarka da ne 

Osnovna motorika da ne 

Igre z žogo da ne 

Smučanje da ne 

Plavanje da ne 

Drsanje da ne 

Rolanje da ne 

Splošne didaktične vsebine (ocenjevanje, načrtovanje …) da ne 

Drugo (dopišite): _______________________________________ da ne 

 

 

28. Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja se želite udeležiti? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

Zlati sonček, Krpan da ne 

Šola v naravi da ne 

Vsebine atletike da ne 

Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo da ne 

Ples da ne 

Mini rokomet da ne 

Mini odbojka da ne 

Mini nogomet da ne 

Mini košarka da ne 

Osnovna motorika da ne 

Igre z žogo da ne 

Smučanje da ne 

Plavanje da ne 

Drsanje da ne 

Rolanje da ne 

Splošne didaktične vsebine (ocenjevanje, načrtovanje …) da ne 

Drugo (dopišite): ________________________________________ da ne 
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29. Kako pogosto v preteklem šolskem letu ste … (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

…se udeležili sestankov strokovnih aktivov? pogosto redko nikoli 

…se udeležili sestanka aktiva športnih pedagogov? pogosto redko nikoli 

…bili mentor študentom na praksi – na področju športne 

vzgoje? 

pogosto redko nikoli 

…se o problematiki športne vzgoje pogovarjali z razrednimi 

učitelji? 

pogosto redko nikoli 

…se o problematiki športne vzgoje pogovarjali s športnimi 

pedagogi? 

pogosto redko nikoli 

 

 

30. Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici. 

Pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v naravi sodelujem. pogosto redko nikoli 

Pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji športnih dni sodelujem. pogosto redko nikoli 

Pri testiranju za športno vzgojni karton sodelujem. pogosto redko nikoli 

Pri izvedbi tečaja plavanja sodelujem. pogosto redko nikoli 

Pri izvedbi aktivnega odmora sodelujem. pogosto redko nikoli 

Pri izvedbi Zlatega sončka/Krpana sodelujem. pogosto redko nikoli 

Pri izvajanju športnih interesnih dejavnosti sodelujem. pogosto redko nikoli 

Pri dopolnilnem pouku za športno vzgojo sodelujem. pogosto redko nikoli 

Pri različnih tečajih v okviru športne vzgoje sodelujem. pogosto redko nikoli 

V delu športnih oddelkov sodelujem. pogosto redko nikoli 

Pri Cicibanu planincu sodelujem. pogosto redko nikoli 

 

 

31. Vodim interesne dejavnosti s področja (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.): 

športne vzgoje pogosto redko nikoli 

glasbene vzgoje pogosto redko nikoli 

likovne vzgoje pogosto redko nikoli 

matematike pogosto redko nikoli 

slovenščine pogosto redko nikoli 

spoznavanja okolja pogosto redko nikoli 

tehnične vzgoje pogosto redko nikoli 

drugo (dopišite): ______________________________ pogosto redko nikoli 

 

 

 

32. Zunaj šole vodim dejavnosti s področja (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.): 

športa pogosto redko nikoli 

glasbe pogosto redko nikoli 

umetnosti (gledališče, likovno ustvarjanje …) pogosto redko nikoli 

drugo 

(dopišite):_________________________________________ 

pogosto redko nikoli 
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33. Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici. 

Učenci so pri športni vzgoji v športni opremi. Pogosto redko nikoli 

Športno vzgojo vodim v športni opremi. Pogosto redko nikoli 

Osebno športno opremo dobim v šoli. Pogosto redko nikoli 

 

34. Kako pogosto ste zadovoljni s pogoji za izvajanje športne vzgoje? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

S prostori, kjer izvajate športno vzgojo. pogosto redko nikoli 

Z opremo, rekviziti, ki jih imate na voljo. pogosto redko nikoli 

S higienskimi pogoji (prostor za preoblačenje, umivanje). pogosto redko nikoli 

Z osebno opremo za vodenje športne vzgoje. pogosto redko nikoli 

S sodelovanjem s kolegi razrednimi učitelji na področju športne 

vzgoje. 

pogosto redko nikoli 

S sodelovanjem s športnimi pedagogi. pogosto redko nikoli 

S sodelovanjem z vodstvom šole na področju športne vzgoje. pogosto redko nikoli 

S sodobno tehnologijo (računalnik, video, merilci srčnega utripa 

…), s katerimi lahko popestrite športno vzgojo. 

pogosto redko nikoli 
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VPRAŠALNIK O STALIŠČIH RAZREDNIH UČITELJEV DO ŠPORTA 

Pred Vami je drugi del vprašalnika nekaterih dejavnikov v zvezi s poučevanjem športne 

vzgoje in ukvarjanjem s športom v prostem času, v zvezi s katerimi nas zanimajo Vaša 

stališča. Prosim Vas, da natančno preberete vsako trditev in obkrožite odgovor, ki Vam je 

najbolj blizu. Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja, pri čemer uporabite lestvico od 1 do 5.  

Hvala! 

TRDITEV Sploh se 

ne 

strinjam 

V 

glavnem 

se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam/ 

delno se 

ne 

strinjam 

V 

glavnem 

se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

1. Kot učitelj spodbujam 

izobraževanje športnikov. 

1 2 3 4 5 

2. Pomembno je, da se športniki 

posvečajo tudi šoli. 

1 2 3 4 5 

3. Učitelj se mora znajti tudi v 

vlogi psihologa. 

1 2 3 4 5 

4. Vodenje športne vzgoje 

zahteva tudi precejšnje 

organizacijske sposobnosti. 

1 2 3 4 5 

5. Učitelj naj bi se redno 

ukvarjal s športom in bil s tem 

mladim vzor. 

1 2 3 4 5 

6. Izmenjava znanj s področja 

športa z drugimi učitelji je lahko 

koristen vir znanja. 

1 2 3 4 5 

7. Z drugimi učitelji se pogosto 

pogovarjam o športu in 

poučevanju športne vzgoje. 

1 2 3 4 5 

8. Aktivno sodelujem pri 

pripravi športnih dni in športnih 

prireditev v okviru naše šole.  

1 2 3 4 5 

9. Imam stike s trenerji svojih 

učencev. 

1 2 3 4 5 

10. Poklic učitelja je psihično 

zahteven. 

1 2 3 4 5 

11. Vodenje športne vzgoje nudi 

veliko zadoščenja. 

1 2 3 4 5 

12. Poklic učitelja je v javnosti 

cenjen. 

1 2 3 4 5 

13. Redno se udeležujem 

seminarjev s področja športa. 

1 2 3 4 5 

14. Rad/-a izvajam nove prvine 

pri športni vzgoji.  

1 2 3 4 5 

15. Rad/-a se preizkusim v 

kakšni novi športni panogi.  

1 2 3 4 5 
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16. Zame je pomembno, da se 

lahko med športno aktivnostjo 

sprostim. 

1 2 3 4 5 

17. Za »zdrav duh v zdravem 

telesu« je potrebna redna, 

vsakodnevna telesna vadba. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Pomemben cilj v življenju 

mi je biti v dobri kondiciji. 

1 2 3 4 5 

19. Športne aktivnosti, ki so 

namenjene sodelovanju in 

druženju, so mi všeč. 

1 2 3 4 5 

20. Vsak bi moral biti dnevno 

vsaj 30 minut športno aktiven. 

1 2 3 4 5 

21. Vodenje športne vzgoje je 

zanimivo. 

1 2 3 4 5 

22. Življenje je treba urediti 

tako, da najdem čas za športno 

aktivnost. 

1 2 3 4 5 

23. Všeč so mi dolgotrajne in 

zahtevne športne aktivnosti 

(kolesarjenje, tek). 

1 2 3 4 5 

24. Redna športna aktivnost je 

pomemben dejavnik 

zadovoljnega življenja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

25. Trdo delo pri vodenju 

športne vzgoje mi pomaga pri 

vsakodnevnem premagovanju 

težav. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26. Ker je vodenje športne 

vzgoje zame premalo naporno, 

sem aktiven tudi v prostem 

času. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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