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POVZETEK 

Diplomsko delo prikazuje problematiko ocenjevanja športne vzgoje. Moj temeljni cilj in 

hkrati tudi razlog, zakaj sem se odločila za to temo, je bil preko literature in mnenj učiteljev o 

različnih načinih ocenjevanja dokazati nesmiselnost ocenjevanja športne vzgoje. 

V raziskavi je sodelovalo 136 učiteljev iz 29 osnovnih šol ljubljanske regije. Iz rezultatov 

raziskave je razvidno, da so učitelji številčno po posameznih šolah zelo slabo odgovarjali na 

vprašalnik. Na vsako šolo je bilo namreč po dogovoru z ravnateljem/ravnateljico poslanih 

približno 10–15 vprašalnikov. To pomeni, da je bil odziv učiteljev porazen. Učitelji, ki so 

odgovarjali na vprašalnik, so bili v povprečju stari 43 let. Povprečna delovna doba učiteljev je 

bila 19 let. To kaže na to, da so več kot desetletje nazaj diplomirani učitelji razrednega pouka 

dobili zaposlitev takoj po končanem študiju. Danes temu ni tako, saj je bila najnižja starost 

učitelja, ki je izpolnil vprašalnik, 26 let. Med učitelji, ki so odgovarjali na vprašalnik, so bili 

zajeti vsi možni nazivi, največ pa jih je imelo naziv svetovalec. Na osnovi naziva sem 

sklepala, da bodo rezultati raziskave boljši oz. predvsem strokovnejši, kot se je izkazalo. 

Na vprašalnik so odgovarjali učitelji od prvega do petega razreda. Število vprašalnikov, ki so 

jih rešili učitelji po posameznih razredih, je precej enakomerno. Vprašalnik je rešilo tudi 

sedem športni pedagogov, ki so športno vzgojo poučevali v devetem razredu. V vzorec 

merjencev so sicer sodili učitelji razrednega pouka in športni pedagogi, ki poučujejo v prvi in 

drugi triadi, a ker problem ocenjevanja športne vzgoje zajema celotno osnovno šolo, sem le 

teh sedem učiteljev ohranila v svoji raziskavi. 

Učitelji, ki so odgovarjali na vprašalnik, so v tekočem študijskem letu (2010/11) večinoma 

sami poučevali športno vzgojo. Majhen odstotek učiteljev je odgovoril, da športne vzgoje v 

tekočem letu ne poučujejo sami. To pomeni, da so jo poučevali v prejšnjih letih, a je sedaj 

zaradi starosti ne morejo več poučevati tako kvalitetno, zato so to delo prepustili mlajšim 

kolegom. Po nekaterih šolah pa je bil razlog v tem, da jo eno leto poučujejo sami, drugo leto 

pa jo namesto njih poučuje športni pedagog. 

Učitelji so v vprašalniku obkrožili, kateri tip ocenjevanje se jim zdi najbolj primeren v prvem 

triletju in kateri v drugem. Ob vsakem načinu ocenjevanja so  zapisali svoje strinjanje oz. 

nestrinjanje z njim. Odločitev so podkrepili z argumenti. Podali so tudi svoje mnenje o 

neocenjevanju športne vzgoje in predloge za izboljšanje opisnega ocenjevanja. Rezultati 

raziskave so bili, kot sem pričakovala, v nasprotju z osnovnim ciljem športne vzgoje.  
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Najpomembnejši rezultati raziskave so, da je za učitelje v prvi triadi najpomembnejši način 

ocenjevanja opisno ocenjevanje, v drugi triadi pa številčno. Glede na to, da je bilo opisno 

ocenjevanje v prvi triadi zelo močno zastopano, je ta način ocenjevanja zmagal tudi v 

skupnem, kot način ocenjevanja, ki se zdi učiteljem najbolj primeren. Zadnji najpomembnejši 

rezultat pa je bil, da se učitelji ne strinjajo z neocenjevanjem športne vzgoje.  

Na osnovi raziskave in rezultatov lahko podam sklep, da je ocenjevanje športne vzgoje 

resnično dilema in da imajo učitelji s področja ocenjevanja premalo znanja oz. napačno 

znanje.  

 Ključne besede: športna vzgoja, številčno ocenjevanje, besedno ocenjevanje, opisno 

ocenjevanje, športna vzgoja brez ocenjevanja, vseživljenjska športna aktivnost, kakovostno 

življenje 
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GRADING PHYSICAL EDUCATINO IN THE REGION OF 

LJUBLJANA 

ABSTRACT 

 My degree shows the problem of grading physical education. My basic aim and the reason 

for choosing this topic was to show nonsense of grading physical education with the help of 

literature and opinions of teachers about different ways of grading.  

In the research took part 136 teachers from 29 primary schools of the district of Ljubljana. It 

is obvious from the results that not all the teachers gave answers to the questionnaire. With 

the principals of each school it was agreed that 10 to 15 questionnaires were sent to each 

school. That means that the response of the teachers was awful. The teachers who answered to 

the questionnaire were on the average 43 years old. The average working period (age) was 19 

years. That indicates that the graduated teachers of junior teaching got employment 

immediately after the finished study. Today the situation is completely different. The 

youngest teacher who attended the questionnaire was 26 years old. The participants were of 

different titles, the most of them have the title adviser. According to this title I concluded that 

the results could be better and more professional than they were. 

The questionnaire was answered by the teachers from the first to the fifth class. The number 

of done questionnaires was more or less the same in separate classes. The questionnaire was 

solved even by 7 teachers of physical education in the ninth class. The pattern  of measuring 

consisted of the opinions of teachers from the first and the second triad. But the problem of 

grading of physical education includes actually all the classes, so I left those 7 teachers in my 

research. 

The teachers who answered the questionnaire taught physical education in the school year 

2010/2011 mostly by themselves. There was a small percentage of teachers who didn't teach 

physical education mostly by themselves. That means that they taught physical education in 

previous years of their working period, but now their teaching is not of the best quality 

because of their old age and they left teaching of this subject to the younger colleagues. At 

some schools that was the reason that physical education was taught one year by them and 

another year by the teacher of physical education. 
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In the questionnaire the teachers decided which type of grading they found the most 

appropriate in the first and in the second triad. They explained their decision with arguments. 

They gave their opinion about not giving marks in physical education and their suggestions 

for improving descriptive grading. The results of the research were as I had expected in 

contradiction to the basic goal of  physical education. 

The most significant result of the research is that descriptive grading is the most important 

way of grading for the teachers in the first triad and numerical grading for the teachers for the 

second triad. Regarding the very high result of descriptive grading in the first triad that way of 

grading  was accepted as the most suitable grading for the most of the teachers.  It is very 

interesting that it is clear from the research that teachers want to give grades for physical 

education. On the basis of the research and its results I conclude that grading of physical 

education is really a serious dilemma and that the teachers don’t have enough or poor 

knowledge about grading  physical education. 

Key words: physical education, numerical grading, verbal grading, descriptive grading, 

physical education without grading, lifelong sports- activity, quality life 
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1 UVOD 

 

Ocenjevati športno vzgojo, ali ne ocenjevati športne vzgoje, je dilema, ki sem se ji posvetila v 

svojem diplomskem delu. Preko teorije in vprašalnikov sem skušala ugotoviti, kaj o 

ocenjevanju športne vzgoje pravi teorija in kaj učitelji razrednega pouka. Kljub temu, da se o 

tej problematiki aktivno govori v zadnjih letih, segajo razprave o preverjanju in ocenjevanju 

vse do 70-ih let prejšnjega stoletja (Zorman, 1968). To temo sem si izbrala, ker mi je zelo 

zanimivo dejstvo, da se okoli te problematike šolstvo vrti že toliko časa, a ne pride do rešitve. 

Hodi po slepi ulici in ne najde izhoda. Izhod obstaja, potrebni so le pogumnejši koraki, 

potrebno je stopiti iz trenutne realnosti in si celotno dogajanje ogledati s ptičje perspektive in 

celostno, kot je rekel ministre za šolstvo dr. Igor Lukšič v eni izmed razprav gibanja Kakšno 

šolo hočemo. S to miselnostjo sem se tudi sama lotila pisanja diplomskega dela.  

Na ocenjevanje športne vzgoje sem pogledala s številnih zornih kotov. Najprej me je v 

teoretičnem delu zanimalo, kaj je šport in športna vzgoja, potem sem vzela v roke učne načrte 

za športno vzgojo, nadaljevala sem z ocenjevanjem športne vzgoje in upoštevala, kateri 

dejavniki vplivajo na ocenjevanje, ocenjevalca in oceno. Dotaknila sem se tudi zunanjega 

preverjanja znanja, njegovih prednosti in slabosti. V nadaljnjem prebiranju literature sem 

spoznala, da se naloge športne vzgoje razlikujejo od nalog drugih predmetov. V empiričnem 

delu pa sem odgovore učiteljev prepletala tudi z vsebinami, kako ocenjevanje vpliva na 

samopodobo učencev. Glede na to, da sta vzgoja in izobraževanje lahko uspešna le, če imamo 

vse člane ''trikotnika'', sem se lotila poleg dejavnikov, ki vplivajo na učenčevo uspešnost, tudi 

vpliva družine na športno aktivnost otroka in vpliva učitelja na učenčevo pozitivno motivacijo 

za športno vzgojo. Izhod iz zgoraj omenjene slepe ulice vidim v tem, da se namesto razprav o 

ocenjevanju posvetimo pozitivnim vplivom, ki nam jih daje kvalitetna športna vzgoja. Ti 

vplivi so ravno tako navedeni v diplomskem delu. Seveda nisem mogla pustiti pri miru izida 

nove Bele knjigo o vzgoji in izobraževanju, ki v delu, namenjenem osnovni šoli, niti enkrat ne 

uporabi besede vzgoja, kar je zelo presenetljivo. 

 Z vsemi poglavji, ki sem jim vpletla v empirični del svojega diplomskega dela, sem želela 

opozoriti, da pri športni vzgoji ni bistvo v oceni, ki lahko naredi več škode kot koristi, ampak 

je bistvo vzgojiti otroke v pozitivnem duhu vseživljenjskega ukvarjanja s športom. V 

razmislek bi vam rada napisala misel Franceta Strmčnika: ''Posledic slabega pouka ni mogoče 
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odstraniti z nikakršnim še tako strogim ocenjevanjem, slabo ocenjevanje pa lahko marsikdaj 

izmaliči prednosti dobrega pouka.'' Za podajanje znanja in vzgajanje je torej veliko bolj 

pomemben način poučevanja kot pa golo ocenjevanje.   

Bistvo je, da je učiteljev poklic nepredvidljiv, saj ne moreš nikoli zagotoviti uspeha, zato ga 

lahko primerjamo s poklicem zdravnika. Bistvo je, da je treba učiteljem vrniti in priznati 

strokovno avtonomnost, spoštovanje. Eden izmed udeležencev zgoraj omenjenega gibanja je 

rekel, da se pri 30 učencih v razredu pri ocenjevanju športne vzgoje ne da stati za vsako oceno 

in da je to noro stanje. Predlagal je, naj se ocenjevanje vzgojnih predmetov ukine in kdor 

meni, da v okoliščinah brez ocenjevanja ne bo zmožen dosegati cilje, naj to prepusti tistim, ki 

to znajo. ''Biti učitelj je namreč najpomembnejši poklic družbe ne glede na to, kaj o tem meni 

družba'' (Jožica Prigelj, http://s12.si/druzba/dobri-projekti/1224-ksh-vrnimo-pomen-

vzgojnim-predmetom-1.html) 

Problem ocenjevanja športne vzgoje traja že zelo dolgo, saj se vedno znova vrača. Že to bi 

lahko bilo opozorilo, da ne hodimo v pravi smeri. Prof. dr. Branko Škof v članku Kondicija 

otrok na psu (http://www.tek.si/kondicija-otrok-na-psu/) pravi, da je kondicija 

osnovnošolskih otrok na psu, s pešanjem kondicije pa je začelo pešati tudi zdravje otrok. 

Odrasli bi morali usmerjati in navajati mlade h kakovostnejšemu življenju, kjer je športna 

aktivnost nekaj vsakdanjega, ne pa, da niti ne najdejo časa za svoje otroke. To je razlog, da 

postajajo bolj kot košarka ali nogomet otrokom priljubljene računalniške igrice. 

Najpomembnejše 'športne' aktivnosti današnje mladine je srfanje po spletu in vadba 

mirujočega položaja pred televizijo.  

Tega stanja vsekakor ne more rešiti športna vzgoja. Športna vzgoja predstavlja le delček 

mozaika, a že to je veliko, saj če bi vsak prispeval svoj delček, bi mozaik lahko sestavili. 

Ocenjevanje športne vzgoje je torej problem in predstavlja del celotnega večjega problema. Je 

kot podpoglavje v knjigi. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 OPREDELITEV PREDMETA ŠPORTNA VZGOJA 

Beseda šport je latinskega izvora. Šport oz. disportare v latinščini pomeni raztresti se, odvrniti 

se od dela in skrbi (Bizjan, 1999). 

Šolska športna vzgoja je proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti. Ima zelo 

pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti in odnosov med posamezniki. Tisti, ki poučujejo 

športno vzgojo, si morajo prizadevati, da z izbranimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami 

dela prispevajo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka. Pri urah športne 

vzgoje morajo poskrbeti, da se učenci sprostijo, saj je športna vzgoja predmet, ki je namenjen 

kompenzaciji negativnih učinkov večurnega sedenja pri ostali šolskih predmetih. Učence je 

potrebno v okviru tega predmeta navajati na skrb za zdrav razvoj in jih vzgojiti v bitja, ki si 

bodo v vseh življenjskih obdobjih bogatila prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Učence je 

potrebno vzgojiti v takem duhu, da bodo znali skrbeti za svoje dobro počutje, zdravje, 

vitalnost in življenjski optimizem (Kovač & Novak, 2004). 

 

 

2.1.1 OBSEG IN STRUKTURA PREDMETA 

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

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

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

ustrezne odnose med njimi (Dežman, 2001). 

Športna vzgoja je zaokrožena v tri vzgojno-izobraževalna obdobja, ki so razdeljena od 1. do 

3., od 4. do 6. in od 7. do 9. razreda. V vsakem obdobju mora ponuditi tri vrste programov, in 

sicer obvezni program za vse učence (redni pouk). Programe, ki jih mora ponuditi, 

vključevanje pa je prostovoljno (interesne dejavnosti, šolska športna tekmovanja, dopolnilni 

pouk, šola v naravi …), in programe, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje pa je ravno tako 

prostovoljno (Zlati sonček, Iskrica, Ciciban planinec, Mladi planinec …); (Dežman, 2001). 
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2.1.2 OPERATIVNI CILJI PREDMETA IN STANDARDI ZNANJA 

Nov učni načrt za športno vzgojo (Kovač & Novak, 2006) zajema operativne cilje, ki so 

razdeljeni na 4 sklope: 

– telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti; 

– usvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj; 

– seznanjanje s teoretičnimi informacijami; 

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

Škof (2010) pravi, da so v uvodnem delu knjige Psyhology for Physical Educators  

predstavljeni cilji, ki so primerni za sodobni evropski model športne vzgoje: 

– telesna zmogljivost, zdravje in varnost; 

– psihomotorične kompetence otrok in mladine; 

– razvijanje pozitivne samopodobe otrok in mladine (samozaupanje, vrednote, notranja 

motivacija); 

– socialni razvoj (vedenje pri športni dejavnosti, spoštovanje nasprotnikov, različnost, 

ferplaj). 

Pravi, da naš učni načrt sledi tem opredelitvam in zagotavlja šoli in učitelju ustrezno formalno 

podlago za delo. Pomembno je, da so programi naravnani k spodbujanju telesne dejavnosti 

tudi v prostem času. S tem so usmerjeni k oblikovanju zdravega načina življenjskega sloga 

mladih ljudi (Škof, 2010). 

Ena najpomembnejših nalog športne vzgoje je spodbujanje mladih k telesni dejavnosti tudi v 

prostem času, kar je visoko zastavljen in težko dosegljiv cilj. Spoznanja raznih študij kažejo, 

da obsežnejši in zahtevnejši programi otrok in mladine pustijo trajnejši vpliv na aktivni 

življenjski slog. To pomeni, da bi morali biti tudi programi športa v šoli obsežnejši, 

zahtevnejši in bolj kakovostni (Škof, 2010). 

V učnem načrtu za športno vzgojo (Kapus, Cankar, Vauhnik, Novak, D.,  Kovač, Novak, J.,  

& Pleteršek, 1998) so poleg opredeljenih  štirih sklopov operativnih ciljev določeni tudi 

operativni cilji in vsebine za vsak razred posebej. Tudi praktične in teoretične vsebine ter 
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standardi znanja so zapisani za vsako športno dejavnost posebej. Zaradi različnosti in 

posebnosti razvoja otrok učni načrt priporoča, da je pri določenih športih treba učencu določiti 

take osebne standarde, ki jih je sposoben doseči glede na svoj tempo razvoja.  

Osebni standardi znanja, ki so prilagojeni sposobnostim posameznega učenca, so v nasprotju 

z načelom pravičnosti ocenjevanja. Z vidika posameznika so sicer zelo humani, z vidika vseh 

učencev pa niso pošteni, zato lahko pride tudi do konfliktov. Načelo pravičnosti namreč 

zahteva absolutne standarde znanja in kriterije ocenjevanja (Dežman, 2001). 

V prvem in drugem triletju so standardi na temeljni ravni, v tretjem obdobju pa tudi na 

zahtevnejši ravni. Temeljna raven predstavlja stopnjo dosežkov in znanj, ki jih do konca 

določenega triletja praviloma usvojijo vsi učenci. Učenci so si med seboj zelo različni, zato 

morajo športni učitelji in razredni učitelji vedeti, da se bodo nekateri naučili več in hitreje kot 

drugi in da bodo v nekaterih gibalnih nalogah bolj učinkoviti. Tem učencem je namenjena 

zahtevnejša raven. Učencem, ki imajo težave pri doseganju temeljnih standardov, pa se 

morajo individualno posvečati in jih  vključiti v dopolnilni pouk (Kovač & Novak, 2004). 

 

2.1.3 CILJI ŠPORTNE VZGOJE OPREDELJUJEJO NAČIN OCENJEVANJA 

Od cilja športne vzgoje je odvisen tudi način ocenjevanja. Če je cilj vzgajati zdrav duh v 

zdravem telesu, potem je to športna vzgoja in je edina primerna ocena besedna. Posledično to 

pomeni, da dobi športna vzgoja rekreativni pomen. Če pa je cilj usvojiti določene športne 

panoge, spretnosti, potem je na mestu številčna ocena. Gospa Breda Lorenci je za mnenje 

povprašala dijake tretjega letnika gimnazije v Mariboru. Vprašala jih je, ali naj bo pri športni 

vzgoji ocenjevanje besedno ali opisno. Po analizi rezultatov je odkrila le to, da je ocenjevanje 

športne vzgoje resnična dilema, saj tudi dijake razdeli v dva tabora (Lorenci, 2000). 

Kristan (2009) pravi, da če temeljito pregledamo cilje učnega načrta in jih strnemo, vidimo, 

da imamo dva temeljna cilja, ki bi morala biti vodilo celotnega športno pedagoškega dela. 

Prvi cilj so pozitivni učinki športne vzgoje na telesni oziroma gibalni razvoj otrok ter s tem 

posredno pozitiven pogled na njihov celoten razvoj. Drugi cilj, ki je dolgoročnejši, pa se 

osredotoča na razvojno obdobje po odraščanju in se imenuje vzgoja za proti čas v odraslih 

življenjskih obdobjih. 

Lorenci (2000) pravi, da glede na to, da ocenjevanje v šoli po trenutnem zakonu mora biti, je 

lahko dilema samo ta, ali naj bo ocenjevanje opisno, besedno ali številčno. Vsekakor pa ni 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Brvar Petra, diplomsko delo 

-19- 

 

dileme, ali ocena da ali ne.  Za to dilemo bi torej morali najprej spremeniti šolske zakone. A 

tudi če bi jih, bi se zopet izkazala naslednja dilema. Če izhajamo iz dejstva, da se tisti 

predmeti, ki v svojem imenu vključujejo besedo vzgoja, ocenjujejo besedno, in tisti, ki te 

besede ne vsebujejo, številčno, potem je dilema rešena, saj je poimenovanje predmeta športna 

vzgoja in za vzgojne predmete velja, da se jih ocenjuje opisno, kar pomeni, da bi moralo biti 

enako tudi z glasbeno vzgojo in npr. likovno vzgojo. A takoj v naslednjem koraku se srečamo 

z nadaljnjo dilemo, saj so vsi predmeti na šoli tako vzgojni kot poučni. Težava torej nastopi že 

v osnovni delitvi predmetov na vzgojne in izobraževalne, saj jih ne moremo razdeliti v dve, 

ampak vse skupaj v eno košaro. Učenci se tudi pri likovni in glasbeni vzgoji učijo o 

umetnikih, skladateljih, zgodovinski obdobjih, glasbilih, notah, slikarjih … Torej ta dva 

predmeta lahko uvrstimo pod številčno oceno, saj definicija pravi, da uporabljamo številčno 

oceno za znanje ali za kakovostno narejen izdelek. Besedno oceno pa uporabimo za večjo ali 

manjšo pohvalo, grajo, za učenčevo obnašanje, njegov odnos do dela. Vprašati se je torej 

treba, kaj je cilj športne vzgoje.  

V šolski reformi leta 1973 se je predmet telovadba preimenoval v predmet telesna vzgoja. S 

tem se je pojavil pomislek, da tak predmet ne potrebuje ocene, a se je vseeno uvedlo 

tristopenjsko besedno ocenjevanje. Reforma sredi devetdesetih let je predmet preimenovala v 

športno vzgojo in s sabo prinesla ocene. Tudi v aktivu sveta staršev ljubljanskih šol so 

mnenja, da bi pri vzgojnih predmetih zopet uvedli besedne ocene. Predsednica Ana Jakšič 

navaja uveljavitev besednega ocenjevanja med pobudami, ki jih posredujejo šolskemu 

ministru (Žolnir, 2011). 

Ob tem bi rada omenila misel italijanskega filozofa Umberta Galimberta, ki pravi, da, če že, 

se izobraževanje lahko zgodi šele skozi vzgojo. In vzgoja ne pomeni samo olike, ampak je 

počasno usvajanje veselja nad samim seboj preko potrditve. 
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2.2 ZAČETKI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA 

Eden izmed prvih teoretikov preverjanja znanja na Slovenskem je Leon Zorman s svojim 

delom Preverjanje in ocenjevanje znanja ter opazovanje učencev v šoli. Delo je nastalo leta 

1968, kar potrjuje, da razprave o preverjanju niso nastale šele v devetdesetih letih, ampak  so 

bile pojem razprav že veliko prej. O samem preverjanju znanja pri nas je Zorman skupaj s 

Toličičem pisal že leta 1963 v delu z naslovom Testi znanja in njihova uporaba v praksi. Že v 

njegovem delu jasno vidimo, da je združil ocenjevanje znanja s številnimi komponentami, ki 

jih učitelj upošteva pri svojem ocenjevanju. Zapisal je namreč, da so poglavitne komponente, 

ki jih mora učitelj preverjati in ocenjevati, naslednje: 

– Poznavanje in razumevanje učnega gradiva in pridobljenih pojmov. 

– Delovne navade in uporaba znanja v praksi. 

– Zanimanje, marljivost in odnos do učnega gradiva. 

– Sposobnost za učenje, posebne zmožnosti in nadarjenost za določene dejavnosti ter 

delne pomanjkljivosti v posameznih učnih predmetih. 

– Objektivne možnosti za delo in razmere, v katerih učenec živi, stanovanjski in 

materialno pogoji, kulturni vpliv družine in pomoč, ki jo dobiva učenec od okolja.  

Poglejmo tretjo alinejo in jo prenesimo na ocenjevanje športne vzgoje. Vidimo lahko, da bo v 

oceno vključeno zanimanje učenca za športno vzgojo, ali bo prinašal s seboj športno opremo, 

bo imel spoštljiv odnos do dela pri športni vzgoji. Torej bomo ocenjevali nekaj, kar ni samo 

znanje, ampak je odnos do dela. Enako je pri športni vzgoji z upoštevanjem  četrte alineje, ko 

ocenjujemo nekaj, kar je nekomu po naravi dano, drugemu pa ne. Torej, ali je pravično 

ocenjevati sposobnosti učencev, ki so nekaterim položene v zibelko, drugim pa ne. Ali je 

pravično, da tiste, ki jim te danosti niso dane, ocenimo z bolšjo oceno zaradi njihovega truda, 

čeprav niso dosegli želenih standardov. Na tak način ne ocenjujemo znanja, ampak trud. 

Toda, ali je pravično do tistih, ki so zmožni  doseči vse cilje, da imajo podobne ocene kot tisti, 

ki se samo potrudijo, čeprav ne dosegajo zastavljenih ciljev.  Zadnja alineja kaže, da smo tudi 

učitelji samo ljudje in se nam zasmilijo tisti, ki ne živijo v urejenih razmerah ali pa živijo v 

pomanjkanju, zato njihovo pomanjkanje nadomestimo z milejšim ocenjevanjem in tako 

izenačimo njihove možnosti (Krek & Cencič, 2000). 
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2.3 OCENJEVANJE ŠPORTNE VZGOJE 

Pojavljajo se vprašanja, ali je ocenjevanje potrebno, ali bi lahko imeli pouk brez ocen. 

Ocenjevanje je namreč ena najbolj občutljivih dejavnosti, katere rezultat je ocena, ki pove 

nekaj o samem procesu ocenjevanja, nekaj o učencih, o predmetu ocenjevanja, pa tudi o 

učiteljih (Krek & Cencič, 2000). 

Proces ocenjevanja je usmerjen v oblikovanje kakovostnega mnenja o tistem, kar ocenjujemo. 

Proces ocenjevanja oz. vrednotenja nastaja v učitelju. Vrednotiti pomeni ugotavljati kakovost 

tistega, kar vrednotimo po določenih kriterijih ali normah. Zelo pomembno je, da se učitelj 

športne vzgoje zaveda, da lahko od štirih sklopov operativnih ciljev, ki so navedeni zgoraj,  

ocenjuje samo drugi in tretji sklop ciljev. Ostala dva sklopa sta le spremljava, kar pomeni, da 

jih ne sme ocenjevati (Dežman, 2001). 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja. Ocenjevanje znanja 

določene učne snovi se med šolskim letom opravlja potem, ko je bila učna snov posredovana, 

utrjena in je bilo preverjeno, da so jo učenci razumeli ter usvojili. Ocenjujejo se učenčev ustni 

odgovor ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev 

in druge dejavnosti. Pri športni vzgoji se ocenjujejo predvsem tisti odgovori, izdelki in 

dejavnosti, ki so v UN podčrtane (Dežman, 2001). 

Ocena v prvem obdobju je opisna, v drugem se znanje med šolskim letom ocenjuje z opisnimi 

in številčnimi ocenami, na koncu šolskega leta pa s številčno oceno. V tretjem obdobju se 

znanje ocenjuje samo še  s številčno oceno od 1 do 5. V osnutku nove Bele knjige pa lahko 

preberemo, da bo veljala od sedaj naprej številčna ocena od tretjega razreda naprej.  

Pri ocenjevanju znanja mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, kar pomeni, da mora 

učitelj predstaviti cilje in učne vsebine  v posameznem obdobju, kriterije ocenjevanja, način 

ocenjevanja, datume ocenjevanja. Ocenjevati mora pred učenci oddelka, s sprotnim 

obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju in tako, da se učencem 

in staršem omogoči vpogled v ocenjene pisne in druge izdelke. O javnosti ocenjevanja je 

zapisano v 4. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 

v osnovni šoli (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-

letni osnovni šoli, 2008). 

V vsakem vzgojno-izobraževalnem procesu je cilj prenos znanja, razvoj spretnosti, navad in  

vrednot. Gre za ciljno usmerjeno dejavnost, v kateri je nujno načrtovati pot do zastavljenega 
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cilja, tako da se ohranijo komunikacijska spontanost, avtonomnost, predznanje učencev in 

napredovanje posameznika. Za napredek mora učitelj dati učencu povratno informacijo in s 

tem pridemo do ocenjevanja. Lahko trdimo, da brez ustreznega preverjanja ni učinkovitega 

pouka. Temeljni namen vsakega preverjanja in ocenjevanja znanja je izboljšati znanje 

učencev (Kovač, Strel, Jurak & Dežman, 2001). 

 

2.4 BESEDNA IN OPISNA OCENA 

2.4.1 BESEDNA OCENA 

Besedne ocene so bile v veljavi leta 1973 z uvedbo devetletne osnovne šole  (1998/1999), a so 

jih ukinili. Krek (v Žolnir, 2011) pravi, da so učitelji pri besednih ocenah ugotavljali, da 

učenci te predmete zaradi besednih ocen dojemajo kot manj pomembne in jih ne jemljejo 

dovolj resno. Krek (v Žolnir, 2011) pravi, da je ta argumentacija prevladala tudi tokrat, češ da 

so se predstavniki vseh strok ''vzgojnih predmetov'' zavzeli, da še naprej ostane številčna 

ocena. Temu ni tako, saj so dokazi razvidni že iz razprav, ki si jih lahko ogledamo na 

internetni strani Studia 12 na temo z naslovom Vrnimo pomen vzgojnim predmetom 1., 2. in 

3. triade. Ena izmed predstojnic zgoraj omenjenega gibanja je tudi Slavka Crljen, ki je podala 

zelo modro misel, da se vrednost nekega predmeta ne bi smela meriti po ocenah, temveč po 

tem, koliko učenci pri njem dobijo.  

Športni pedagog Silvo Kristan je že leta opozarjal na pedagoško škodo zaradi ocenjevanja 

športne vzgoje (Žolnir, 2011).  

 

2.4.2 OPISNA OCENA 

Opisna ocena je z besedami izražen napredek učenca glede na doseganje v učnem načrtu 

opredeljenih ciljev oz. standardov znanja. S številčnim ocenjevanjem pa se oceni znanje 

učenca od 1 do 5 po določenih kriterijih (Dežman, 2001). 

Težave opisnih ocen so v tem, da so mnogokrat preveč splošne in ne nosijo skoraj nič 

uporabnih informacij. To izhaja tudi iz dejstva, da so učni načrti zapisani zelo splošno. Velika 

večina učiteljev ima pri opisni oceni težave z ustrezno terminologijo, tudi če točno vedo, kaj 

bi povedali, ne znajo pa tega zapisati. Težava je v tem, da starši opisnih ocen niti ne razumejo 
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in da izvejo vse potrebne informacije na govorilnih urah. Marsikateri učitelji so namreč 

prepisovali standarde, namesto da bi opisno oceno zapisali strokovno, a še vedno staršem 

razumljivo. Napačno je tudi prepričanje učiteljev, da v opisno oceno ne smejo zapisati, katerih 

ciljev otrok ni dosegel, s tem se slepi starše, saj mislijo, da njihov otrok dosega vse cilje. V 4. 

razredu pa so vsi presenečeni, ker njihovi otroci nimajo samih petic (praksa – zraven so 

zapisani vsi cilji, tako da starši lahko primerjajo cilje svojega otroka z vsemi danimi cilji 

učnega načrta). Treba bi bilo narediti videoposnetke vseh zapisanih standardov, da bi imeli 

učitelji vsaj približno enotna merila o zahtevnosti posameznih standardov (Milekšič, 2006). 

 

2.5 TEŽAVE IN NAPAKE OCENJEVANJA 

Pri ocenjevanju športne vzgoje se pojavljajo določene specifičnosti in možne težave, kot npr: 

– Težko je poenotiti načine ocenjevanja  med učitelji in zagotoviti objektivno oceno. 

Težava je v tem, da učitelji uporabljajo različne načine merjenja za ista znanja. 

– Pri športni vzgoji ni bistven dosežek, ampak proces učenja. Ocene morajo kazati 

napredek učenca, zato morajo biti pravilno interpretirane. 

– Glede na tedensko majhno številu ur športne vzgoje mora biti ocenjevanje racionalno, 

prilagojeno učenju in drugim fazam učnega procesa. 

– Športna vzgoja je široko področje, ki vključuje vsaj tri dejavnike učenja (razvoj 

gibalnih spretnosti, sposobnosti in pridobivanje teoretičnih znanj), zato je treba 

oblikovati model, ki bo preverjal bistvene dejavnike znanja. 

– Pri ocenjevanju je dobro uporabljati standardizirane teste, ki pa ne smejo prevladovati. 

Športni pedagog mora poleg teh uporabljati tudi druge oblike ocenjevanja, predvsem 

za učence, ki zaradi motoričnih sposobnosti ne dosegajo minimalnih standardov 

(Majerič, 2004). 

Burton (v Majerič, 2004) govori o napakah ocenjevanja, kadar namen ocenjevanja ni točno 

določen. Tudi Kovač, Jurak in Strel (v Majerič, 2004) opozarjajo na pomanjkljivosti, ki se 

pojavljajo pri športni vzgoji: 
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– Preozko razumevanje pojma znanje (učitelji so osredotočeni samo na znanje tehnike 

na pa tudi na preverjanje uporabe tehničnega znanja v različnih situacijah). 

– Ocenjevanje pretežno le s štoparico in metrom, kjer ocena temelji na vnaprej 

določenih absolutnih normah. 

– Ocenjevanje vedenja, ki se v skrajnih primerih kaže kot obvezna udeležba na 

neobveznih dejavnostih. 

– Ocenjevanje dosežkov športnovzgojnega kartona, kar kaže na nepoznavanje vsebin 

učnega načrta (zbiranje in obdelava podatkov športnovzgojnega kartona poteka za tiste 

učence, katerih starši soglašajo z vključitvijo v to vrsto spremljave, povratne informacije 

pa so poleg učencem in staršem namenjene načrtovanju strategij razvoja športa otrok in 

mladih na nacionalni ravni). 

– Oblikovanje skupne ocene kot približek povprečij ocen za posamezna znanja brez 

modela ocenjevanja. 

– Pretirana skrb za učence, ki naj bi imeli le dobre ocene. Dobre ocene niso nujno odraz 

dobrega dela (Majerič, 2004). 

 

2.6 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OCENJEVANJE 

Razprave o potrebnosti številčnega in opisnega ocenjevanja so učitelje športne vzgoje in 

teoretike razdelili v dva tabora. Športna vzgoja je tista, ki jo je potrebno ločiti od drugih 

teoretičnih in praktičnih predmetov. Naloga športnega pedagoga je spremljanje, vrednotenje 

in celostno ocenjevanje, saj bi ocenjevanje učenca le po objektivnih merilih zagotovo dalo 

napačno celostno sliko. V celostno sliko učenca sodijo tudi dejavnosti izven šole, kot so 

različni športni dnevi, šole v naravi, krožki, tekmovanja v okviru šolskih ekip, ukvarjanje s 

športom v različnih klubih ipd. 

Pri odločanju, kako bomo spremljali, vrednotili in ocenjevali učence pri procesu športne 

vzgoje, moramo najprej vedeti, s kakšno ciljno skupino delamo pri šolski športni vzgoji. Nas 

seveda zanima populacija otrok pri šolski športni vzgoji. 
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2.6.1 DOLOČANJE KRITERIJEV OCENJEVANJA 

Pri kriteriju za ocenjevanje moramo biti pozorni na številne faktorje, ki vplivajo na končno 

oceno. 

• Znanje 

Učenca spremljamo pri njegovem osebnem napredku, ki je primerljiv samo z njim. Pod 

napredek štejemo napredek športnih veščin in dosežkov ter napredek v socializaciji učenca. 

• Gibalne sposobnosti 

Uporabljamo objektivno merljive preizkuse, da lahko ocenimo spremembe v gibalnem 

razvoju. Tudi tu je pomembno, da rezultate uporabimo samo za longitudinalno spremljanje 

učenca. Posameznega učenca ne smemo primerjati z drugim učencem, primerjanje nam je 

lahko le v pomoč, ne sme pa biti sredstvo odločanja. 

• Dosežki 

V prvi vrsti je treba učence pravilno motivirati, da so pripravljeni za športne dosežke in 

ukvarjanje s športom. Veliko pozornosti moramo posvetiti osebnemu napredku učencev. 

Skrbeti moramo za stopnjevanje njihovih rezultatov. V kolikor učenec v šolski športni vzgoji 

ne more več napredovati, ga je potrebno usmeriti v tekmovalni in vrhunski šport. 

• Prizadevnost in sodelovanje 

Upoštevati moramo tudi učenčevo prizadevnost in aktivnost v športni vzgoji, njegovo 

sodelovanje z drugimi, odnos do športa in športne opreme. 

Učitelj je zelo pomemben člen pri športni vzgoji. Neobjektivna ocena na koncu šolskega leta 

namreč prizadene vsakega učenca. Učitelj pa lahko objektivno oceni le tistega učenca, 

katerega je objektivno spremljal celo šolsko leto in o njem vodil natančno evidenco preko 

natančnega dnevnika dela. 

Ker je želja učiteljev športne vzgoje, da le-to približajo čim večjemu številu učencev, je treba 

učenčeve športne dosežke vrednotiti na ustrezen način. Pozornost učencev moramo usmeriti v 

aktivnosti, pri katerih bo pokazal veselje in uživanje. Le če bo učenec užival in s tem tudi z 

veseljem opravljal določeno aktivnost, bo dovolj motiviran za nadaljnje delo (Šmid, 2002). 
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2.6.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OCENJEVALCA 

Prvi izmed vplivov je ta, da nekateri učitelji ocenjujejo bolj strogo, drugi bolj milo. Naslednji 

vpliv je haloefekt, kar pomeni, da ocenjevalec različne lastnosti osebe ocenjuje z vidika 

splošnega odnosa do nje. To pomeni, da nedisciplinirani učenci dobijo za podobno znanje 

slabše ocene. Naslednji dejavnik, ki vpliva na ocenjevalca, je prilagajanje kriterijev 

ocenjevanja splošni vednosti razreda. Iz tega sledi, da so ocene primerljive samo znotraj 

istega razreda. Na ocenjevanje lahko vplivajo tudi vnaprejšnje informacije, ki jih učitelj dobi  

prej, preden se sreča z učencem ipd. Obstajajo nekatere značilnosti dobrega ocenjevanja, s 

pomočjo katerih naj bi bilo ocenjevanje pravičnejše. Te značilnosti so: veljavnost 

(ocenjujemo samo  tiste informacije, ki smo jih načrtovali), zanesljivost (pomeni, da bi učitelji 

pri ponovnem ocenjevanju čez nekaj časa dali istim nalogam iste ocene), objektivnost (o njej 

govorimo takrat, kadar je ocena odvisna samo od učenčevega znanja, ne pa od tistega, ki ga 

izprašuje in ocenjuje),  občutljivost (razločevanje posameznega pisnega izdelka v najmanjših 

razlikah od ostalih, ki obravnavajo isto temo), etičnost in odgovornost (učitelji zbirajo 

veljavne in zanesljive informacije, preden naredijo pomembne zaključke, ki lahko vplivajo na 

učence). Poleg tega pa ima učitelj odgovornost, da ocene varuje in jih nikoli ne uporablja za 

ponižanje ali smešenje učencev. Vprašanje pa je, ali imajo vse ocene, ki jih dobijo učenci, 

zajete vse značilnosti pravične ocene (Airasian, 1996). 

 

2.7 NAČELO PRAVIČNOSTI  

Temeljno načelo ocenjevanja je pravičnost, ki pravi, da mora dobiti učenec za enako izkazano 

znanje, enako oceno. O krivičnem ocenjevanju govorimo takrat, če uporablja učitelj ocene iz 

disciplinarnih razlogov ali nagrajevanja in če pri ocenjevanju ne upošteva dostojanstva učenca 

(Kodelja, 2000). 

Dokler obravnavamo pravičnost ocenjevanja le v razredu, kjer ocenjevanje izvaja le en učitelj 

in uporablja enake kriterije ocenjevanja za vse učence, lahko govorimo o pravičnem 

ocenjevanju. Če ocenjevanje razširimo na več učiteljev, bo pravičnost zagotovljena le, če 

bodo vsi učitelji uporabljali enake kriterije za vse učence, ki sodijo v isto kategorijo. Če ne 

uporabljajo enakih kriterijev, pa je lahko ocenjevanje znotraj razreda pravično, znotraj šole in 
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med šolami pa ne. Pravičnost na ravni države bi bila torej dosežena le pod pogojem, da bi 

učitelji na vseh šolah ocenjevali po enakih kriterijih (Kodelja, 2000). 

Podobno sta zapisala tudi Krek in Cencič (2000), da pravičnost ocenjevanja na eni šoli ne 

preprečuje krivičnih posledic takega ocenjevanja na ravni večjega števila šol. Če so kriteriji 

ocenjevanja enaki, gledano z zornega kota vsake posamezne šole v državi, pa so od šole do 

šole različni. To pomeni, da so učenci ene šole ocenjeni  po različnih merilih od vrstnikov z 

druge šole. Potemtakem dobijo za enako znanje različne ocene, kar pa ni pravično. O 

pravičnosti ocenjevanja na ravni države bi torej lahko govorili le v primeru, da bi učitelji na 

vseh šolah iste vsebine ocenjevali po enakih kriterijih.  

Krek in Cencič (2000) pravita tudi, da lahko o pravičnosti ocenjevanja govorimo le, kadar je 

ocenjevanje v skladu z retributivnim načelom pravičnosti, ki se glasi: za enako izkazano 

znanje, enaka ocena. Če učitelji to načelo kršimo, smo ravnali nepravično in s tem krivično, 

ne glede na to, ali smo dali učencu previsoko ali pa prenizko oceno. 

Perelman (1990) pravi, da je treba bitja, ki spadajo v isto kategorijo, obravnavati na enak 

način. To pravilo lahko uporabimo pri obravnavi bitij, ki se v bistvenih lastnostih med sabo ne 

razlikujejo. Če to pravilo prenesemo na učence, bi to pomenilo, da znotraj razredov razdelimo 

učence v skupine, ki obiskujejo športno vzgojo na različnih stopnjah zahtevnosti, da 

prilagodimo pouk otrokom s posebnimi potrebami in posledično morajo biti vsi, ki sodijo v 

določeno skupino, ocenjeni na enak način in po enakih kriterijih. Toda s to rešitvijo problem 

pravičnosti ocenjevanja ni rešen,  saj mora biti končna ocena vsakega učenca pri posameznih 

predmetih določena po enakih kriteriji, čeprav so recimo obiskovali pouk na različni stopnji 

zahtevnosti (v Krek & Cencič, 2000). 

 

2.8 BISTVO JE UČENJE IN NE OCENJEVANJE 

Dr. Požarnikova je v časopisu Delo (27. september 2001) na klic češ, da je treba ocenjevanju 

nujno priskočiti na pomoč, odgovorila, da je treba priskočiti na pomoč učenju. Avtorica je 

namreč mnenja, da je smiselno učenje, ki je poglobljeno, aktivno, življenjsko, z zanimanjem 

in veseljem tisto, ki je resno ogroženo. Ogrožajo pa ga številni dejavniki, med katerimi 

našteva prenatrpane učne načrte, enolične metode in preslabo usposobljene učitelje. Na koncu 

še poudari, da ga najbolj ogroža uveljavljeni sistem ocenjevanja, zlasti zunanjega. Meni, da je 
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ocenjevanje postalo osrednja os, okoli katere se vrti celotno dogajanje na šoli (Cankar et al, 

2001). 

Temu mnenju se je pridružil tudi Dylan William (v Cankar et al, 2001), predsednik 

evropskega združenja za šolsko ocenjevanje. Predsednik pravi, da je najpomembnejša 

funkcija ocenjevanja ta, da podpira učenje. Dylan (prav tam) je mnenja, da so šole kraj, kjer 

naj bi se učenci pogosteje učili, kot bili ocenjeni, razvrščeni ali testirani z namenom, da se 

preverja delo njihovih učiteljev. 

Tudi pri športni vzgoji bi morali gledati z enakega zornega kota, torej pomagati učencem in 

učenkam v njihovem odraščanju. Športna vzgoja opravlja bolj pedagoško delo, ne pa izbiranja 

med učenci in učenkami. Sodobni koncept poudarja, da je treba ne samo prenašati na učence 

že vnaprej določena znanja, ampak jih tudi navajati na samostojno urjenje. Če torej pri športni 

vzgoji usmerimo pozornost na učenje in poučevanje, poglabljanje snovi in povezovanje snovi 

z že usvojenim znanjem, igranjem, druženjem, bo rezultat zagotovo dober. S tem bomo 

ustvarili ozračje, v katerem bodo dane možnosti za razvoj ključnih kompetenc, kot so 

kakovostno znanje, sodelovanje v timu, pogajanje, vodenje, sprejemanje odgovornosti, 

izražanje pripadnosti, zavzetosti za rezultate, pozitiven odnos do sprememb. V nasprotnem 

primeru, če ves čas mislimo le na rezultate, na ocene, na točke, na to, kako bo kdo opravil 

gibalno nalogo brez napake in zato dobil boljšo ali slabšo oceno, bo lahko proces učenja dosti 

bolj površinski, temu primerni pa bodo tudi rezultati. Dajanje ocen pri športni vzgoji je bolj 

presojanje uspešnosti dela in individualnega napredka v znanju in sodelovanju vsakega 

posameznika, kot pravo ocenjevanje (Cankar et al ,2001). 

 

2.9 KAKO OCENJEVATI ŠPORTNO VZGOJO? 

Nekateri učitelji lahko dosežejo cilje brez ocenjevanja. Dober pedagog lahko ocenjevanje 

sprejme kot pripomoček. Najbolj smiselno je, da postavi ocenjevanje  skupaj z učencem. Tako 

bi bila ocena na koncu dober kazalnik, ali sta učitelj in učenec skupaj dosegla zastavljene 

cilje, kaj bi bilo smiselno spremeniti in dodati. Učitelji so pri ocenjevanju prepuščeni  sami 

sebi in svoji iznajdljivosti. Različni dejavniki jih postavijo pred dejstvo, da so nekateri cilji 

preveč ambiciozni in jih je pogosto težko doseči. Pri sestavljanju ocenjevalnih lestvic mora 

učitelj nujno upoštevati tudi individualne razlike med učenci (Vehovar, 2000). 
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Vehovar (2000) je sestavil model ocenjevanja, za katerega je povedal, da ga je učencem na 

začetku šolskega leta predstavil in obesil na vidno mesto. Pouk je razdelil na obvezne in 

izbirne vsebine. Kadar je bila ura namenjena obveznim vsebinam, je pouk organiziral v obliki 

obhodne vadbe (vadili so vse sklope vaj), ena izmed postaj pa je bila namenjena igri oz. 

sprostitvi. Tako je imel boljši vpogled nad vsemi učence in je lahko individualno odpravljal 

napake.  V času izbirnih vsebin pa so imeli učenci vseeno čas vaditi tudi predpisane sklope 

vsebin. Pravi, da so si učenci sami zbrali roke preverjanja in ocenjevanja in da je vadba 

poteka kontinuirano preko celega šolskega leta. Učenci so imeli tudi možnost večkratnega 

popravljanja ocene. Tisti učenci, ki niso uspeli doseči zastavljenih ciljev zaradi zdravja, pa so 

imeli drugačen način ocenjevanja. S takšnim načinom dela je opazil, da so se učenci pozitivno 

odzivali na možnost izbire, da se je njihov odnos do vadbe izboljšal, da je bilo ozračje na 

vadbenih urah bolj sproščeno, da so si učenci med seboj začeli pomagati in sodelovati. 

Poglavitni namen ocenjevanja športne vzgoje je oblikovati objektivne ocene, ki bodo temeljile 

na standardih učnega načrta. Bistvo je, da bi moralo vsako preverjanje in ocenjevanje vplivati 

na nadaljnjo kakovost načrtovanja poučevanja. Majerič (2004) ugotavlja, da športni pedagogi 

tako pri nas kot tudi v tujini uporabljajo različne pristope ocenjevanja. Opozarja, da je treba 

pri ocenjevanju določiti namen ocenjevanja, izbrati najprimernejši način ocenjevanja ter 

pravilno interpretirati rezultate ocenjevanja in poročati o rezultatih oz. ocenah.  

V Sloveniji pri ocenjevanju športne vzgoje preverjamo in ocenjujemo stopnjo usvojenosti  

športnega znanja, ki je v učnem načrtu. Temeljno vprašanje je, kako klasificirati znanje pri 

športni vzgoji in kako to znanje oceniti (Majerič, Strel & Kovač, 2008). 

V slovenskih šolah se od leta 1987 naprej spremljajo telesne značilnosti in gibalne 

sposobnosti s pomočjo športnovzgojnega kartona. Burton (1998) navaja, da je treba pri 

ocenjevanju ločiti med gibalnimi sposobnostmi in gibalnimi spretnostmi. To zahteva izbiro 

različnih instrumentov ocenjevanja. Pravi, da so gibalne sposobnosti latentne sposobnosti, ki 

so vključene v izvedbo določenega gibanja, medtem ko gibalne spretnosti predstavljajo 

specifična zavestna ciljna gibanja (v Majerič, Strel, & Kovač, 2008). 

Pangrazy (1998) pravi, da mora učitelj razgraditi posamezna gibanja na takšne dele, da lahko 

učenci iz njih vidijo lastne napake, hkrati pa jim to omogoča primerjavo s pravilno izvedbo in 

jim pomaga pri nadaljnjem učenju in vadbi. Takemu načinu ocenjevanja pravimo kontrolne 

liste, ki so lahko preproste ali bolj zapletene. Eden izmed zelo primernih načinov je tudi ta, da 

učenci ob tem tudi sami sebe ocenjujejo. Zelo kakovostno je tudi ocenjevanje gibalnega 
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znanja s pomočjo videoposnetkov na podlagi kontrolnih list. Najpreprostejši način 

ocenjevanja znanja je intuitivni, z opazovanjem, vendar je ta način preveč subjektiven, zato je 

ocenjevanje s kontrolnimi listami bolj kvalitetno in objektivno (v Majerič, Strel, & Kovač, 

2008). 

Williams in Leeson (2004) pravita, da je teoretično znanje najbolj primerno preverjati ob 

praktični vadbi, kar predlaga tudi slovenski učni načrt za športno vzgojo. Spet drugi avtorji 

zagovarjajo, da se lahko za preverjanje teoretičnih vsebin uporablja tudi plakate, učne liste, 

portfolijo učenca, raziskovalne naloge, pisne teste, razprave (v Majerič, Strel, & Kovač, 

2008). 

 Učitelji preverjajo doseganje standardov znanja na različne načine. Izbira ustreznega načina 

pa je njihova avtonomna pravica. Merila morajo biti preprosta in jasna, tako da učenec ve, 

kakšno oceno lahko pričakuje za izkazano znanje. Merila morajo biti vnaprej pripravljena, saj 

učence s tem navajamo na samovrednotenje, ravno tako pa morajo biti predstavljena tudi 

staršem (Rutar, 2003).  

Merila pri športni vzgoji morajo temeljiti na kakovostni izvedbi naloge (Wiggins, 1998; 

povzeto po: Rutar, 2003). Obstajajo različna merila ocenjevanja različnih avtorjev, a 

Planinšec (2003) opozarja, da so nekatera merila za ocenjevanje dokaj zapletena (v Rutar, 

2003). 

 

2.10 OCENJEVANJE STORILNOSTNO ŠIBKEJŠIH UČENCEV 

Športna vzgoja se, kar se tiče storilnostno šibkejših učencev, loči od drugih predmetov, saj  je 

neznanje pri drugih predmetih navzven manj opazno, kot pa pri športni vzgoji. Posledično 

slabša storilnost povzroči dvom v lastne sposobnosti, kar pa ni temeljni cilj športne vzgoje. 

Temeljni cilj je v otrocih spodbuditi veselje in zanimanje za šport v takšni meri, da se bodo z 

njim ukvarjali celo življenje. Učne težave, kot so motnje čustvovanja, motnje branja in 

pisanja, so povezane s slabšo prostorsko orientacijo in z gibalno neurejenostjo. Že Platon (v 

Kremžar, 1992) je  štiri stoletja pred našim štetjem pisal o povezanosti med telesom in 

duševnostjo. Približno sto let kasneje je tudi Aristotel (v Kremžar, 1992) zagovarjal dejstvo, 

da duša in telo vzajemno vplivata drug na drugega. Ta povezanost izhaja iz tega, da je telo in 

z njim telesna dejavnost pogoj za različna doživetja. Doživetja pa tako čustveno kot 

intelektualno gradijo človeka. Če torej dobro premislimo, vidimo, da bi morala biti športna 
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vzgoja v prvem triletju osnovne šole obvezno povezana z učnimi vsebinami, saj se otroci 

preko telesnih dejavnosti lahko veliko naučijo in hkrati doživljajo pozitivna čustva, ki krepijo 

oblikovanje pozitivne samopodobe in posledično pozitivno celostno oblikovanje osebnosti 

(Kremžar, 1992). 

Težave nastanejo, ko začnejo storilnostno šibkejši otroci pri športni vzgoji popuščati in se 

odpovedovati gibalnim dejavnostim. Zaradi negativnega tipiziranja se otrok lahko dokončno 

odpove športu.  Ravno o tej težavi govori teorija integriranega razvoja, ki pravi, da mora otrok 

za najboljši razvoj dobiti uravnovešene spodbude na vseh izsekih osebnostnega razvoja. Če 

vzgojne spodbude na enem področju niso optimalne, to negativno vpliva tudi na razvoj drugih 

področij in s tem na otrokov celosten razvoj. Sodobni psihologi štejejo gibalni razvoj za 

primarni dejavnik v razvoju kognitivnih procesov. Zakaj bi torej učitelji z ocenjevanjem 

športne vzgoje, s čimer so ti otroci še bolj izpostavljeni  etiketiranju s strani uspešnejših 

učencem, še dodatno spodbujali učenčev odpor do športa, posledično pa tudi večali razmik 

med telesnim in miselnim?  

Učenci se čutijo zapostavljene predvsem pri moštvenih športih, ko učenci med seboj zbirajo 

soigralce, saj vedno pokličejo najprej boljše učence, s tem se tisti, ki ostanejo med zadnjimi, 

počutijo nesprejete in nepriljubljene. V isto kategorijo sodijo tudi štafetne igre, kjer so 

sposobnosti posameznika na očeh celotnega razreda. Takšno tekmovalno gibalno ravnanje 

občutijo gibalno šibkejši kot obremenitev, čeprav naj bi bilo gibanje prijetno. Zaradi 

nesprejemanja ti  učenci iščejo nadomestila s tem, da motijo pouk športne vzgoje zato, da bi 

jih sploh opazili ali pa se lepijo na učitelja, da ustvarijo vtis prizadetosti. Lahko so tudi 

napadalni, saj s tem ublažijo svoj občutek odrinjenosti, nekateri postanejo tudi pretirano 

zadržani, saj se zaradi razočaranja nad okoljem sramujejo stikov. Ena izmed možnosti pa je 

tudi, da igrajo razrednega klovna, ker si želijo, da bi jih sošolci na ta način priznali. Vsa ta 

vedenja pri otroku pomenijo notranjo disharmonijo, psihične težave in nesoglasja, ob katerih 

trpita otrok in okolica. S tem postane motorični problem pravzaprav motnja otrokovega 

celostnega osebnostnega razvoja, kar je v popolnem nasprotju s tem, da naj bi posameznik 

preko športa krepil svoj osebnostni razvoj ne pa spodbijal (Kremžar, 1992). 
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2.11 NAČINI ZBIRANJA PODATKOV PRI ŠPORTNI VZGOJI  

Glede na to, da je gibalna aktivnost kompleksen proces, na katerega delujejo številni 

dejavniki, je tudi njeno merjene zapleteno, kar se kaže v tem, da se kljub temu, da so v 

zadnjih desetletjih razvili vrsto metod spremljanja otrokove dejavnosti, še vedno največja 

pomanjkljivost tehnik merjenja kaže v še na ne dovolj natančno pojasnjenih merskih 

karakteristikah, kot so veljavnost, zanesljivost, objektivnost. Ravno natančnost teh 

karakteristik pa je izrednega pomena, če želim merjenja gibalnih aktivnosti pretvoriti v 

številčne ocene. Zopet se postavi vprašanje, kako lahko podeljujemo ocene, ki naj bi bile 

pravične, če pa merske karakteristike, na osnovi katerih učenec dobi oceno, ne zadoščajo 

osnovnim načelom pravičnosti.  

Pri športni vzgoji se večinoma uporabljata dva načina zbiranja podatkov. To sta merjenje in 

opazovanje. Merjenje nam da podatke o ravni razvitosti sposobnosti, ki se izražajo skozi 

gibanje (raven hitrosti, moči, vzdržljivosti, gibljivosti …), posredno pa tudi o ravni 

usvojenosti in tehnike gibanja. Opazovanje pa nam da podatke o ravni usvojenosti tehnike in 

taktike gibanja, posredno pa tudi o ravni razvitosti sposobnosti, ki sodelujejo pri gibanju. 

Rezultati merjenja so natančnejši in objektivnejši od opazovanja. Rezultate merjenja in 

opazovanja moramo nato poenotiti, saj so šele takrat primerljivi med seboj. Raven usvojenosti 

gibalnih spretnosti ocenjujemo po prej izbranih kriterijih in deskriptorjih. S kriteriji 

opredelimo lastnosti področja ocenjevanja (pravočasna, pravila, tekoč,  lahkotna izvedba), z 

deskriptorji pa opišemo, za vsako oceno posebej, na kakšen način mora biti kriterij zadoščen 

(Dežman, 2001). 

Pri športni vzgoji je kakovostno ocenjevanje znanja težko, saj mora učitelj to storiti med 

vodenjem ure. Učitelj mora biti tako pozoren na dve stvari hkrati, kar zagotovo ne vpliva 

pozitivno na kakovost in objektivnost ocenjevanja. Najboljši način, kadar se učitelj odloči za 

ocenjevanje, je vadba po postajah, ki je organizirana tako, da jo učenci lahko samostojno 

izvajajo. Kar se tiče preverjanja teoretičnega znanja, pa ga lahko ocenimo s pomočjo kviza 

(Dežman, 2001). 

Škof (2010) pravi, da so ustrezne razmere ocenjevanja osnova, vendar vloga učitelja pri izbiri 

vsebin in njeni izvedbi ostaja ključnega pomena. Merjenje posameznih programov športne 

dejavnosti je kompleksno in predstavlja sintezo treh dimenzij: 

• Kognitivno dimenzijo merimo s testi znanja. 
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• Uresničevanje gibalne razsežnosti športne vzgoje merimo na osnovi usvojenih 

športnih znanj, obvladovanja veščin in razvitosti gibalnih sposobnosti. 

• Čustveno dimenzijo pa ugotavljamo na osnovi stališč otrok in mladine do športne 

dejavnosti. 

Zelo narobe bi bilo torej, če bi učinkovitost športne vzgoje ocenjevali le na podlagi njihovih 

trenutnih dosežkov na različnih motoričnih testih. Velika raven trenutnih sposobnosti ne 

pomeni veliko, če učenci ob vadbi niso občutili zadovoljstva in veselja ter spoznali njenega 

globljega pomena (Škof, 2010). 

Zelo pomembno je, da mladi pri športni dejavnosti doživijo občutek uspešnosti in 

zadovoljstva, da spoznajo, da zmorejo. Športna vzgoja ni selektiven tekmovalni šport, zato 

dosežki v testih gibalnih sposobnosti ne smejo biti podvrženi ocenjevanju. Učenec, ki se trudi 

in napreduje, ne sme biti kaznovan s slabo oceno za slabše rezultate v teku, zato je vloga 

učitelja, da najde ta za takega učenca takšne oblike in vsebine dela, ki mu bodo vlivale 

samospoštovanje. Številne študije dokazujejo, da večja kakovost programov športne vzgoje 

pomeni več športne dejavnosti mladih. Kako torej s pedagoškimi in didaktičnimi posegi 

pomagati mladim v šoli k bolj aktivnemu, zdravemu življenju. Škof predlaga pouk športne 

vzgoje s kondicijskimi dejavniki. Ta pa je lahko uspešen le ob nenehnem prepletanju 

zanimivih teoretičnih informacij in znanj s praktičnimi vsebinami s tem, da se mora vedno 

poudarjati izkustveno učenje, kar pomeni aktivna vloga učencev v procesu pridobivanja znanj 

in spretnosti (Škof, 2010). 

 

2.11.1 PRAVIČNOST MERJENJA IN VREDNOTENJA 

Učni načrt iz leta 1984 ni natančneje določal standardov znanja, ampak je določal le 

minimalne standarde za razvoj gibalnih sposobnosti. Zato se je pred uvedbo novega učnega 

načrta (2001) ocenjevalo razvitost gibalnih sposobnosti in ne znanja učencev. Na žalost se 

posledice tega učnega načrta kažejo še danes, ko nas bolj zanima rezultat, kot pa pravilnost 

izvedbe gibov (Milekšič, 2006). 

Enako tudi Štemberger, Milekšič in Filipčič (2006) opozarjajo na težavo, da se je v zadnjih 

tridesetih letih ocenjevalo predvsem razvitost gibalnih sposobnosti, ne pa znanja učencev, kar 

je posledica učnega načrta iz leta 1984, ki je določal le minimalne standarde za razvoj 
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gibalnih sposobnosti. Takšno ocenjevanje zagotovo ni pravično, a se je ta miselnost kljub 

novemu učnemu načrtu tako zasidrala v glave učiteljev, da je še vedno zelo prisotna. Menijo, 

da je treba miselnost v povezavi z ocenjevanjem športne vzgoje zelo spremeniti. Namesto da 

nas zanima, kako hitro zna nekdo teči, bi se morali vprašati, ali sploh zna pravilno teči.  

Skladno z novim učnim načrtom (2006) naj se ne bi več ocenjevali interes učencev, higienske 

navade, vedenja, stališča, odnosi, motivacije … Razlika med ocenjevanjem športne vzgoje in 

drugih predmetov je tudi v tem, da ocenjevanje poteka zelo hitro in brez možnosti ponovitve 

posnetka. Naslednja težava je tudi ta, da mora učitelj ostale učence, medtem ko enega 

ocenjuje, zaposliti, in to v telovadnici, kjer se lahko hitro kaj zgodi. Najboljša organizacija ure 

ocenjevanja je klasična vadba po postajah. Učitelj tako na eni postaji ocenjuje, ostale pa so 

tako zasnovane, da jih učenci lahko samostojno izvajajo. Seveda pa morajo biti postaje 

zasnovane na učencem zanimiv način, da se ne začnejo dolgočasiti. Učitelj mora postajo 

postaviti tako, da bo imel še vedno pregled nad vsemi učenci. Nobenemu učencu ne sme 

kazati hrbta (Štemberger, Milekšič, & Filipčič, 2006).  

Zaradi hitrosti izvedbe ocenjevanega elementa pa mora imeti predhodno že sestavljena merila 

in opisnike, kamor med ocenjevanjem daje kljukice, po končani uri pa to pretvori v opisno 

oceno  (Milekšič, 2006). 

Kako oceniti otroka, ki se trudi, a zaradi različnih razlogov dosega znanje na nižji ravni, kot 

otrok, ki jemlje športno vzgojo zlahka, a zaradi ustrezno razvitih gibalnih sposobnosti nima 

težav z doseganjem zastavljenih ciljev? Poudarjajo, da je treba otroke navdušiti za šport,  da 

bi se z njim ukvarjali tudi kasneje, ko bodo končali obvezno šolanje. Tako je včasih težko dati 

slabšo oceno nekomu, ki se trudi in napreduje, a začrtanih ciljev ne dosega. Rešitev za to 

predstavlja 21. člen pravilnika, ki pravi, da se učenčev splošni učni uspeh določi tako, da se 

upoštevajo zaključne ocene pri vseh predmetih (Milekšič, 2006). 

Majerič (2004) ugotavlja, da bi morala športna vzgoja razviti svoj način ocenjevanja, saj pri 

nobenem drugem predmetu ni tolikšne povezanosti z razvojnimi posebnostmi posameznika. 

Pravi, da je pri športni vzgoji treba ločiti med gibalnimi sposobnostmi, gibalnimi spretnostmi 

in teoretičnim znanjem. To pa zahteva izbiro različnih načinov preverjanja in ocenjevanja ter 

pravilno interpretacijo meritve oz. ocene (Majerič, Strel, & Kovač, 2008). 
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2.12 ZUNANJE PREVERJANJE ZNANJA 

Pri prenavljanju šolskega sistema se srečujemo s pojmoma reforma in prenova. Reforma je 

nek zunanji poseg, predvsem zakonske spremembe, ki prinašajo drugačne organizacijske 

strukture. Prenova pa pomeni notranje vsebinsko posodabljanje procesa dela pri posameznih 

predmetih na posamezni razvojni stopnji. V prejšnjem desetletju se je izvajala prenova na 

ravni države in posameznih predmetov. V tem desetletju je pred nami udejanjanje sprememb 

v praksi. Med prenovo sodita notranje in zunanje preverjanje znanja pri športni vzgoji, ki ju 

moramo razumeti kot dva dopolnjujoča se procesa. Ob učnih načrtih bosta soodločala o 

kakovosti pouka in o tem, kako se poučuje in kaj se poučuje. Med zunanje preverjanje sodijo 

nacionalni preizkusi znanja. Državna komisija za vodenje nacionalnih preizkusov znanja je 

obrazložila, da so nacionalni preizkusi znanja standardni postopki preverjanja in ocenjevanja 

znanja, ki zagotavljajo enake in primerljive možnosti vsem učencem. Učenci torej rešujejo 

enake ali primerljive naloge, enotna pa so tudi merila administracije preizkusa. Velik plus 

nacionalnega preverjanja je, da mora omogočiti veljavno, zanesljivo, objektivno merjenje. 

(Kovač, Strel, Jurak, & Dežman, 2001). 

Preverjamo in ocenjujemo lahko le stopnjo usvojenih športnih znanj (gibalnih, praktičnih in 

teoretičnih), ki so v učnem načrtu opredeljena kot standardi znanja, ne pa kot nekognitivni 

cilji, kot so sposobnosti, vedenjski vzorci, stališča, socialne komponente, otrokove 

sposobnosti. Ti cilji so sicer pomembna  komponenta pouka, a jih učitelj ne sme ocenjevati.  

Preverjanje pri športni vzgoji je tudi zamudnejše kot pri ostalih predmetih in pa tudi tehnično 

bolj zahtevno. Za spremljanje gibanj in vrednotenje znanj in ne le spretnosti ne zadošča le 

beleženje pravilnih odgovorov, ampak mora ocenjevalec ovrednotiti prikazano gibanje po 

opisih dosežkov (Kovač, Strel, Jurak, & Dežman, 2001). 

Temeljni namen zunanjega preverjanja bo dosežen, če bo prispeval h kakovostnejšemu pouku, 

uresničevanju ciljev učnega načrta in doseganju predpisanih standardov v vseh triletjih, 

predvsem pa če bo prispeval k izenačevanju materialnih možnosti za izpeljavo procesa 

športne vzgoje (Kovač, Strel, Jurak, & Dežman, 2001). 

Z uvedbo nacionalnih preizkusov znanja imajo učitelji večjo odgovornost, saj bodo imeli 

prednost pri preizkusu tisti učenci, ki bodo sodelovali v kakovostnem, z učnim načrtom 

usklajenim, vadbenem procesu, pri katerem bo notranje ocenjevanje znanja podobno 

zunanjemu. Zelo pomembno je tudi samoocenjevanje ravni obvladanja izbrane gibalne 

veščine. Pred samoocenjevanjem učitelj učence seznani s kriteriji in kaj mora narediti za 5. S 
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samoocenjevanjem učitelj spodbuja aktivno spremljanje in vrednotenje svojega gibalnega 

znanja (Kodelja, 2000). 

 

2.12.1 NAČELO PRAVIČNOSTI IN NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA 

Temeljno načelo je načelo pravičnosti in ravno pravična ocena je tisto, kar si učenci najbolj 

želijo. To pomeni, da za enako izkazano znanje dobijo enako oceno. Zdi se jim krivično, če 

dobijo negativno oceno zaradi nediscipline ali pa visoko oceno na podlagi pridnosti. Učenci 

so motivirani tako s slabimi kot dobrimi ocenami le, če so pridobljene na pravičen način. 

Pravične ocene, ki temeljijo na trdnosti in nespremenljivosti meril, dajejo učencem občutek 

varnosti. 

Z nacionalnimi preizkusi znanja, v katere sodi tudi športna vzgoja, preverjajo cilje in 

standarde, opredeljene v učnem načrtu, kar pomeni, da so povratna informacija o primernosti 

učnih načrtov in kvaliteti šolskega pouka v Sloveniji (Kovač, Strel, Jurak, & Dežman, 2001). 

 

2.12.2 PREDNOSTI IN NEVARNOSTI NOTRANJEGA PREVERJANJA 

Prednosti so učiteljevo dobro poznavanje učencev, ki je pri športni vzgoji lahko boljše kot pri 

drugih predmetih. S številnimi učenci se učitelji namreč srečujejo tudi zunaj rednega pouka 

pri interesnih dejavnostih, spozna jih v drugačnih okoliščinah,  npr. v šoli v naravi, na 

športnem dnevu, tekmovanju ipd. Učitelj preverja znanje učencev večkrat v šolskem letu in v 

različnih fazah pouka. Toda glede na to, da učitelj učenca najbolj pozna, saj dela z njim celo 

šolsko leto, je težava, da je lahko pod vplivom subjektivne presoje. To je razlog, da lahko pri 

notranjem ocenjevanju prihaja do številnih napak (Kovač, Stre, Jurak, & Dežman, 2001). 

Ena največjih nevarnosti ocenjevanja je osebna enačba učitelja, ki pomeni različno strogost 

ocenjevanja. Težava je, da so nekateri učitelji ostrejši, spet drugi, predvsem starejši, so bolj 

blagi.   

Težava je tudi s pojavom haloefekta, kjer učitelj upošteva splošno dobro ali slabo mnenje o 

učencu. Tako pogosto nedisciplinirani učenci dobijo za podobno znanje slabše ocene (Šimenc, 

2000). Težave z ocenjevanjem so tudi v tem, da se merila prilagajajo znotraj razreda, tako so 

ocene primerljive le znotraj razreda, ne pa med razredi.  
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Zelo pogosta je tudi napaka kontrasta, kar pomeni, da učenca, ki ga preverimo in ocenimo za 

nekom, ki snov odlično obvlada, velikokrat ocenimo strožje.  

Prav tako je zelo prisotna tudi osebna presoja učitelja, kaj zanj pomeni ključno znanje. 

Posebno pri športni vzgoji je odvisna predvsem od usmeritve učitelja, njegovega poznavanja 

posameznega športa, pa tudi od tradicije kraja, v katerem se šola nahaja (Kovač, Strel, Jurak, 

& Dežman, 2001).  

Med najpogostejše napake in pomanjkljivosti ocenjevanja pri športni vzgoji je tudi Zorman 

(1968) uvrstil subjektivnost ocenjevalca, preveliko strogost ali pa popustljivost, haloefekt, 

predsodke do posameznega učenca …  

 

2.12.3 PREDNOSTI IN NEVARNOSTI ZUNANJEGA PREVERJANJA 

Zunanje preverjanje ima lahko pozitivne ali pa negativne vplive na pouk. Pomembno je, da se 

trudi povečati pozitivne vplive na pouk. Strokovnjaki so se začeli poglabljati v problematiko 

preverjanja in pripravljati kakovostne merske instrumente. Velika prednost zunanjega 

preverjanja znanja je poenotenje znanja na ravni posameznih razvojnih stopenj. Tako ne bi 

prihajali v prvi letnik gimnazije dijaki s skromnim znanjem nekaterih športov ali celo brez 

znanja le-teh. Učitelj porabi veliko časa, da z učenci nadoknadi tisto znanje, ki bi ga morali 

dobiti v osnovni šoli, in tisti dijaki, ki ta znanja že imajo (Kovač, Strel, Jurak, & Dežman, 

2001). 

Zunanje preverjanje tudi odlično zadosti osnovnemu načelu ocenjevanja, ki je načelo 

pravičnosti, saj so pogoji enaki po vsej Sloveniji, s tem so tudi rezultati primerljivi. Omogoča 

tudi nepristranskost, saj merske instrumente sestavlja več sestavljavcev. Pogosti očitki pa so, 

da se z zunanjim preverjanjem preverja le določene vrste znanja, saj je nemogoče preverjati 

standarde, dosežene npr. pri plavanju ali pa pohodništvu. Pri športni vzgoji se preverja le 

učenčevo znanje neodvisno od partnerja. Tako je preverjanje omejeno le na naloge, ki jih 

učenec izvaja sam, s čimer se nekaterih bistvenih ciljev ne preverja. Največja težava je, da se 

poučevanje usmeri samo v zunanje preverjanje, kar pomeni zožitev poučevanih vsebin. 

Težava je trenutno tudi ta, da zunanje preverjanje poteka samo enkrat (Kovač, Strel, Jurak & 

Dežman, 2001). 
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Konec prvega in drugega obdobja je za učence preverjanje prostovoljno in rezultati ne smejo 

vplivati na oceno. Znanje učencev ob koncu prvega in drugega obdobja preverja šola sama. 

Dobljeni rezultati so dodatna informacija o doseženem znanju učencev. Učencem in staršem 

so povratna informacija o doseženem znanju. Informacija o doseženem znanju pa vsekakor ne 

sme vplivati na zaključno oceno pri posameznih predmetih in na splošni uspeh učenca. Ob 

koncu tretjega obdobja šola po standardnih postopkih v sodelovanju z zunanjimi sodelavci 

preverja znanje učencev. Rezultati tega zaključnega preverjanja pa se upoštevajo pri 

oblikovanju zaključne ocene (Kovač, Strel, Jurak, & Dežman, 2001). 

 

2.13 ŠPORTNA VZGOJA SE RAZLIKUJE OD DRUGIH PREDMETOV 

Ko je športno področje začelo postajati del obveznega šolskega sistema, je bila tudi ocena 

neizogibni spremljevalec. Razlika je v tem, da je bil šport v tistih časih obravnavan kot 

družbena obveza. To je pomenilo, da je bil posameznik vzgojen v duhu, da mora skrbeti za 

svoje telo in posledično za zdravje svojega telesa. To je pomenilo, da je bil uspešen v 

gospodarskem življenju in da ni obremenjeval družbe z različnimi obolenji. Današnja 

miselnost je vse bolj usmerjena v doseganje vedno boljših dosežkov in rezultatov in ne toliko 

v zadovoljevanje posameznikovih potreb, kot so: potreba po gibanju, samopotrjevanju, 

tveganju, socialnih stikih itd. Z vedno bolšjim dosežkom se tudi potreba vedno bolj 

zadovoljuje, a dosežek mora biti obravnavan kot posledica vseh prej naštetih dejavnikov, ne 

pa bistvo ukvarjanja s športom. Zabavati se mora biti pomembnejše od izboljševanja dosežka, 

saj le to vodi v izoblikovanje navade za vseživljenjsko ukvarjanje s športom. V skladu s tem 

torej ne vidimo povezave, zakaj bi učence med seboj primerjali z oceno. Pojavi pa se 

vprašanje, ali je nekaj,  kar naj bi bilo zabavno, sploh primerno za v šolo (Cankar, 2000). 

Preverjanje in ocenjevanje sodita med tradicionalne predstave o naši šoli in tega ne moremo 

odvzeti nobenemu predmetu. Vsak učitelj si tako prizadeva za podoben položaj, kot ga ima 

večina predmetov, čeprav je lahko struktura njegova predmeta didaktično v nasprotju z 

ocenjevanjem. Odločilna pri samem delu, preverjanju in ocenjevanju pa je učiteljeva 

didaktična presoja. Učitelji morajo pri učencih spodbujati samovrednotenje. Učenci se naj 

sami sprašujejo, kako obvladajo določena znanja in kaj morajo še storiti, da jih bodo 

obvladali. S tem se motivacije učencev preusmeri od rezultata k postopkom, ki zagotavljajo 

boljše učne dosežke (Cankar, 2000). 
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2.13.1 ŠPORTNA VZGOJA NAJ URAVNOVESI SEDENTARNI UČINEK 

DRUGIH ŠOLSKIH PREDMETOV 

Športna vzgoja je eden izmed učnih predmetov, ki poskuša uravnovesiti intelektualni učinek 

vseh ostalih ''sedečih'' šolskih predmetov. Zato na ta predmet ne moremo gledati tako kot na 

ostale, ampak mora šola z njim zagotoviti normalne pogoje za skladen razvoj odraščajočega 

organizma. Pri takšni vlogi športne vzgoje ni pomemben rezultat, ki ga lahko izmerimo, 

ampak le to, da je učenec dejaven, aktiven, da skače, teče, plava itd. Učitelji so tisti, ki 

potrebujejo ocene, učenci pa potrebujejo le gibanje. Pomembnost predmeta in veljava učitelja 

se ne merita po ocenjevanju. Učitelj športne vzgoje mora doseči, da bodo imeli učenci športno 

vzgojo radi. Tega pa vsekakor ne bomo dosegli z ocenjevanjem le-te. Športna vzgoja ima dva 

temeljna cilja, in sicer uravnovesiti učinek sedečega vzgojno-izobraževalnega procesa ter 

bogatiti svoj prosti čas in  s tem skrbeti za svoje psihično ravnovesje in zdravje. Tudi teh dveh 

ciljev ni mogoče udejanjati skozi šolsko oceno. Motiv za kasnejše ukvarjanje s športom je v 

razumskem in čustvenem sprejemanju športnih vsebin, ne pa v storilnosti, ki jo kaže šolska 

ocena. Šolska ocena sicer lahko prisili učenca v to, da bo pri pouku dejaven, ne more pa ga 

prisiliti, da bi imel šport rad. Ocena je tista, ki lahko naredi nepopravljivo škodo (Kristan, 

2000). 

Pri športni vzgoji je zelo pomembna teorija motivacije, ki pravi, da je zunanja motivacija 

(ocena) manj pomembna od notranje (imeti rad šport). Bistvo je, da bo notranja motivacija 

delovala še potem, ko zunanje ne bo več. Poudarja tudi razliko, da je za druge predmete doma 

možno delati, se učiti. S športno vzgojo pa je težje, saj se je doma skorajda ni mogoče učiti.  

Torej je ocena pri športni vzgoji pokazatelj učinkovitosti športnega pedagoga, po drugi strani 

pa je rezultat učenčevih podedovanih lastnosti (Kristan, 2000).   

Učencem moramo pokazati, da šport ni vezan samo na telovadnico, ampak da se da marsikaj 

narediti tudi doma v domačem okolju. 

Od številčne ocene imajo največjo korist učitelji. Z oceno je namreč mogoče preprečevati  

izostajanje od pouka, prinašanje vadbene opreme, zagotovitev lepšega obnašanja itd. (Kristan, 

2000). 
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2.13.2 DRUGAČNOST POSTOPKOV OCENJEVANJA PRI ŠPORTNI 

VZGOJI 

Tudi ocenjevanje pri športni vzgoji se loči od drugih predmetov že v sami organizaciji pouka, 

saj ni izdelka, ki bi ga lahko učitelj večkrat v miru pregledal. Glede na to, da poteka 

ocenjevanje pri športni vzgoji, se postavi vprašanje varnosti ostalih učencev in korektnosti 

ocenjevanja. Ali lahko učitelj hkrati opazuje ostale učence, da se komu kaj ne zgodi, in 

istočasno izvaja še korektno in pošteno ocenjevanje. Kot optimalno rešitev udeleženci okrogle 

mize (2006) predlagajo uporabo skupinske učne oblike s klasično vadbo po postajah. Zelo 

pomembno je tudi, da ostale postaje vsebujejo takšne gibalne naloge, ki ne zahtevajo 

varovanja in asistence, hkrati pa morajo biti otrokom zanimive (Štemberger, Milekšič, & 

Filipčič, 2006). 

 

2.13.3 TEŽJA OPREDELITEV ZNANJA PRI ŠPORTNI VZGOJI 

Pangrazi (1998) ugotavlja, da je znanje pri športni vzgoji težje opredeliti kot pri ostalih 

šolskih predmetih, saj pri športni vzgoji ni končnega znanja. Vsako znanje je namreč 

nadgradnja prejšnjega. Poudarja, da športni pedagogi ravnajo napačno, kadar s svojim 

načinom ocenjevanja ocenjujejo končni dosežek, pri tem pa pozabljajo, da je bistvena 

pravilna izvedba tehnike gibanja.  Težava nastopi, ker se pri učencih ocenjujejo predvsem 

gibalne sposobnosti, zanemarja pa se vrednotenje gibalnega znanja (Majerič, Strel, & Kovač, 

2008). 

V teoriji najdemo različne opredelitve znanja. Winner in Butler delita znanje na deklarativno, 

proceduralno in kondicionalno. Kovač, Strel in Jurak so iz tega izpeljali primerjavo z 

motoričnim področjem. Pravijo, da deklerativno znanje tvorijo preproste prvine, skoki, meti 

… S proceduralnim znanjem istovetijo uporabo teh prvin v posameznih situacijah (skok v 

blok, met žoge na koš …), s kondicionalnim znanjem pa uporabo usvojenih prvin z vidika 

reševanje različnih taktičnih situacij pri športnih igrah, reševanje problemov pri 

orientacijskem teku itd. (v Štemberger, 2004). 

V zadnjem učnem načrtu (Kovač & Novak, 2006) so poleg vsebin in ciljev zapisane tudi 

teoretične vsebine. Teoretične vsebine so zelo pomembne, saj otroku odgovorijo na vprašanje, 

zakaj izvesti posamezno nalogo, zakaj nekaj delati, zakaj je športna vzgoja pomembna, zakaj 
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je pomembno, da je tudi v prostem času športno aktiven. Do izida novega učnega načrta so 

torej učenci dobili samo odgovor oz. demonstracijo na vprašanje, kako izvesti določeno 

športno nalogo. S tem ko dobijo učenci odgovor še na vprašanje zakaj, smo naredili velik 

korak naprej, saj preko tega vprašanja učencem osmislimo različne športne dejavnosti. Če 

otroku ne osmislimo neke dejavnosti, tudi težko pričakujemo, da bomo dosegli oddaljeni cilj 

pomembnosti aktivnega preživljanja prostega časa kot načina življenja. Veliko lažjega ga 

bomo dosegli sedaj, ko učencem povemo, čemu služijo posamezne vaje in zakaj so določene 

aktivnosti pomembne. Teoretične vsebine moramo podajati sproti, med uro športne vzgoje, 

med posredovanje sprotnih znanj. V nasprotnem primeru bi lahko z nepravilno posredovanimi 

teoretičnimi  vsebinami le še bolj škodili športno vzgojnemu procesu (Štemberger, 2004). 
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3 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave, sem postavila naslednje cilje: 

• Raziskati, kateri način ocenjevanja je učiteljem najprimernejši za prvo triado. 

• Raziskati, kateri način ocenjevanja je učiteljem najprimernejši za drugo triado. 

• Raziskati, kakšna mnenja imajo učitelji o vseh treh načinih ocenjevanja (opisno, 

besedno, številčno). 

• Raziskati, kakšno mnenje imajo učitelji o športni vzgoji brez ocene. 

 

4 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

• H1: Učitelji menijo, da je najprimernejši način ocenjevanja v prvi triadi opisno 

ocenjevanje. 

• H2: Učitelji menijo, da je najprimernejši način ocenjevanja v drugi triadi številčno 

ocenjevanje. 

• H3: Večini učiteljev se zdi številčno ocenjevanje najprimernejši način ocenjevanja. 

• H4: Večina učiteljev se ne strinja z neocenjevanjem športne vzgoje. 

 

5 METODE DELA 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

V raziskavi je sodelovalo 136 učiteljev iz 29 osnovnih šol ljubljanske regije. Učitelji, ki so 

odgovarjali na vprašalnik, so bili v povprečju stari 43 let. Povprečna delovna doba učiteljev je 

bila 19 let. Med učitelji, ki so odgovarjali na vprašalnik, so bili zajeti vsi možni nazivi 

učitelja, največ pa jih je imelo naziv svetovalec. Na osnovi naziva sem sklepala, da bodo 

rezultati raziskave boljši oz. predvsem strokovnejši, kot se je izkazalo. 
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Na vprašalnik so odgovarjali učitelji od prvega do petega razreda. Število vprašalnikov, ki so 

jih rešili učitelji po posameznih razredih, je precej enakomerno. Vprašalnik je rešilo tudi 

sedem športnih pedagogov, ki so športno vzgojo poučevali v devetem razredu. V vzorec 

merjencev so sicer sodili učitelji razrednega pouka in športni pedagogi, ki poučujejo v prvi in 

drugi triadi, a ker problem ocenjevanja športne vzgoje zajema celotno osnovno šolo, sem tudi 

teh sedem učiteljev ohranila v svoji raziskavi. 

Učitelji, ki so odgovarjali na vprašalnik, so v tekočem študijskem letu (2010/11) večinoma 

sami poučevali športno vzgojo. Majhen odstotek učiteljev je odgovoril, da športne vzgoje v 

tekočem letu ne poučujejo sami. To pomeni, da so jo poučevali v prejšnjih letih svoje delovne 

dobe, a jo sedaj zaradi starosti ne morejo več poučevati tako kvalitetno, zato so to delo 

prepustili mlajšim kolegom. Po nekaterih šolah pa je bil razlog v tem, da jo eno leto poučujejo 

sami, drugo leto pa jo namesto njih poučuje športni pedagog. 

 

Tabela 5.1: Osnovni podatki o sodelujočih učiteljih 

  
Št. odgovorjenih 
vprašalnikov 

Št. 
neodgovorjenih 
vprašalnikov 

Aritm. 
sredina 

Stan. 
odklon Min. Maks. 

Št. vprašalnikov 136 0 

  
   
  

Razred 135 1     1 9 
Starost učitelja 133 3 42,68 8,581 26 60 
Delovna doba 
učitelja 134 2 19,23 9,851 0 37 

Naziv učitelja 136 0   
  
  
  
  
  
   

Sami poučujejo 
ŠVZ 133 3 
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Tabela 5.2: Število sodelujočih učiteljev po posameznih šolah 

Ime šole 

Št. 
vprašal
nikov 

Kumulativni 
odstotek 
vprašalnikov 

OŠ Mirana Jarca 6 4,4 
OŠ Ketteja in Murna 7 9,6 
OŠ Livada 5 13,2 
OŠ Vita Kraigherja 7 18,4 
OŠ Poljane 11 26,5 
OŠ Zadobrova 8 32,4 
OŠ Jožeta Moškriča 5 36,0 
OŠ Koseze 6 40,4 
OŠ Log-Dragomer 9 47,1 
OŠ Milana Šušteršiča 9 53,7 
OŠ Martina Krpana 6 58,1 
OŠ Bičevje 4 61,0 
OŠ Vrhovci 9 67,6 
OŠ Miška Kranjca 3 69,9 
OŠ Dravlje 4 72,8 
OŠ Maksa Pečarja 9 79,4 
OŠ Sostro 4 82,4 
OŠ Šmartno pod Šmarno goro 2 83,8 
OŠ Polje 2 85,3 
OŠ Dragomelj 2 86,8 
OŠ Valentina Vodnika 1 87,5 
OŠ Ledina 1 88,2 
OŠ Bežigrad 1 89,0 
OŠ Zalog 3 91,2 
OŠ Franceta Bevka 1 91,9 
OŠ Vič 3 94,1 
OŠ Danile Kumar 3 96,3 
OŠ Nove Fužine 4 99,3 
OŠ Savsko naselje 1 100,0 
Skupaj 136   
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Tabela 5.3: Število sodelujočih učiteljev glede na poučevani razred 

Razred 
Št. 
vprašalnikov 

Odstotek 
vprašalnikov 

Kumulativni 
odstotek 
vprašalnikov 

1. 31 23,0 23,0 
2. 27 20,0 43,0 
3. 23 17,0 60,0 
4. 20 14,8 74,8 
5. 26 19,3 94,1 
6. 1 0,7 94,8 
9. 7 5,2 100,0 
Skupaj odgovorjenih 135 100,0   
Skupaj 
neodgovorjenih 1     
Skupaj 136     
 

Tabela 5.4: Število sodelujočih učiteljev glede na naziv 

Naziv učitelja 
Št. 
vprašalnikov 

Odstotek 
vprašalnikov 

Kumulativna 
odstotek 
vprašalnikov 

Brez naziva 14 10,3 10,3 
Mentor 37 27,2 37,5 
Svetovalec 80 58,8 96,3 
Svetnik 5 3,7 100,0 
Skupaj 136 100,0   
 

 

Tabela 5.5: Število učiteljev, ki sami poučujejo športno vzgojo. 

Sami poučujejo ŠVZ 
v tekočem šolskem 
letu (2010/11) 

Št. 
vprašalnikov 

Odstotek 
vprašalnikov 

Kumulativni 
odstotek 
vprašalnikov 

Da 109 82,6 82,6 
Ne 23 17,4 100,0 
Skupaj odgovorjenih 132 100,0   
Skupaj 
neodgovorjenih 4     
Skupaj 136     
 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Brvar Petra, diplomsko delo 

-46- 

 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

Za pridobivanje podatkov je bil izbran vprašalnik, povzet po diplomskem delu Z. Harter 

(1995) in modificiran za potrebe raziskave. Spremenljivke v vprašalniku so: 

– podatki o anketirancih; 

–  mnenje o ustreznem načinu ocenjevanja; 

(Anketirancem se zdi najprimernejši način ocenjevanja v prvi triadi opisno 

ocenjevanje, v drugi triadi pa številčno ocenjevanje.) 

–  strinjanje oziroma nestrinjanje s posameznim načinom ocenjevanja športne vzgoje; 

–  prednosti in slabosti posameznega načina ocenjevanja športne vzgoje; 

–  Težave, s katerimi se srečujejo pri ocenjevanju športne vzgoje. 

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

Meritev sem so lotita tako, da sem poiskala seznam šol, ki so del ljubljanske regije. Nekaterim 

šolam sem vprašalnike posredovala preko elektronske pošte, drugim sem jih odnesla v tiskani 

obliki osebno na šolo, tretjim šolam pa sem jih poslala v tiskani obliki priporočeno na šolo. 

Vprašalnike sem razposlala po šolah 1. 3. 2011. Vse šole so imele čas za izpolnjevanje do 31. 

3. 2011. Takrat naj bi mi vrnili izpolnjene. To sem jim tudi napisala v nagovoru. Do 31. 3. so 

mi vrnili zelo malo vprašalnikov. Do konca aprila mi je uspelo zbrati 136 vprašalnikov, 

razposlala pa sem jih okoli 450.  

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne in kvantitativne analize. Kvantitativna analiza je 

bila namenjena vprašanjema zaprtega tipa. Številčne podatke sem najprej zapisala v tabelo v 

programu Excel, nato pa sem jih statistično obdelala v programu SPSS za Windows, verzija 

18.0.  Kvalitativna analiza  je obsegala vsebinsko analizo odgovorov na štiri odprta vprašanja 

preko tabel v programu Word 2007. 
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6 REZULTATI IN RAZPRAVA 

Svojo analizo rezultatov sem začela s tabelama, ki odgovarjata na vprašanji, kateri način 

ocenjevanja se zdi učiteljem najprimernejši v prvi triadi in kateri se jim zdi najprimernejši v 

drugi. Ti dve tabeli sta si zaslužili prvo mesto po mojih interpretacijah rezultatov zato, ker bi 

bilo na osnovi teh rezultatov zanimivo prebirati, kako so učitelji v nadaljevanju strokovno 

argumentirali svojo izbiro. 

 

Tabela 6.1: Mnenja o najprimernejšem načinu ocenjevanja v 1. triadi 

Način ocenjevanja v 
1. triadi 

Št. 
odgovorov 

Veljaven 
odstotek 
odgovorov 

Kumulativni 
odstotek 
odgovorov 

Številčna ocena  10 7,4 7,4 
Besedna ocena 16 11,9 19,3 
Opisna ocena 81 60,0 79,3 
Brez ocenjevanja 28 20,7 100,0 
Skupaj odgovorjenih 135 100,0   
Skupaj 
neodgovorjenih 1     
Skupaj 136     
 

Največ je učiteljev, ki sem jim zdi v prvi triadi najprimernejši način ocenjevanja opisno 

ocenjevanje. Učiteljem je torej zelo pomembno, da dajo staršem in otroku natančno povratno 

informacijo o učenčevem delu, njegovem napredku, primanjkljajih, ki bi jih bilo dobro 

odpraviti. Vsekakor je to obdobje otrokovega razvoja zelo pomembno, zato sta natančno in 

sistematično načrtovanje pouka športne vzgoje zelo pomembna. Pri tem je zelo pomembno 

sodelovanje staršev, saj je otrokov gibalni razvoj odvisen od dednosti, okolja in aktivnosti. 

Glede na nadaljnje rezultate raziskave, ki kažejo na nepravilnost zapisovanja opisnih ocen, na 

nerazumevanje opisnih ocen s strani staršev, ali pa celo nebranje opisnih ocen s strani staršev,  

pa se mi tako visok odstotek ne zdi primeren. Konec koncev starši lahko dobijo največ 

informacij o svojem otroku, ko se z učiteljem pogovorijo na štiri oči. Zato bi jaz, kot sem tudi 

v nadaljevanju zapisala, predlaga obvezne govorilne ure, katerih namen bi bil sodelovanje 

učitelja in staršev pri napredku otroka. 

Zanimiv je podatek, da je najmanj učiteljev v prvi triadi za številčno ocenjevanje. S tem 

pozivam člane, ki sodelujejo pri nastajanju nove Bele knjige, naj resno premislijo o njihovem 
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predlogu številčnega ocenjevanja že od 3. razreda naprej. Pri predmetih, kot sta matematika, 

slovenščina, to podpiram, za športno vzgojo pa se mi ne zdi primerno. Ravno tako ni 

primerno, da gospod Krek (v Žolnir, 2011) trdi, da se stroka zavzema za številčne ocene v 

prvi triadi, ker temu ni tako.  

Zelo pozitivno se mi zdi, da je bil na drugem mestu (sicer kar precej za opisno oceno) 

največkrat obkrožen odgovor brez ocene. To pomeni, da obstajajo tudi učitelji, ki vedo, kaj je 

bistvo predmeta športne vzgoje. Ti učitelji se zavedajo, da se kvaliteta predmeta ne meri po 

načinu ocenjevanja, ampak po tem, koliko dajo učitelji učencem življenjsko pomembnih 

nasvetov in navad. Ti učitelji se zavedajo drugačnosti športne vzgoje od drugih predmetov. 

Zavedajo se, da bi bil predmet brez ocene privilegij, ki bi predmet dvignil nad ostale 

predmete, ne pa ponižanje in občutek drugorazrednega predmeta, kot so navajali nekateri 

učitelji v nadaljevanju raziskave. 

V zlato sredino se je uvrstilo besedno ocenjevanje. Ta podatek mi pove le to, da je besedno 

ocenjevanje nevtralno ocenjevanje, s katerim bi se verjetno strinjala velika večina učiteljev v 

primeru, da bi ga, recimo, zopet uvedli. Osebno menim, da tako kot v ljubezni ni dobro 

pogrevati nekaj, kar je bilo že končano, tako tudi v ocenjevanju ni dobro, da se ponovno 

uvajajo načini ocenjevanja, ki so že bili, a so se izkazali, da niso najprimernejši, zato se jih je 

zamenjalo. Tudi pri ocenjevanju športne vzgoje moramo iti naprej in pustiti preteklost za 

sabo, ne pa da se vedno znova vračamo vanjo. Glede na to, da so bili vsi načini ocenjevanja že 

uporabljeni in izbrisani in zopet uporabljeni, ostane za pravi korak naprej le še neocenjevanje.  

Tabela 6.2: Mnenja o najprimernejšem načinu ocenjevanja v 2. triadi 

Način ocenjevanja v 
2. triadi 

Št. 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov 

Kumulativni 
odstotek 
odgovorov 

Številčna ocena 49 37,1 37,1 
Besedna ocena 47 35,6 72,7 
Opisna ocena 28 21,2 93,9 
Brez ocenjevanja 8 6,1 100,0 
Skupaj odgovorjenih 132 100,0   
Skupaj 
neodgovorjenih 4     
Skupaj 136     
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Za drugo triado se zdita učiteljem najprimernejša načina ocenjevanja številčno ocenjevanje in 

besedno ocenjevanje. Na eni strani so torej kar številčni učitelji, ki zagovarjajo številčno 

ocenjevanje, na drugi strani pa učitelji, ki zagovarjajo besedno. Ob pogledu na rezultate se mi 

je zastavilo vprašanje, zakaj je toliko učiteljev za številčno ocenjevanje. V nadaljevanju 

raziskave sem odgovor na to vprašanje dobila tudi  preko odgovorov učiteljev glede strinjanja 

s številčnim ocenjevanjem. Priznati moram, da nad odgovorom nisem bila zadovoljna. Torej, 

številčno ocenjevanje je dobilo največji odstotek odgovorov, a razlogi, zakaj, so čisto napačni. 

Druga polovica učiteljev, ki so zagovarjali besedno ocenjevanje, je podala v nadaljevanju 

nekoliko bolj primerne argumente svoje odločitve. Še vedno pa so bili med njimi tudi taki, ob 

katerih sem obnemela. Tako za prvo kot drugo skupino učiteljev lahko rečem, da naj začnejo 

brati in se izobraževati ter osebnostno napredovati.  

Tretja skupina učiteljev s precej manjšim odstotkom se je, kot za najprimernejši način 

ocenjevanja v drugi triadi, odločila za opisno ocenjevanje. To so učitelji, ki ne držijo svoje 

avtoritete in discipline učencev na ramenih številčnega ali pa besednega ocenjevanja. Menim 

namreč, da je poglavitni razlog zavzemanja učiteljev za številčne ocene strah učiteljev pred 

nedisciplino učencev, nesodelovanjem, neupoštevanjem navodil in pravil. Učitelji, ki so 

obkrožili tudi v drugem triletju, kot najprimernejši način opisno ocenjevanje, se ne bojijo, da 

bi s tem načinom ocenjevanja izgubili avtoriteto in da bi bil s tem načinom ocenjevanja 

predmetu odvzet pomen. 

Četrta in najslabše zastopana skupina so bili učitelji, ki se strinjajo s tem, da športne vzgoje ne 

bi ocenjevali. Menim, da bi moralo biti takih učiteljev več. V primeru neocenjevanja bi se 

moral enako obdržati sistem evidentiranja posameznega učenca. Razlika bi bila le v tem, da 

učenec ne bi bil zaradi ocene telesno še bolj izpostavljen, saj je telo že samo po sebi 

izpostavljeno. Učenci bi še vedno dosegali cilje a v okviru ''tihega sistema'' in individualnih 

pogovorov z učenci in starši. Pod tihi sistem mislim na to, da nikoli ne bi bil noben učence 

izpostavljen pred ostalimi, vse bi bilo tako prepleteno, da učenci še vedeli ne bi, kdaj jih 

''preverjamo''. Bistvo, ki ga želim povedati pri neocenjevanju športne vzgoje, je, da bi ostalo 

preverjanje, črtalo pa bi se ocenjevanje. 

S pomočjo obeh tabel sem ugotovila, da je se zdi učiteljem najprimernejši način ocenjevanja v 

prvi triadi opisno, v drugi pa številčno ocenjevanje. Iz rezultatov je razvidno, da so učitelji 

prve triade bolj enotni glede ustreznosti ocenjevanja, saj se je za opisno oceno odločilo več 
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kot polovica vseh vprašanih. V drugi triadi so mnenja veliko bolj razpršena. V nadaljevanju 

sledijo argumenti učiteljev, zakaj se jim zdi določen način ocenjevanja primeren in zakaj ne. 

 

Tabela 6.3: Strinjanje s številčno oceno 

STRINJANJE S ŠTEVILČNO OCENO OD 1 DO 5 ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

Za učence druge in tretje triade, saj morajo poznati tudi  
teoretična znanja o športu in športnih aktivnostih. 

17 22,6 

Jasno in natančno določeni kriteriji in cilji, ki so razumljivi tako 
staršem kot učencem. 

16 21,3 

Motiviranje učencev. 12 16 

Če so vsi drugi predmeti ocenjeni  številčno, je smiselno, da je 
tudi športna vzgoja – enakovrednost. 

8 10,6 

Velik razpon ocenjevanja in s tem natančnejše ocenjevanje 
razlik (občasno bi moralo biti v kombinaciji z opisnim 
ocenjevanjem).  

6 8 

Učenci jemljejo predmet tako bolj resno – se bolj potrudijo. 4 5,3 

Najlažji sistem ocenjevanja za učitelja. 3 4 

Učenci, ki so dobri športniki, si lahko zvišajo uspeh, hkrati jim 
je to motivacija tudi za druga področja, kjer so lahko šibkejši. 

3 4 

Za učence tretje triade. 2 2,6 

Če bi ocenjevanje prilagodili gibalno šibkejšim otrokom. 1 1,3 

Učenci bi morali biti že od malega ovrednoteni z oceno.  1 1,3 

Če so cilji, morajo biti tudi ocene. 1 1.3 

Opisuje stanje učencev in jih ne razvršča v lestvico.  1 1,3 

 

Pod strinjanje s številčnimi ocenami so učitelji napisali kar nekaj argumentov. Zastavi pa se 

vprašanje, ali so argumenti strokovno utemeljeni. Kot vidite, je največ učiteljev podalo 

stališče, da se strinjajo s številčno  oceno v drugi in tretji triadi, ko morajo učenci spoznati 
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tudi teoretična znanja o športu in športnih aktivnostih. Povezavo te trditve z ocenjevanjem 

vidim v tem, da se ti učitelji verjetno zavedajo, da se mora pri športni oceni ocenjevati znanje, 

ne pa sposobnosti, zato so to podali kot argument, saj povezujejo teoretično znanje kot znanje, 

ki je primerno za ocenjevanje. Po drugi strani pa so teoretične vsebine v učnem načrtu 

zapisane že vse od prvega razreda naprej. Če torej ocenjevanje povezujejo s teoretičnimi 

vsebinami, potem bi lahko potekalo ocenjevanje že od prvega razreda, ne pa šele od drugega 

triletja, kar pomeni od 4. razreda naprej. 

Kar se tiče druge trditve, ki so jo učitelji navedli kot argument za številčno ocenjevanje, torej 

jasno in natančno določeni kriteriji in cilji, ki so razumljivi tako staršem kot učencem, se mi 

ne zdi smiselna, saj morajo biti kriteriji izdelani jasno za vsak način ocenjevanja. Enako je s 

cilji, saj moramo doseči enake cilje neodvisno od načina ocenjevanja. Naloga vsakega učitelja 

je namreč jasno in natančno predstaviti cilje in dejavnosti, preko katerih se bo uresničevalo 

cilje. S tem dobijo učenci odgovor na vprašanje: Zakaj moramo izvajati to vajo, aktivnost …? 

Z odgovorom na to vprašanje jim osmislimo vsa početja, saj vedo, kaj je njihov končni cilj, 

in, da je vse, kar morajo narediti, le del poti, ki vodi do večjega cilja. Njihova motivacija mora 

biti usmerjena v postopke in ne v rezultate (ocene), saj bodo s tem dosežki boljši. Lahko bi 

celo rekli, da gre za isti princip, kot je bistveno drugotno stanje, ki ga poznam iz sociologije. 

Renata Salecl (1988) pravi, da je to je stanje, ki ga nujno zgrešimo, če ga postavimo za 

neposreden cilj našega delovanja. Dosežemo ga lahko kot stranski produkt nekih drugih 

ciljev.  

Tretja največkrat zapisana trditev je bila, da so učenci s številčno oceno motivirani. Kar se 

tiče motivacije, vemo, da je učna motivacija  pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji. V 

učno-vzgojnem procesu se povezujeta notranja in zunanja motivacija, saj vplivata druga na 

drugo. Notranja motivacija izvira iz interesa in radovednosti. Kadar smo notranje motivirani, 

ne rabimo zunanjih spodbud, ker je dejavnost že sama po sebi nagrada. Posledice notranje 

motivacije posameznika so dobro psihično počutje ter izkazovanje zanimanja za posamezne 

dogodke z veseljem, uživanjem, s pripravljenostjo za vlaganje napora, zabavo in vztrajnostjo. 

Zunanja motivacija se kaže v tem, da nekaj naredimo zato, da bi zaslužili oceno ali nagrado, 

se izognili kazni, zadovoljili učitelja. Sama dejavnost pa nas v resnici ne zanima, zanima nas 

le to, kaj bo dejavnost prinesla. Zunanje motivirani učenci iščejo čim lažje delo, saj so jim 

pomembne le ocene. Niso samostojni, ampak so odvisni od učitelja. Ali si želimo takšnih 

učencev? Športno vzgojo je potrebno naravnati v razvoj motivacijskih vzvodov, ki bodo 

aktivirali v posameznikih njihovo notranjo motivacijo. Bistveno je dejstvo, da je ocena del 
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zunanje motivacije in ne pripomore k temeljnemu cilju športne vzgoje, ki je vseživljenjsko 

ukvarjanje s športom. K temu cilju bi pripomogla notranja motivacija. Največja dilema je 

torej, ali bi znali učitelji učence motivirati tako, da bi le-ti našli svojo notranjo motivacijo. Ali 

so učenci res motivirani zaradi ocene ali gre za dejstvo, da se bojijo ocen in zato bolj 

sodelujejo pri pouku in se bolj trudijo? V takem primeru ocena ni motivacija, ampak je 

ustrahovanje. Lahko se zdi motivacija v očeh učitelja, v očeh učenca pa je lahko vse kaj 

drugega, še posebej v očeh učenca, ki je gibalno med šibkejšimi. Škof (2010) v svojem delu 

opiše, kako lahko pri učencih z različnimi vzgojnimi postopki gradimo notranjo motivacijo.  

Četrta največkrat zastopana trditev je bila, da če so vsi drugi predmeti ocenjeni številčno, je 

smiselno, da je tudi športna vzgoja ocenjena številčno zaradi enakovrednosti z drugimi 

predmeti. Ob tem bi rada poudarila, da se še vedno premalo učiteljev zaveda, da športne 

vzgoje ne moremo enačiti z drugimi predmeti. S športno vzgojo moramo poskrbeti za skladen 

razvoj otrok. Niso pomembne meritve, ampak le to, da je otrok dejaven in aktiven in da v tem 

uživa. Naj povem tudi izkušnje ene izmed učiteljic, ki je sodelovala pri razpravi Kakšno šolo 

hočemo na temo Vrnimo pomen vzgojnim predmetom. Gre za učiteljico gospodinjstva, ki se je 

vse do uvedbe številčnih ocen počutila kot drugorazredna, manjvredna učiteljica, ker je 

morala podeljevati ''kravje'' ocene, kot se je izrazila sama. Ob uvedbi številčne ocene je bila 

sprva zelo vesela, a je zelo kmalu ugotovila, da trpi, ker mora ocenjevati od 1 do 5. Trpi, ko jo 

učenci v 5. razredu vprašajo, kaj bodo kuhali, in jim mora odgovoriti, da letos ne bo nič 

kuhanja, ampak se bodo učili o 1-krat in 2-krat zaviti preji in podobne stvari, ker ji to narekuje 

učni načrt. Trpi, ko mora nekomu, ki se mu je npr. zažgala palačinka dati zato slabšo oceno. 

Tisto, kar želim povedati je, da bi se morali učitelji športne vzgoje zavedati, da se vrednost 

nekega predmeta ne kaže z načinom ocenjevanje, ampak s tem, koliko dajo preko njihovega 

predmeta učencu. 

 Naslednja po vrsti je trditev velik razpon ocenjevanja in s tem natančnejše ocenjevanje razlik 

(občasno bi moralo biti v kombinaciji z opisnim ocenjevanjem). Če pogledamo na številčno 

ocenjevanje s tega zornega kota, se s tem argumentom strinjam. Res je, da lahko pri 

številčnem ocenjevanju najbolj natančno razporedimo učence še posebej, če zraven pripišemo 

še pisni komentar, torej, da oceno kombiniramo z opisno oceno, toda zakaj potrebujemo 

natančnejše ocenjevanje razlik, če je cilj vzgajati učence v duhu vseživljenjskega ukvarjanja s 

športom. Učence s številčno oceno sicer lahko prisilimo, da bodo sodelovali pri urah, ne 

moremo pa jih z ocenami prisiliti, da bodo šport imeli radi. Kje je torej smisel petstopenjske 

ocenjevalne lestvice? Naslednji argument je, da jemljejo učenci predmet tako bolj resno – se 
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bolj potrudijo. Temu lahko dodam le to, da tak argument kaže na težavo pri vzpostavljanju 

discipline. Učitelji so torej zahtevali ocene, ker je drugače težko doseči disciplino in 

sodelovanje učencev. Rezultat, ki ga dobimo s tem, pa ni tisto, kar bi si želeli. Učenci se torej 

trudijo zaradi ocen, ne pa zaradi njih samih in njihovega boljšega počutja.  

Trditvi, ki sledita, pojasnjujeta, da je to najlažji sistem ocenjevanja za učitelja in da si lahko 

učenci, ki so dobri športniki, zvišajo uspeh, hkrati pa jim je to motivacija tudi za druga 

področja, kjer so lahko šibkejši. Kar se tiče prve trditve, je moj argument le ta, da je bistvo, 

kaj je dobro za učenca in ne kaj je najlažja oblika za učitelja. Z drugo trditvijo se delno 

strinjam, saj je res, da si lahko zvišajo uspeh, vseeno pa moram pripomniti, da številne 

raziskave kažejo na povezanost športne aktivnosti z boljšimi učnimi rezultati. Torej tisti, ki so 

športno aktivni, imajo tudi pri drugih predmetih dobre ocene, kar pomeni, da si samo s 

športno vzgojo ne višajo uspeha. Ravno tako pa menim, da nekdo, ki je motiviran za šport, ne 

bo za to npr. za matematiko nič bolj motiviran, le lažje bo prenašal izzive, saj bo imel preko 

fizične kondicije tudi več psihične.  

Kar se tiče naslednje trditve, ki pravi, da je primerno za učenec tretje triade, sem istega 

mnenja, kot pri prvi trditvi. Enako število odgovorov, in hkrati tudi najnižje, pa so dobile 

trditve: če bi ocenjevanje prilagodili gibalno šibkejšim otrokom (Tak način ocenjevanja že 

poteka, le poslati je treba odločbo.),  bi učenci morali biti že od malega ovrednoteni z oceno 

(Kar se tiče težkega prehoda, tako za starše kot za otroke, iz opisnih na številčne ocene, se s 

tem strinjam. Menim le, da predmet, kot je športna vzgoja, prehoda ne rabi, ker sploh ne rabi 

ocen).  

Na predzadnje mesto sem zapisala trditev, da če so cilji, potem morajo biti tudi ocene. Cilji in 

ocena drug drugega ne pogojujeta, torej tega ne moremo napisati. Lahko napišemo, da če smo 

npr. žejni, potem pijemo, če smo športno aktivni, se znojimo, vsekakor pa postavitev cilja ne 

pogojuje kot posledico tega cilja številčno ocenjevanje, ampak dosego tega cilja.  

Na zadnje mesto sem zapisala najbolj nesmiselno trditev, in sicer, da številčna ocena opisuje 

stanje učencev in jih ne razvršča v lestvico. Torej, izmed vseh načinov ocenjevanja številčno 

ocenjevanje učence najbolj razvršča v ''lestvico''. 
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Tabela 6.4: Nestrinjanje s številčno oceno 

NESTRINJANJE S ŠTEVILOČNO OCENO OD 1 DO 5 ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

Bistvo ni ocena, ampak pripraviti učence na vseživljenjsko 
ukvarjanje s športom. 

18 14,3 

Za slabše motorično razvite učence (kljub svojim naporom in 
trudu ne morejo doseči boljših ciljev, ocen). 

14 11,1 

Gre za vzgojni predmet, kjer moramo upoštevati učenčevo 
osebnost, posebnosti, individualni napredek, prirojene lastnosti – 
diferenciacija. 

13 10,3 

Se ne strinjam.  11 8,7 

Staršem in učencem ne da povratne informacije o učenčevih 
sposobnostih, prizadevanju, dosežkih, napredku … 

10 7,9 

Učence klasificira, učenci se med seboj primerjajo. 9 7,1 

Težko je realno številčno oceniti učenčeve zmožnosti, odnos do 
dela … ocene niso objektivne. 

8 6,3 

Občutek neuspeha in s tem slaba samopodoba učencev, 
prenehanje ukvarjanja s športom. 

6 4,8 

Ocenjevanje mlajših učencev glede na zmožnosti in 
napredovanje (prva triada). 

6 4,8 

Doseganje meril je bolj odvisno od talenta kot od znanja. 4 3,2 

Prestrogi kriteriji, ki ne upoštevajo razlik med sposobnostmi 
učencev. 

4 3,2 

Strah pred oceno. 4 3,2 

Deluje destimulativno. 4 3,2 

Ocena je pri nekaterih učiteljih preveč usmerjena v sposobnosti 
in premalo v trud, napredek. 

3 2,4 

Večina ocen je 3, 4, 5, kar ne odraža dejanskega stanja učencev. 2 1,6 

Zbadanje sošolcev.  2 1,6 

So zelo strogi kriteriji ocenjevanja in tako učencem z dobrimi 
ocenami pri drugih predmetih dostikrat znižaš končni uspeh. 

2 1,6 
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Vzgojni predmeti bi morali biti sproščujoči in zaželeni. Z 
ocenjevanjem se je to izgubilo. 

1 0,8 

Obremenjuje otroke in njihove starše, ki posledično pritiskajo na 
otroke zaradi izboljšanja ocene in ne zaradi izboljšanja 
sposobnosti, spretnosti … 

1 0,8 

Ali učitelji ponudijo dovolj izkustveno okolje, da lahko s 
številčno oceno merijo dosežke svojih učencev? 

1 0,8 

Ne smeš upoštevati prizadevnosti oz. lenobe. 1 0,8 

Učitelji izkoriščajo oceno za discipliniranje. 1 0,8 

Moti me, ker se vsa področja oz. panoge ocenjuje na enak način. 1 0,8 

 

Učitelji so glede nestrinjanja s številčnimi ocenami podali zelo različna mnenja, ki jih je bilo 

težko združiti v skupne kategorije. Zelo pozitivno je, da je največ učiteljev za argument, zakaj 

se ne strinjajo s številčno oceno,zapisalo, da bistvo ni ocena, ampak pripraviti učence na 

vseživljenjsko ukvarjanje s športom. Še vedno pa je odstotek učiteljev, ki so podali tak 

argument, premajhen, glede na to, da je to eden izmed osnovnih ciljev športne vzgoje.  

Naslednja največkrat zapisana trditev je bila, da je številčno ocenjevanje neprimerno za slabše 

motorično razvite učence, ki kljub svojim naporom in trudu ne morejo doseči boljših ciljev, 

boljših ocen. V učnem načrtu so zapisana splošna izhodišča, ki jim mora slediti športni 

pedagog. Eno izmed izhodišč je, da mora spoštovati načelo enakih možnosti za vse učence in 

upoštevati njihovo različnost. Učitelj mora prilagoditi učencem, ki so slabše motorično 

razviti, način dela tako, da bodo uspešni in motivirani. Zaradi različnosti in posebnosti razvoja 

otrok torej učni načrt priporoča, da je pri določenih športih treba učencu določiti take osebne 

standarde, ki jih je sposoben doseči glede na svoj tempo razvoja.  

Naslednji največkrat zapisan argument je bil, da gre za vzgojni predmet, kjer moramo 

upoštevati učenčevo osebnost,  posebnosti, individualni napredek, prirojene lastnosti – 

diferenciacija. S tem se vsekakor strinjam, a to ni argument, ki bi bil na mestu, da je to razlog, 

zakaj športne vzgoje ne bi smeli ocenjevati. Ni samo športna vzgoja predmet, kjer bi učitelji 

morali upoštevati vse te dejavnike, to bi morali upoštevati pri vseh predmetih, in sicer pri 

samem načrtovanju pouka, vsekakor pa ne pri ocenjevanju. Otroka moramo v procesu pouka 

vedno obravnavati kot celovito osebnost. Tako ga obravnavamo tudi pri preverjanju znanja,  
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spremljanju njegovega individualnega razvoja sposobnosti, lastnosti, značilnosti in znanj na 

nekem področju.  Pri ocenjevanju, naj bo opisno ali številčno, v redovalnici ali spričevalu pa 

se osredotočimo na znanje in ne na druge nekognitivne cilje, ki so vezani na učenčevo 

osebnost in njegovo vedenje (Kovač, Jurak & Strel, 2003). 

Naslednja trditev po vrsti je bila, da so učitelji napisali, da se z ocenjevanjem ne strinjajo. 

Najlažje je samo napisati, da se z nečim ne strinjaš, težje pa je podati argument. Iz te trditve 

sklepam, da učitelji ne poznajo ozadja ocenjevanja, in če nečesa ne poznaš dobro, potem tudi 

ne moreš podati tehtnih argumentov.  

Naslednji največkrat  zastopan argument je bil, da številčna ocena staršem in učencem ne da 

povratne informacije o učenčevih sposobnostih, prizadevanju, dosežkih in napredku. S to 

trditvijo se strinjam. Številčna ocena namreč nudi otrokom in staršem informacijo o deležu 

znanja, ki ga je otrok med šolskim letom pridobil, kar pomeni, da je otrok z oceno 5 usvojil 

90 odstotkov znanja, z oceno 2 polovico znanja, trojke in štirice pa so nekje vmes. Iz številčne 

ocene ne izvemo, kaj se mora otrok še naučiti.  

Naslednja trditev učiteljev je bila, da so proti številčnemu ocenjevanju, ker klasificira učence. 

Učenci pa se potem med sabo primerjajo. S prvim delom trditve se strinjam. Res je, da 

številčna ocena klasificira učence v pet kategorij, klasificira pa jih tudi besedna ocena, in sicer 

v tri kategorije. Kar se tiče drugega dela trditve, da se učenci med sabo primerjajo, pa je 

napaka učitelja. Očitno so se učitelji napačno lotili predstavitve ocen učencem. Namesto 

besede klasifikacija je učencem bolje reči, da so različno nadarjeni za različna področja in jih 

s tem navajati na drugačnost med ljudmi. Nekdo je bolj nadarjen za športno področje in ima 

tam boljše ocene, drug je nadarjen za matematiko in ima tam boljše ocene. Ne gre torej za 

klasifikacijo, ampak za nadarjenost na različnih področjih. To lahko izkoristimo v prid temu, 

da si učenci med seboj pomagajo, saj so nadarjeni za različne področja. Preko ocen se torej ne 

smejo primerjati, ampak morajo iskati pot, kako si med seboj pomagati.  

Naslednji argument proti številčnemu ocenjevanju je bil, da je težko realno številčno oceniti 

učenčeve zmožnosti, odnos do dela … ocene niso objektivne. Moj prvi komentar na ta 

argument je, da dokler bomo ocenjevali učitelji, ki smo človeška bitja, ocene verjetno nikoli 

ne bodo 100 odstotno objektivne. Sicer pa za vsako oceno morajo stati kriteriji oz. cilji, ki jih 

morajo učenci doseči za določeno oceno. Torej učitelji, ki so to trditev podali za argument, 

nimajo dobro razdelanih kriterijev ocenjevanja, oz. niso natančno seznanjeni,kaj smejo in česa 
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ne smejo ocenjevati, saj učenčeve zmožnosti in njegov odnos do dela vsekakor ne sodita med 

ocenjevanje.  

Ocenjevanje mlajših učencev glede na zmožnosti in napredovanje (prva triada) je naslednja 

trditev, ob kateri lahko zapišem le to, da številčnega ocenjevanja v prvi triadi ni. Je pa res, da 

je z novo Belo knjigo sprejeto ocenjevanje od tretjega razreda naprej.  

Enako številčna je bila tudi trditev, da dobivajo s številčno oceno učenci občutek neuspeha in 

s tem slabo samopodobo, posledica tega pa je prenehanje ukvarjanja s športom. Vsekakor je 

od samopodobe odvisno, kaj bo posameznik v življenju počel in čemu se bo izogibal. Učitelji 

se morajo torej v tem konceptu vprašati, ali pomagajo otrokom pri pridobivanju pozitivne 

športne samopodobe, saj so oni tisti, ki lahko na to vplivajo. Pozitivno samopodobo ima pri 

športni vzgoji tisti učenec, ki je zadovoljen s svojim izgledom in s svojim športno gibalnim 

znanjem. Ob tem naj poudarim tudi pomen družine. Starši se svoje vzgoje vse manj zavedajo 

in le-to prenašajo na šolo. Naloga športnih pedagogov je, da to povedo staršem. Kristan 

(2001) pravi, da bi morali športni pedagogi iz športne vzgoje izvzeti vse tiste prijeme, ki 

oblikujejo negativno samopodobo na tem področju. Mislim, da je samopodoba le eden od 

dejavnikov, ki vplivajo na ukvarjanje s športom, in da slabša ocena ne vodi v kasnejše 

neukvarjanje s športom. Bistvenega pomena je vzgoja v družini, ki mora že od samega 

začetka potekati v športnem duhu. Pomembno je, da so prve izkušnje otrok s športom 

zaznamovane z uživanjem, druženjem in zabavo. Tako se bodo otroci postopno in na igriv 

način naučili sposobnosti, ki jih bodo kasneje v življenju potrebovali (Tušak, Tušak, & Tušak, 

2003).  

Težava je v tem, da so ocene zelo pomembne pri oblikovanju samopodobe. Če so visoke, je 

temu primerna tudi samopodoba, če so nižje, se samopodoba oblikuje bolj negativno. Starši in 

učitelji so tisti, ki morajo glede na dosežene ocene otrokom pomagati premagovati stres in 

zavirati obsedenost z ocenami. Otroci namenjajo ocenam veliko pozornost prav zato, ker so 

prvi pomemben podatek o otroku, če pogledamo v redovalnico. Otrok jih razume kot 

kazalnik, ki mu pove, ali ustreza okolju ali ne, saj ocene pokažejo, kako sposoben je na 

posameznem akademskem področju. Tako postane šolsko delo eden največjih otrokovih 

izzivov v tem razvojnem obdobju, saj mu ocene povedo, ali se v svojemu okolju odziva 

ustrezno in ali zadovoljuje želje staršev. Slabe ocene še slabše vplivajo na otrokovo 

samopodobo, če starši namenjajo velik poudarek dobremu uspehu. Otrok si v takem primeru 

misli, da ni dovolj dober.  
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Naslednja trditev nestrinjanja s številčnimi ocenami je bila ocenjevanje mlajših učencev glede 

na zmožnosti in napredovanje (prva triada). Torej, kar nekaj učiteljev se ne strinja z 

ocenjevanjem športne vzgoje v prvi triadi, saj morajo ocenjevati njihove zmožnosti in  

napredovanje. Najprej bi rada povedala, da v prvi triadi zaenkrat poteka opisno ocenjevanje, 

kar pomeni, da številčnega ocenjevanja ni. Le v tretjem razredu imamo kombinacijo opisnega 

in številčnega ocenjevanja. Tako se učenci počasi privadijo na ocene v četrtem razredu. Glede 

zmožnosti in napredovanja pa menim, da kljub temu, da športne vzgoje ne moremo enačiti z 

drugimi predmeti (s športom bi se morali že iz zdravstvenih razlogov ukvarjati celo življenje), 

lahko rečem, da moraš tudi za razumevanje matematike imeti določene zmožnosti, enako za 

jezik ali pa za kemijo, glasbo … Učenci so posamezniki, ki imajo za različna področja 

različne zmožnosti, so različno nadarjeni. Gledano s tega zornega kota, zakaj torej nekoga ki 

ni nadarjen za šport, ne bi ocenjevali, nekoga, ki ni za matematiko, pa bi. Menim, da so 

učitelji s to trditvijo želeli poudariti, da se z vstopom v šolo za otroka začne novo obdobje v 

njegovem življenju. Njegova temeljna potreba po gibanju in igri je z vstopom v šolo motena. 

Otrok se težko privadi na disciplino in dolgotrajno sedenje, kar negativno vpliva na njegovo 

počutje. Športna vzgoja pa ima zelo pomembno funkcijo pri sproščanju otrokovih frustracij 

glede tega, pri kompenzaciji pomanjkanja gibanja, hkrati pa je učinkovito sredstvo vzgoje in 

izobraževanja. S pravilnimi prijemi (ki v prvih letih šolanja vsekakor ne vključujejo 

ocenjevanja) lahko pozitivno vplivamo na razvoj in odnose med motoričnimi, kognitivnimi in 

čustveno socialnimi komponentami njegove osebnosti (Kovač, 1993). 

Športna vzgoja je svojevrstno področje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki z gibalno 

dejavnostjo pripomore k večstranskem oblikovanju mladega človeka (Strel, & Štihec, 1995). 

 Učitelji v prvi triadi bi morali imeti ta stavek stalno pred seboj. Če bo otrok užival v športu, 

se bo tudi z drugimi področji lažje spoprijemal.  

Naslednja trditev je bila, da se učitelji ne strinjajo s številčno oceno, ker je doseganje meril 

bolj odvisno od talenta kot od znanja. Ob tej trditvi bi zapisala samo to, da smo vsi nadarjeni 

na različnih področjih in da se mora v šoli ocenjevati samo znanje in ne talent. Merila oz. cilji 

pri športni vzgoji pa so zastavljeni na nivoju, ki je dosegljiv vsem učencem, tudi tistim, ki 

niso tako nadarjeni na športnem področju. Povedati želim, da če se nekdo na dan uči  npr. dve 

uri matematiko, ker težko razume snov, lahko tudi nekdo drug, ki težko preteče npr. 600 

metrov za športno vzgojni karton, na dan postopno vedno več preteče.  
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Enako mesto zaseda tudi trditev, da so prestrogi kriteriji, ki ne upoštevajo razlik med 

sposobnostmi učencev. Osebno menim, da to kaže na eni strani na nepoznavanje učnega 

načrta, v katerem je zapisano, da izkušnje kažejo na to, da so med učenci velike razlike v 

telesni zgradbi in gibalni učinkovitosti, zato se je treba učencem, ki imajo težave pri 

doseganju temeljnih standardov, individualno posvečati in jih vključiti v dopolnilni pouk. Na 

drugi strani pa to, da je najlaže napisati, da so kriteriji prestrogi in zahtevati nižje, ki bodo 

dosegljivi vsem učencem brez posebnega truda učitelja. Ti učitelji so preveč usmerjeni v 

rezultate. Pri športni vzgoji pa moramo usmeriti pozornost na učenje in poučevanje, 

poglabljanje snovi in povezovanje snovi z že usvojenim znanjem, igranjem, druženjem in s 

tem bo rezultat sigurno dober. S tem bomo ustvarili ozračje, v katerem bodo dane možnosti za 

razvoj ključnih kompetenc, kot so kakovostno znanje, sodelovanje v timu, pogajanje, vodenje, 

sprejemanje odgovornosti, izražanje pripadnosti, zavzetost za rezultate, pozitiven odnos do 

sprememb. V nasprotnem primeru, če ves čas mislimo le na rezultate, kriterije, na ocene, na 

točke, na to, kako bo kdo opravil gibalno nalogo brez napake in zato dobil boljšo ali slabšo 

oceno, bo lahko proces učenja dosti bolj površinski, temu primerni pa bodo tudi rezultati. 

Dajanje ocen pri športni vzgoji je bolj presojanje uspešnosti dela in individualnega napredka v 

znanju in sodelovanja vsakega posameznika, kot pravo ocenjevanje (Cankar et al, 2001). 

Enako število glasov sta dobila tudi strah pred oceno in trditev, da ocena deluje 

destimulativno. Trditvi sta vsekakor zelo zaskrbljujoči. Prvo vprašanje, ki se mi je porajalo, je 

bilo, zakaj strah pred oceno. Ali je strah povezan z željami staršev po vedno boljših ocenah in 

visokih pričakovanjih do svojih otrok, ki presegajo njihove zmožnosti. Ali je poveza z 

odnosom do svojega telesa. Otrok se lahko namreč na osnovi slabših ocen zave, da je njegovo 

telo slabše od telesa vrstnikovi. Otrok ima lahko dan za dnem občutek, da je ujet v 

pomanjkljivo telo, a ne more zamenjati telesa pa tudi umakniti se ne more (Vodeb, 2000).  

Ali je torej smiselno ocenjevanje pri športni vzgoji? Pri destimulativni vlogi ocene imajo zelo 

pomembno vlogo starši in učitelji. Škof, Zabukovec, Cecić, Erpič in Gogen (2005), pravijo, 

da je delo učitelja podobno delu zdravnika, kar pomeni, da če na nekoga ocena deluje 

destimulativno, mora učitelj diagnosticirati postopek, določiti korekcijska opravila in postaviti 

pravo nalogo pravemu učencu, ki bo nanj delovala stimulativno. Ravno v takih situacijah se 

pokaže, ali si res prava oseba za opravljanje tega poklica. 

Ocena je pri nekaterih učiteljih preveč usmerjena v sposobnosti in premalo v trud in napredek, 

je bil argument nekaterih učiteljev proti številčnemu ocenjevanju športne vzgoje. Če nekateri 
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učitelji ocenjujejo sposobnosti, potem ne ocenjujejo pravilno, hkrati pa naj povem, da kar se 

tiče napredka, se ga lahko ocenjuje, truda pa se ne bi smelo ocenjevati. Zavedam se, da je 

resnično stanje po šolah drugačno. Mogoče pa so sami standardi znanja določeni preohlapno 

in dopuščajo učiteljem preveč svobode ocenjevanja, čeprav je v učnem načrtu točno zapisano, 

da se izmed štirih sklopov ocenjujeta samo dva, in sicer usvajanje in izpopolnjevanje 

športnega znanja ter seznanjanje s teoretičnimi informacijami. Med ocenjevanje pa ne sodita 

telesni razvoj in razvoj gibalnih ter telesnih sposobnosti in oblikovanje ter razvoj stališč, 

navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa. 

Enako število glasov si delijo naslednji odgovori, in sicer prvi izmed njih je, da je večina ocen 

3, 4, ali 5, kar ne odraža dejanskega stanja učencev. Zanima me, na osnovi kakšnih dokazov 

učitelji trdijo, da te ocene ne odražajo dejanskega stanja. Ali so takšnega mnenja zato, ker s 

tem ne dobijo popolne Gaussove krivulje. Učitelji se ne bi smeli spraševati o ocenah pri 

športni vzgoji, ampak o uspešni športni vzgoji.  O tem pa lahko govorimo takrat, ko učitelju 

uspe, da imajo učenci tako z levega kot z desnega repa krivulje športno vzgojo radi (Kristan, 

2001). 

Enako število učiteljev je odgovorilo, da se s številčno oceno pri športni vzgoji ne strinjajo 

zaradi zbadanja sošolcev. Do zbadanja sošolcev/sošolk prihaja zato, ker je športna vzgoja še 

vedno storilnostno naravnana. Športna vzgoja je premalo usmerjena v ustvarjanje 

spodbudnega okolja v razredu s premišljenimi vzgojnimi ravnanji. Dogaja se, da je več časa 

posvečenega testiranju in vrednotenju kot poučevanju in vzgoji (Škof et al, 2005). 

Nujno je torej potreben premislek in korak iz storilnostno naravnane športne vzgoje, kjer se 

uspešnost procesa meri s štoparico, metrom, vrstnim redom na cilju, na raven, kjer se bolj kot 

kaj delati, ukvarjajo s tem, kako delati, kako v mladih spodbuditi veselje do vseživljenjske 

športne aktivnosti. Bolj kot hitre noge mladih je pomemben šport v njihovih srcih in umu 

(Škof et al, 2005). 

Če bi učence vzgajali v takem duhu, bi bilo tudi zbadanja med njimi manj. Zadnja trditev z 

enakim številom odgovorov je bila, da so kriteriji ocenjevanja zelo strogi in tako učencem z 

dobrimi ocenami pri drugih predmetih dostikrat znižaš končni uspeh. Ta trditev se mi zdi 

neprimerna in kaže na to, da ti učitelji jemljejo športno vzgojo kot predmet, ki ima manjšo 

vrednost od drugih predmetov. Kaj pa učenci, ki imajo pri športni vzgoji dobro oceno in jim 

drugi predmeti nižajo končni uspeh? Menim, da so na istem mestu ti učenci kot tisti, ki jim 

športna vzgoja ne gre najbolje in jim zato zniža končni uspeh. Raziskave Sveta Evrope so 
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pokazale, da naj bi v približno 94 % državah športna vzgoja dosegla pravno enak ali podoben 

položaj, kot drugi šolski predmeti. Športna vzgoja je sicer zakonsko izenačena s ključnimi 

predmeti, kot so jeziki in matematika, a je kot šolski predmet deležna manjšega števila ur v 

predmetniku. Na osnovi tega lahko zapišemo, da imata tako predmet kot učitelj nižji položaj. 

Nižji položaj potrjujejo le v Armeniji, Avstriji, Italiji, Malti, na Nizozemskem in Norveškem. 

Zanimivo je, da se tako predmetu kot tudi učitelju prepisuje v Gruziji in pri nas (v Sloveniji) 

enak položaj. Glede na ocenjeno vrednost športne vzgoje kot dela kurikuluma  v 70 odstotkih 

držav trdijo, da se športna vzgoja sooča z dvomi glede njene akademske vrednosti. Ena 

običajnih značilnosti je namreč pogled na športno vzgojo kot neproduktivno izobraževalno 

dejavnost. Pravijo, da so le akademski predmeti temeljni na poti do uspešne prihodnosti. 

Športna vzgoja ima sicer pravno podoben položaj kot drugi predmeti, v resnici pa ga nima. To  

lahko razberemo tudi iz komentarjev različnih evropskih regij. V Bolgariji veliko ravnateljev 

trdi, da so preveč zavzeti za druge stvari, da bi lahko bili pozorni še na športno vzgojo. 

Italijanski učitelji pravijo celo, da je s športno vzgojo v šoli podobno kot s Pepelko. V 

Nemčiji pravi neki predavatelj, da trenutni minister za šolstvo ŠV zaničuje in jo želi celo 

odpraviti. V Luxemburgu je ŠV sicer teoretično enakovredna, a je vedno podrejena drugim 

predmetom. Tudi v flamski Belgiji predstavlja ŠV zgolj rekreacijo, saj veliko bolj cenijo 

akademske predmete. Na Cipru minister za šolstvo in  ravnatelj ne cenita ŠV, saj vidita le to, 

da imajo učenci možgane. Ne zavedata se koncepta: zdrav duh v zdravem telesu.  Enako velja 

tudi za položaj učiteljev, ki so v slabšem položaju, kot učitelji drugih šolskih predmetov. 

Zanimiv pa je pogled staršev na ŠV in njihovi komentarji. V Nemčiji pravijo, da če odpade 

ura ŠV, ni od staršev nobenih protestov za razliko od tega, kadar odpade matematika, jezik … 

Občasno celo zahtevajo naj se ura ŠV spremeni v matematiko. Eden od profesorjev, ki je 

gostoval na Madžarskem, je povedal, da za njih zdravje in telesna pripravljenost nista na vrhu 

starševskih in učiteljskih vrednot, saj nista pomembni za otrokov nadaljnji študij. Tudi na 

Irskem so mnenja, da je športna vzgoja sicer družbeno koristna, vendar so ostali predmeti 

pomembnejši. Za Malto je eden od predavateljev celo rekel, da gledajo straši nanjo, kot na 

izgubo časa. Podobna so tudi mnenja staršev na Poljskem (Herdman, 2002). 

Na osnovi zgoraj omenjenih primerov lahko vidimo in potrdimo bistveno razlikovanje med 

ŠV in drugimi predmeti. Trendi zmanjšanja vsakodnevne športne vzgoje v šolah, upadanje 

telesne dejavnosti v družinah in lokalnih okoljih prispevajo k sedečemu načinu življenja, ki se 

nadaljuje v odraslo obdobje in starost. Otroci v sodobnem svetu niso več navajeni gibalnih 

dejavnosti. Potreba po motiviranju otrok za zdravo in aktivno življenje je velika. Dokaz za to 
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potrebo so zmanjšana telesna aktivnost, povečana debelost, povečano zdravstveno tvegaje 

zaradi sedenja, nizka samopodoba otrok, neprimerna prehrana, družinski problemi, stresi, 

večji izostanki od pouka, nasilništvo, povečanje kajenja, alkohola in drog med mladimi. Po 

večini v Evropi prevladujejo modeli učnih načrtov, usmerjenih v tekmovalne športe, ki športni 

vzgoji ne dajo prave vrednosti. S temi sistemi pride do upadanja udeležencev pri dejavnostih 

v času šolanja in tudi posledično po šolanju. Temeljno vprašanje je torej, kaj moramo narediti 

za ohranitev športne vzgoje in športnih interesnih programov (Herdman, 2002). 

Najmanjkrat zastopani odgovori so bili, da bi morali biti vzgojni predmeti sproščujoči in 

zaželeni, a se je z ocenjevanjem to izgubilo. S to trditvijo se delno strinjam. Pri vzgojnih 

predmetih bi se morali učenci sprostiti, izraziti svojo ustvarjalnost in domišljijo. Po drugi 

strani pa moraš imeti za vsako svobodno izražanje vseeno neka osnovna znanja. Ali torej tisti 

učitelj/učiteljica, ki je to zapisal/-a ocenjuje samo znanje, ali v oceno vključuje tudi 

posameznikovo ustvarjalnost? Če učencu npr. rečeš, naj iz naučenih elementov sestavi 

koreografijo po lastni želji, mora še vedno poznati in znati izvesti osnovne elemente. Šele ko 

jih bo znal lepo izvesti, jih bo znal uporabiti tudi v koreografiji. Že Strel in Štihec sta leta 

1995 v svojem delu trdila, da bi morale pri športni vzgoji izstopati kvalitete, kot so 

sproščenost, veselje, igra, smeh, saj le-te omogočajo bolj kvalitetne odnose med učiteljem in 

učencem. Zastavila sta tudi vprašanje, ki si ga zastavljamo še danes, in sicer: Ali z 

ocenjevanjem športne vzgoje lahko dosežemo te kvalitete? Pravita, da so posledica smeha, 

veselja in sproščenosti tiste prvine, ki jih v šoli pogrešamo, a so bistvene za spodbudnejše 

učno okolje. Poudarila sta tudi, da bi morala biti športna vzgoja na urniku vsak dan, saj 

športna aktivnost učenca razbremeni, kar omogoča bolj zbrano in učinkovitejše delo pri 

drugih predmetih. 

Že Maričič (1996) je opozarjal, da je zategovanje pasu na tem področju (zmanjševanje števila 

ur športne vzgoje) družbeno neodgovorna poteza, saj to pomeni ''bumerang'', ki bo prinesel 

nove in nove težave. Menim, da se učenci pri teh predmetih ne sprostijo tako, kot bi se, če ne 

bi bili pod pritiskom ocen, kar pomeni, da so njihovi končni izdelki manj izvirni, kot bi bili, 

če ne bi bili pod pritiski ocenjevanja. Naslednji odgovor je bil, da številčno ocenjevanje 

obremenjuje otroke in njihove starše, ki posledično pritiskajo na otroke zaradi izboljšanja 

ocen in ne zaradi izboljšanja sposobnosti, spretnosti … Ta argument je vsekakor zelo realen. 

Težava je v tem, da učenci za vpis v srednjo šolo, gimnazijo in naprej na fakulteto potrebujejo 

ustrezno število točk, zato so vsi pritiski glede ocen samo še večji, saj učenci vedo, da če ne 

bodo dosegli ustreznega števila točk, ne bodo sprejeti na želeno šolo. Ena izmed trditev je bila 
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tudi vprašalna, in sicer: Ali učitelji ponudijo dovolj izkustveno okolje, da lahko s številčno 

oceno merijo dosežke svojih učencev? Glede na to, da je to odgovor učitelja, sklepam, da 

očitno pozna primere poučevanja, ki niso dovolj izkustveni. Rešitev tega vidim v tem, da bi 

bilo verjetno zelo dobro občasno preveriti kvaliteto poučevanja posameznega učitelja ali pa 

določiti nagrajevanje za tiste učitelje, katerih učenci bi dosegali najboljše rezultate. Med 

najmanjkrat zastopanimi trditvami proti številčnemu ocenjevanju pa so bile tudi, da pri 

številčnem ocenjevanju ne smeš upoštevati prizadevnosti oz. lenobe (Povedala bi le to, da 

tega ne smeš upoštevati pri nobenem načinu ocenjevanja.), da učitelji izkoriščajo ocene za 

discipliniranje (Na žalost se to dogaja velikokrat. Učenec npr. klepeta in je kazensko vprašan, 

poleg tega pa dobi še zahtevnejša vprašanja kot nekdo, ki vedenjsko ne povzroča težav.). Med 

najmanj pomembno trditev sem uvrstila, da nekega/neko učitelja/učiteljico moti, da se vsa 

področja oz. panoge ocenjujejo na enak način. Kot je meni znano, so namreč točno predpisani 

le standardi, ki jih je potrebno doseči, načini, kako jih dosežemo in kako jih ocenimo, pa pri 

športni vzgoji niso predpisani. 

 

Tabela 6.5: Strinjanje z besedno oceno 

STRINJANJE Z BESEDNO OCENO: ZU, U, MU ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

Je bolj primerno od številčnega. 14 19,7 

Manj stresno za učence (a še vedno motivacijsko).  10 14,1 

Učenec ve, da je šport potreben za življenje, hkrati se trudi pri 
delu, saj je še vedno na nek način ocenjen. 

8 11,3 

Učence manj zaznamujemo kot s številčno oceno, je bolj 
splošno. 

8 11,3 

Za učence 4. in 5. razreda ter  3. občasno v kombinaciji z 
opisno oceno. 

6 8,5 

Vsi učenci so uspešni za opravljeno delo, saj njihove 
sposobnosti niso razvrščene od 1 do 5. 

5 7,0 

Učence je lažje razporediti v tri skupine. 5 7,0 

Primerno za vzgojne predmete. 4 5,6 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Brvar Petra, diplomsko delo 

-64- 

 

Precej enostaven sistem ocenjevanja za učitelja. 3 4,2 

Primerno za najmlajše. 1 1,4 

Omogoča lažji prehod na številčno oceno. 1 1,4 

Učenci se z vajo in  prizadevnostjo trudijo izboljšati oceno. 1 1,4 

Učenci se sami navadijo na vrednotenje svojih dosežkov in 
prizadevnosti. 

1 1,4 

Med številčno in besedno oceno ni bistvene razlike. Učitelji se 
pač prilagodimo. 

1 1,4 

Ker ni negativne ocene. 1 1,4 

Je primerno, saj učitelj ocenjuje vzgojno plat, ne pa učenca.  1 1,4 

Pohvala za dobre učence. 1 1,4 

 

Med najštevilnejšimi odgovori, ki govorijo v prid besednemu ocenjevanju, je bila zastopana 

trditev, da je besedna ocena bolj primerna od številčne. Osebno se mi to ne zdi argument, ki bi 

dokazoval, zakaj se ti učitelji strinjajo z besedno oceno, saj so zapisali samo, da je boljša od 

številčne, niso pa podali konkretnih argumentov, zakaj je boljša in zakaj se bolj strinjajo z 

besedno oceno kot s številčno. Zanima me, ali bi bili učitelji zadovoljni s takim odgovorom 

učencev pri ocenjevanju. Verjetno, da ne. Iz njihovega odgovora sklepam, da imajo 

izoblikovana mnenja o ocenjevanju, a še nimajo izdelanih argumentov, vse visi nekje v zraku 

in ravno zaradi tega se polemike glede ocenjevanja vlečejo že kar nekaj let. Niti niso navedli, 

do katerega razreda se jim zdi besedni način ocenjevanja športne vzgoje primeren. Ali to 

pomeni v času celotne devetletne osnovne šole?  

Naslednja po vrsti je bila trditev, da je besedno ocenjevanje manj stresno za učence, a še 

vedno motivacijsko. S to trditvijo se vsekakor strinjam. Vedno so številčne ocene tiste, ki 

ustvarjajo največje strahove. Mogoče tudi zato, ker predmeti, ki so besedno ocenjeni, ne 

vplivajo na število točk in na vpis na želeno šolo. Verjetno je manj stresno tudi zato, ker so 

učenci razvrščeni le v tri kategorije oz. v dve, saj ocene MU skoraj da ne zasledimo. Res je 

tudi, da so otroci, tudi če gre za besedno ocenjevanje, vseeno motivirani, saj si nihče ne želi 

dobiti ocene manj uspešno. A v tem primeru zopet govorimo o zunanji motivaciji. Mislim, da 

je pri motivaciji zelo pomembna postavitev ciljev. Cilj pa vsekakor ne sme biti npr. ocena 

zelo uspešno. Postavitev ciljev je pomemben dejavnik v motivacijskem ciklu, saj če si 
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posameznik postavi cilj, je to vzpodbuda za delovanje. S tem, ko učitelj vzpodbuja učence k 

točno zastavljenem cilju, vadba dobiva pomen in smisel. Učitelj mora učencem pomagati 

postaviti svoje kratkoročne in tudi dolgoročne cilje. Za cilje, ki si jih bodo zastavili sami, 

bodo namreč učenci največkrat pripravljeni storiti več, kot za tiste, ki jih vsilijo učitelji. Pri 

tem pa je naloga učitelja, da redno spremlja, kako blizu je učenec do uresničitve svojega cilja, 

da mu da povratno informacijo in mu svetuje ali cilj zviša, zniža ali sledi zastavljeni poti. 

Pomembno pa je tudi vedeti, da so motivacijsko bolj spodbudni cilji, ki so vezani na proces 

(napredek v teku, izboljšanje mišične moči, obvladanje tehnik posamezne dejavnosti …). 

Podatki raziskav kažejo, da učitelji te naloge ne opravljajo najbolje (Škof, 2010).  

Učenec ve, da je šport potreben za življenje, hkrati se trudi pri delu, saj je še vedno na nek 

način ocenjen, je naslednji argument, ki govori v prid besednemu ocenjevanju. Pozitivna plat 

tega argumenta je, da ti učitelji učence navajajo na pomembnost športa v njihovem 

vsakdanjem življenju. Negativno pa se mi zdi to, da to povezujejo z besednim ocenjevanjem. 

Vseživljenjsko ukvarjanje s športom je temeljni cilj predmeta športne vzgoje ne glede na 

način ocenjevanja. Hkrati me moti dejstvo, da argument združuje dve nasprotji. Po eni strani 

je zapisano, da učenec ve, da je šport potreben za življenje, po drugi strani pa piše, da so 

učenci s tem načinom ocenjevanja še vedno motivirani za delo. Iz tega izhaja, da so učenci 

dejavni zaradi ocen in ne, ker bi se zavedali pomembnosti športa v svojem življenju. Torej, 

učenci bi se morali truditi pri delu, ker bi se zavedali pomembnosti športne aktivnosti, ne pa 

zato, ker so še vedno na nek način motivirani z oceno. 

Enako število odgovorov je prejela tudi trditev, da z besedno oceno učence manj 

zaznamujemo, kot s številčno oceno, saj je bolj splošno. Vsekakor se strinjam, da je besedna 

ocena veliko bolj humana kot številčna in s tem tudi učence manj zaznamuje. Kljub temu bi 

rada dodala, da od šolske ocene, ne glede na to kakšna je, ni odvisno udejanjanje obeh 

vzgojno-izobraževalnih smotrov. K njunemu udejanjanju bolj kot ocenjevanje prispevata 

ustrezna količina in kakovost pedagoškega procesa. V eni izmed razprav gibanja Kakšno šolo 

hočemo so namesto besednih ocen manj uspešen, uspešen in zelo uspešen, predlagali, da bi se 

ocene glasile: učenec je zelo napredoval, učenec je napredoval in učenec je delno napredoval. 

To razmišljanje se mi zdi zelo primerno. S tem bi učenec tekmoval sam s sabo in ne z 

drugimi. Besedna ocena bi tako postala podobna opisnemu ocenjevanju, kjer bi primerjali le 

napredke posameznega učenca, ne pa, da učence med seboj primerjamo in jih delimo na manj 

uspešne, uspešne in zelo uspešne. 
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Nekateri izmed učiteljev so se z besednimi ocenami strinjali za učence 4. in 5. razreda ter  3. 

občasno v kombinaciji z opisno oceno. Osebno menim, da če je že ocena, bi morala biti od 

začetka šolanja in preko celotnega šolanja enaka. Torej, če imamo ocenjevanje športne vzgoje 

in če začnemo z opisno oceno, naj bo opisna, če začnemo s številčno oceno, naj bo številčna, 

če z besedno, naj bo besedna. Ocena je ne glede na to, kakšna je, še vedno ocena. S tem, ko 

prehajamo iz opisnih ocen na besedne in iz besednih na številčne, samo kompliciramo proces 

šolanja. Starši namreč pogostokrat napačno berejo opisne ocene in precenjujejo dosežke 

svojih otrok, na koncu pa so razočarani, ko otrok prinaša domov trojke. Zakaj bi  torej starše 

slepili, čeprav ne namenoma, da njihov otrok dosega vse standarde zelo dobro, če pa na koncu 

dobi številčno oceno tri. Mnenja sem, da bi morali učitelji tudi ob besedni in številčni oceni 

zapisati kriterije znanja, kaj je otrok dosegel, v kakšni meri je dosegel kriterije in česa še ni 

dosegel. Le tako bodo starši vedeli, na katerem področju naj delajo s svojim otrokom, da bo 

otrok napredoval. 

Naslednja trditev je bila, da so vsi učenci z besednim ocenjevanjem uspešni za opravljeno 

delo, saj njihove sposobnosti niso razvrščene od 1 do 5. Priznati moram, da te trditve ne 

razumem najbolj, saj ima tudi besedna ocena tri stopnje in ocena uspešno je zlata sredina. 

Njihove ''sposobnosti'' so razvrščene, enako kot pri številčnem ocenjevanju, le da so 

razvrščene namesto na pet stopenj na tri stopnje. Druga razlaga te trditve bi lahko bila tudi, da 

so učitelji s to trditvijo mislili, da so učenci nagrajeni za svoje delo, hkrati pa jih ne 

razvrstimo v pet različnih skupin. Tudi če izhajam iz tega zornega kota, ne vidim smisla. 

Učencem bi učitelji morali ozavestiti, da so nagrajeni s tem, ker lahko tečejo dlje časa, 

pravilno dvignejo težjo stvar, so bolj gibčni in zato lažje izvajajo različne gibe, se hitreje 

odzovejo na dražljaje. Torej, njihov osebni napredek bi jim morala biti nagrada, vsekakor pa 

ne besedna ocena. Nagrada bi jim morala biti pri športni vzgoji boljše počutje in lažje 

premagovanje psihičnih naporov zaradi fizične kondicije, ne pa ocena, zapisana v redovalnici. 

Ocena je le zapis v redovalnici, tisto kar šteje, je stabilno stanje posameznika. 

Enako število odgovorov je dobila tudi trditev, da je učence lažje razporediti v tri skupine. 

Glede na to, da je treba imeti za vsak način ocenjevanja izdelane kriterije, kakšno znanje 

morajo učenci pokazati za določeno oceno, verjetno ni bistvene razlike v koliko skupin jih 

moramo razvrstiti. Ob tej trditvi sem pomislila, da ni čudno, da se učenci med seboj 

primerjajo, če to počnejo tudi učitelji. Zapisali so namreč, da je učence lažje razporediti v tri 

skupine. Za koga je lažje? Za njih ali za učence. Dokler bodo učitelji tako gledali na sistem 

ocenjevanja, še dolgo ne bomo hodili po pravi poti. V naših šolah je vse preveč usmerjeno v 
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ocenjevanje namesto v učenje. Tudi dr. Požarnikova je v časopisu Delo (27. september 2001) 

na klic, češ, da je treba ocenjevanju nujno priskočiti na pomoč, odgovorila, da je treba 

priskočiti na pomoč učenju. Avtorica je namreč mnenja, da je smiselno učenje, ki je 

poglobljeno, aktivno, življenjsko, z zanimanjem in veseljem tisto, ki je resno ogroženo. 

Ogrožajo pa ga številni dejavniki, med katerimi našteva prenatrpane učne načrte, enolične 

metode in preslabo usposobljene učitelje. Na koncu še poudari, da ga najbolj ogroža 

uveljavljeni sistem ocenjevanja, zlasti zunanjega. Meni, da je ocenjevanje postalo osrednja os 

okoli katere se vrti celotno dogajanje na šoli (v Cankar et al.. 2001). 

Temu mnenju se je pridružil tudi Dylan William (2000), predsednik evropskega združenja za 

šolsko ocenjevanje. Predsednik pravi, da je najpomembnejša funkcija ocenjevanja ta, da 

podpira učenje. Dylan je mnenja, da so šole kraj, kjer naj bi se učenci pogosteje učili, kot bili 

ocenjeni, razvrščeni ali testirani z namenom, da se preverja delo njihovih učiteljev. Tudi pri 

športni vzgoji bi morali gledati z enakega zornega kota, torej pomagati učencem in učenkam v 

njihovem odraščanju. Športna vzgoja opravlja bolj pedagoško delo, ne pa izbiranja med 

učenci in učenkami. Sodobni koncept poudarja, da je treba ne samo prenašati na učence že 

vnaprej določena znanja, ampak jih tudi navajati na samostojno urjenje. Zakaj se torej toliko 

pozornosti posveča razvrščanju učencev v tri ali pa pet skupin? Raje se naj vso pozornost 

usmeri v kakovostno poučevanje (v Cankar et al, 2001). 

Sledi argument, da je besedna ocena primerna za vzgojne predmete. Najprej bi povedala, da 

so vsi predmeti vzgojni, saj učenje brez vzgoje ne mora potekati. Drugače pa sem tudi sama 

mnenja, da če že mora biti ocenjevanje pri predmetih, kot so likovna vzgoja, glasbena vzgoja, 

športna vzgoja, potem naj bo ocenjevanje besedno, saj je za učence manj stresno. 

Naslednja trditev strinjanja z besedno oceno je bila, da je to precej enostaven sistem 

ocenjevanja za učitelja. Ob tem argumentu sem pomislila, da ti učitelji ne opravljajo svojega 

dela s srcem, saj jim je na prvem mestu tisto, kar je za njih najlažje, šele potem so na vrsti 

učenci in njihove potrebe in želje. Menim, da takšni učitelji mečejo slabo luč na vse učitelje. 

Glede na to, da je učiteljski poklic s strani družbe zadnje čase nespoštovan, bi morali učitelje, 

ki tako razmišljajo, nadomestiti s tistimi, ki so rojeni za ta poklic. O dilemi rojenih učiteljev 

sem dolgo razmišljala. Prišla sem do sklepa, da se dober učitelj rodi, za odličnega učitelja pa 

moraš nekaj narediti. Enako je s katerim koli talentom. Lahko ti je dan, potem pa je na tebi, 

do kakšne mere ga boš razvil in koliko boš vadil ter izpopolnjeval svoje znanje. Kljub zgoraj 

zapisanemu mnenju slabih učiteljev v šolah ne bi smelo biti. V prvi vrsti bi za to morala 
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poskrbeti država z ustreznejšim sistemom izobraževanja. Pedagoški študij bi moral biti študij 

za posebne ljudi, ki so ustvarjeni za ta poklic. Pedagoški študij bi moral izobraziti ljudi, ki bi 

znali prisluhniti otroku in vzpostaviti odnos z njegovim umom, telesom in dušo. Preveč je 

reproduktivnega znanja in pomnjenja, preobsežnega izbora snovi in čisto premalo učenja o 

tem, kako delati z otroki, kako se jim približati, kako jih pripraviti na življenje, kako jih 

vzgojiti v samostojna, pozitivno naravnana bitja. Menim, da smo se vsi, ki smo prišli do 

fakultete, sposobni naučiti snov v širšem obsegu, kot jo bomo posredovali učencem, manjka 

pa nam vzgojne plati. 

Med trditve z najmanjšim odstotkom odgovorov sodi, da je besedno ocenjevanje primerno za 

najmlajše. Menim, da najmlajši za svoj neoviran gibalni razvoj potrebujejo vse kaj drugega 

kot pa kakršne koli ocene na tem področju. Na žalost današnja šola omejuje otroško gibanje. 

Razredi so preštevilčni, učilnice so premajhne, enako hodniki in telovadnice. Zavzemati bi se 

morali za povečano število ur gibanja. Težava je, ker se pomanjkanje gibanja kaže posledično 

na zdravstvenem stanju otrok. Pojavljajo se deformacije prsnega koša, hrbtenice, stopal. 

Problem je, ker se lahko te posledice sodobnega načina življenja prenesejo  tudi na otrokov 

čustveni, intelektualni in socialni razvoj. Tipični simptomi, ki kažejo na to, so pretirana 

agresivnost, nezbranost, živčnost, razdražljivost, hitra utrujenost … Skrbeti nas mora za zdrav 

duh v zdravem telesu, ne pa za primeren način ocenjevanja za najmlajše. V isto kategorijo 

sodi tudi odgovor, da besedna ocena omogoča lažji prehod na številčno oceno. Kakšno 

mnenje imam o tem, sem napisala že prej. Še posebej neprimeren se mi zdi argument, da se 

učenci z vajo in  prizadevnostjo trudijo izboljšati oceno. Učenci bi se v prvi vrsti morali 

truditi izboljšati svojo športno aktivnost, zaradi pozitivnih posledic in ne zaradi ocene. 

Za začetek bi rada opozorila na to, kar je zapisal Bailey (2005) v svojem delu. Pravi namreč, 

da imata gibanje in igra, ki potekata v skupini, za otroka dodatno socialno vrednost, saj nudita 

številne priložnosti za učenje novih veščin ob hkratnemu razvijanju prijateljskih odnosov. 

Športna vzgoja mora kot predmet s posebno vrednostjo strmeti k zgoraj napisanemu, lahko bi 

rekli, cilju. Zakaj bi se torej pri športni vzgoji otroci obremenjevali z ocenami in 

izboljševanjem ocen, če bi nam moralo biti pomembno to, kako zastaviti gibalno aktivnost v 

povezavi z igro, ki bo krepila medsebojne odnose v razredu. Truditi bi se morali načrtovati 

športne delavnice, v katere bi bili vključeni učenci vseh oddelkov, s pomočjo katerih bi se 

posledično krepili odnosi  na ravni celotne generacije. Takim delavnicam pa bi morale slediti 

še delavnice, namenjene vsem učencem osnovne šole od prvega do devetega razreda, na 

osnovi katerih bi se učenci naučili sprejemati drugačnost, medgeneracijske razlike in še 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Brvar Petra, diplomsko delo 

-69- 

 

marsikaj drugega. Športni pedagogi in različni strokovnjaki, ki bi morali nujno sodelovati pri 

oblikovanju tako začrtane športne vzgoje, bi se morali truditi v smeri oblikovanja takšnega 

pouka, ne pa v smeri določanja različnih lestvic za ''lažje ocenjevanje'' učencev pri pouku 

športne vzgoje.  

Naslednji argument je bil, da se učenci z besednim ocenjevanjem sami navadijo na 

vrednotenje svojih dosežkov in prizadevnosti. Menim, da se to lahko naučijo pri vsakem 

načinu ocenjevanja oz. tudi če ocenjevanja ne bi bilo, bili pa bi vseeno postavljeni kriteriji. 

Učenci bi lahko vodili svoje dnevnike napredka, za katerega bi vedeli samo oni in učitelj. 

Tako se med seboj ne bi primerjali. Naslednja trditev pravi, da med številčno in besedno 

oceno ni bistvene razlike. Učitelji se pač prilagodijo glede na to katera ocena je. Menim, da 

med številčno in besedno oceno res ni bistvene razlike. Pri obeh ocenah ''razvrščamo'' učence 

v skupine in pri nobeni od teh dveh ocen ne pripišemo zraven razlage, katera so šibka 

področja učenca in kako bi jih z različnimi vajami odpravili oz. vsaj zmanjšali. Pri obeh 

manjka nasvet za nadaljnje delo. Eden izmed učiteljev je celo zapisal, da se strinja z besednim 

ocenjevanjem, ker ne vsebuje negativne ocene. Kaj pa je ocena manj uspešno drugega, kot 

negativna ocena? Predzadnja trditev je bila, da je besedna ocena primerna, saj lahko učitelj 

ocenjuje vzgojno plat, ne pa učenca. Pri nobenem načinu ocenjevanja ne smemo vključevati 

ne vzgojne plati ne lastnosti učenca, ampak samo golo znanje. Učitelj mora učenčevo vzgojno 

plat upoštevati pri samem načrtovanju pouka za posameznega učenca, vsekakor pa ne pri 

njegovem ocenjevanju. Na zadnje mesto med trditvami z najmanjšim številom glasov sem 

dala argument, da je besedna ocena pohvala za dobre učence. Učencu mora biti pohvala 

njegovo lastno znanje in napredek, ne pa ocena. 

 

Tabela 6.6: Nestrinjanje z besedno oceno 

NESTRINJANJE Z BESEDNO OCENO: ZU, U, MU ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

Je preveč splošno in s tem premalo natančna, saj je težko 
razvrstiti učence v tri skupine – ni individualizacije. 

34 33,3 

Staršem in učencu ne da povratne informacije o učenčevih 
sposobnostih, dosežkih, prizadevanju, napredovanju … 

17 16,7 

Z besednim ocenjevanjem se ne strinjam. 9 8,8 
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Problem je, ker U pomeni dobro, srednje dobro in prav dobro.  7 6,7 

Doseči bi morali, da bi se učenci več  gibali in imeli šport radi 
tudi v odrasli dobi brez tega, da jih ocenjujemo.  

4 3,9 

Otroka težko realno oceniš, saj nikjer ni opisan njegov trud. 4 3,9 

Učenci se navadijo, da je srednja ocena uspešno dovolj. 3 2,9 

V očeh otrok in staršev ima s tem ta predmet manjšo veljavo od 
ostalih. 

3 2,9 

Ne moreš oceniti resničnega znanja in dosežkov. 3 2,9 

Vsi predmeti naj se ocenjujejo na enak način. 3 2,9 

Razvrednoti vzgojni predmet. 3 2,9 

Je pristransko, subjektivno. 2 2,0 

Natančno definirani kriteriji (da si bodo  učitelji upali dati tudi 
oceno MU, ki praktično ne obstaja). 

2 2,0 

Ne upošteva posameznikovega truda. 2 2,0 

Učenci so v prvi triadi dovolj motivirani za gibanje že brez 
ocene. 

1 1,0 

Manjka ocena neuspešen. 1 1,0 

Učenec je lahko na enem področju zelo uspešen na drugem pa 
ne, a je ocena enotna. 

1 1,0 

Besedna ocena je sama sebi namen. 1 1,0 

Nima svoje teže, ker se ne upošteva v spričevalu. 1 1,0 

Je preveč zaznamujoča. 1 1,0 

 

Kar precej učiteljev je kot argument za nestrinjanje z besednimi ocenami napisalo, da je 

preveč splošno in premalo natančno, saj je težko razvrstiti učence v tri skupine – ni 

individualizacije. Iz tega lahko sklepam, da imajo ti učitelji dobro razdelane kriterije 

ocenjevanja, zato se jim tristopenjska lestvica ne zdi primerna. To pomeni, da imajo vsak gib 

natančno razdelan in točno vedo, kdaj je npr. preval narejen popolno, kdaj pa mu kaj manjka. 

Kar se tiče diferenciacije in individualizacije pa sem mnenja, da sta zelo potrebni pri 

načrtovanju pouka. V želji, da bi bila športna vadba koristna in v veselje vsem učencem, mora 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Brvar Petra, diplomsko delo 

-71- 

 

biti prilagojena znanju in telesni pripravljenosti posameznika. Enaka obremenitev lahko 

namreč pri vsakem posamezniku povzroči različno stopnjo napora, zato je treba zagotoviti 

posamezniku čim bolj prilagojeno športno vadbo (Škof, 2010). 

Zanimivo je, da raziskave kažejo, da je mlade najtežje motivirati za kondicijski del vadbe. 

Razlogi so trije, in sicer: velik napor, enolična dejavnost, zunanje okoliščine, lenoba, slaba 

samopodoba. Težava je, ker je v današnjih šolskih sistemih tek pogosto vključen v razna 

tekmovanja, merjenja. To pa učence odvrača od teka. Postane jih strah tekmovalnega napora, 

saj le-ta zahteva največji napor, ki so ga zmožni, zato se začnejo teku izogibati. Preko študije 

sta Škof in Milić (2002) ugotovila, da je bil napor, ki sta ga povzročila tek na 600 in 2400 m, 

največji, ki ga je otrok sposoben, in da je povzročil močno rušenje fiziološkega ravnovesja v 

organizmu. 

Sledi trditev, ki pravi, da staršem in učencu besedna ocena ne da povratne informacije o 

učenčevih sposobnostih, dosežkih, prizadevanju, napredovanju … S to trditvijo se vsekakor 

strinjam. Obstajajo pa za to govorilne ure, na katere so vsi straši prijazno vabljeni, da jim 

učiteljice razložijo, kaj se skriva za oceno. Katere cilje je njihov otrok dosegel, katerih ni, 

katere mora izboljšati in jim svetujejo, kako in s kakšnimi prijemi naj svojemu otroku 

pomagajo do boljših rezultatov. Učni proces je namreč najbolj uspešen, če v njem sodelujejo 

vsi trije člani trikotnika, torej otrok, učitelj in starši. Po drugi strani torej ni tako slabo, da 

sama ocena staršu ne pove kaj dosti in mora le-ta priti po dodatno razlago tudi na govorilne 

ure.  

Presenetilo me je, da je kar nekaj učiteljev odgovorilo samo to, da se z besednim 

ocenjevanjem ne strinjajo, niso pa podali mnenja, zakaj se s takšnim načinom ocenjevanja ne 

strinjajo. Obstajata dve razlagi, ali ti učitelji nimajo izoblikovanega mnenja ali pa si ne upajo 

spregovoriti. Nobena od teh dveh razlag pa ni pozitivna za nekoga, ki je eden izmed glavnih 

členov pri vzgoji mladih ljudi v samostojna in odgovorna bitja, ki stojijo za svojimi stališči. 

Naslednji argument pri besednem ocenjevanju pravi, da je problem, ker U pomeni dobro, 

srednje dobro in prav dobro. U pomeni sicer samo uspešno, zato predvidevam, da so učitelji, 

ki so podali ta argument, verjetno želeli poudariti, da je U širok in zajema učence, ki znajo 

skoraj vse in tudi tiste, ki ne znajo skoraj nič. Po eni strani je res krivično vse učence dati v 

isti koš (= razporediti v isto skupino). Torej, če pogledamo s tega zornega kota, besedno 

ocenjevanje ni primerno, ker premalo natančno obrazloži, kaj kdo zna in česa ne. 
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Naslednja trditev bi bila lahko zastopana večkrat. Pravi namreč, da bi morali doseči to, da bi 

se učenci več  gibali in imeli šport radi tudi v odrasli dobi brez tega, da jih ocenjujemo. S to 

trditvijo se popolnoma strinjam, saj zadane bistveni cilj športne vzgoje. Učiteljev, ki tako 

razmišljajo, pa je na žalost premalo, da bi na področju športne vzgoje začeli stopati po poti 

brez ocenjevanja.  

Zgornji argument si deli mesto z naslednjim, ki pravi, da otroka težko realno oceniš, saj nikjer 

ni opisan njegov trud. Ob tem se sprašujem, ali učitelji ustrezno ocenjujejo učence po vnaprej 

določenih ciljih in točno zastavljenih kriterijih, ki ustrezajo posamezni oceni. Kaj mislijo s 

tem, da otroka težko realno oceniš, saj nikjer ni opisan njegov trud? O otrokovem trudu naj ne 

bi bilo govora tudi v opisnih ocenah. Ocene morajo temeljiti na znanju in ne na trudu. 

Zavedam se, da je težko dati otroku, ki se stalno trudi, slabšo oceno, kot otroku, ki dosega 

odlične rezultate brez vloženega truda, a tako je. Tak je šolski sistem. Učiteljeva naloga je, da 

tistemu otroku, ki je dobil slabšo oceno, kljub svojemu vsakodnevnemu trudu pomaga 

dvigniti svojo samozavest, tako da ga opomni na druga področja, ki mu gredo bolje, na 

njegove lastnosti, na katere je lahko ponosen … Otrok se zaradi slabše ocene pri športni 

vzgoji ne sme počutiti manjvrednega, slabšega, manj zaželenega, učitelji mu moramo pri tem 

pomagati. 

Naslednjih pet trditev je ravno tako dobilo enako število glasov. Prva izmed njih je, da se z 

besednim ocenjevanjem učenci navadijo, da je srednja ocena uspešno (U) dovolj. V takem 

primeru menim, da je učitelj tisti, ki mora učenca, ki je sposoben stopiti stopničko više, 

ustrezno spodbuditi in ga motivirati za nadaljnje delo. Seveda mora to narediti na prefinjen 

način in vsekakor ne tako, da delovanje usmeri direktno v izboljšanje ocene. Ob tej trditvi se 

mi je pojavila tudi misel, da se v ozadju zadovoljstva z oceno uspešno lahko skrivajo tudi 

drugi dejavniki, ki vplivajo na to miselnost in zelo dobro je, če učitelji te dejavnike 

prepoznajo. Med dejavnike učne uspešnosti sodijo otrokove intelektualne sposobnosti, 

vključenost učencev v šolsko delo, prisotnost vedenja pozunanjenja (motnje pozornosti, 

hiperaktivnost) in depresivnih simptomov pri otrocih, tveganja v družinskem okolju, kot so 

npr. izobrazba staršev, etničnost, velikost družine, zaposlenost staršev, selitve,  stresni 

dogodki, alkohol, droge, starševski slog (Marjanovič, Sočan & Bajc, 2006).  

Druga trditev je bila, da ima v očeh otrok in staršev z besednimi ocenami ta predmet manjšo 

veljavo. S tem se vsekakor ne strinjam, saj sem mnenja, da je učitelj tisti, ki naredi nek 

predmet v očeh učencev in staršev pomemben ali pa nepomemben. Od učitelja je torej zelo 
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odvisno, kakšen odnos bodo imeli učenci do predmeta, saj je učno-vzgoji proces vselej 

rezultat učenčevega in učiteljevega prizadevanja in medsebojnega sodelovanja. Od učiteljeve 

učinkovitosti, njegovih znanj, izkušenj, intuicije, energije, osebnostnih lastnosti je v veliki 

meri odvisno, kako globoko v srcu bodo mladi nosili šport in zdrav način življenja. Učitelj 

mora postaviti pravo nalogo pravemu  učencu v pravem trenutku. Njegova naloga je torej v 

marsičem podobna vlogi menedžerja v podjetju. Tako kot mora on skrbeti za dobre odnose v 

podjetju, mora tudi učitelj v razredu ustvariti harmonijo medsebojnih odnosov in vzpostaviti 

zaupanje. Saj je to temelj in pogoj za njegovo uspešno delo (Škof, 2010).  

''Le z ljubeznijo in s spoštovanjem učencev, z resnico in z ljubeznijo do športa ter z znanjem 

si učitelj lahko oblikuje pravo, pristno avtoriteto, ki mu bo zagotavljala uspešno opravljanje 

nujno potrebne operacije, ki  se imenuje Več športa v mlada srca.'' (Škof, 2010) 

Tretja trditev, ki sodi v isto kategorijo, je, da z besednim ocenjevanjem ne moreš oceniti 

resničnega znanja in dosežkov. Ta trditev se mi zdi zelo nesmiselna, saj mora vsaka ocena 

temeljiti na resničnih dosežkih in znanju, zato ne razumem učiteljev, ki so podali tak 

argument proti besedni oceni. Četrta trditev po vrsti pravi, da naj se vse predmete ocenjuje na 

enak način. Ob tem lahko povem le to, da se predmeti in njihov namen med seboj precej 

razlikujejo, za to ne bi bilo pravično, da bi vse ocenjevali po istem kopitu. Zadnja, peta trditev 

pa je bila, da besedna ocena razvrednoti ta vzgojni predmet. Svoje razmišljanje o tem sem 

napisala že pod drugi argument v tej skupini, tako da se ne bom še enkrat ponavljala, saj bi za 

tega napisala podobno. 

V naslednjo skupino še manjkrat zastopanih trditev sodi argument, da je besedna ocena 

pristranska in subjektivna. Mnenja sem, da dokler bodo ocene podeljevala človeška bitja, bo 

vedno na nezavedni ravni prisoten kanček pristranskosti in subjektivnosti ne glede na to, za 

kakšen tip ocenjevanja bo šlo. Torej besedno ocenjevanje ni nič bolj pristransko kot številčno 

ali opisno. V primeru, da je trditev resnična, pa ti učitelji pri besednih ocenah nimajo 

razdelanih kriterijev, kaj je potrebno pokazati za določeno oceno. V tem primeru, kar se sicer 

ne bi smelo dogajati, pa so ocene resnično lahko bolj pristranske in subjektivne kot pri 

številčnem ocenjevanju, kjer je po njihovo vse bolj natančno določeno. Naslednji argument je 

bil, da bi morali biti kriteriji bolj razdelani že zato, da si bodo učitelji upali dati tudi oceno 

MU, ki v realnosti praktično ne obstaja. Glede na to, da je MU najslabša ocena, sem mnenja, 

da lahko prav iz vsakega učenca pri športni vzgoji izvlečemo znanje, ki bo presegalo oceno 

MU. Če nam to ne uspe, pa se moramo zamisliti nad kvaliteto svojega dela. Zadnja v tej 
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skupini je bila trditev, da besedna ocena ne upošteva posameznikovega truda. Nobena ocena 

ne sme upoštevati posameznikovega truda, lahko pa upošteva njegov osebno napredek. 

V zadnjo skupino sodijo trditve, ki so dosegle najmanjše število glasov. Menim, da bi morala 

biti prva izmed teh trditev razvrščena precej višje, saj pravi, da so učenci v prvi triadi dovolj 

motivirani za gibanje že brez ocene. S to trditvijo se popolnoma strinjam. Pri otrocih je ob 

vstopu v šolo motena njihova spontana želja po igri in gibanju, zato bi nam moralo biti 

bistveno, da jim pomagamo pri privajanju na sedenje v šoli vsaj tako, da jih pri športni vzgoji 

ne ocenjujemo in jim dopuščamo čim več gibanja po lastni želji v kombinaciji z doseganjem 

zastavljenih ciljev. Poleg tega menim, da bi morali športno vzgojo v prvih letnih šolanja 

''izkoristiti'' za lepšo socializacijo otrok. Tudi Bailey (2005) v svojem delu pravi, da imata 

gibanje in igra, ki potekata v skupini, za otroka dodatno socialno vrednost, saj nudita številne 

priložnosti za učenje novih veščin ob hkratnem razvijanju prijateljskih odnosov. Športna 

vzgoja mora kot predmet s posebno vrednostjo strmeti k zgoraj napisanemu, lahko bi rekli k  

cilju. Zakaj bi se torej pri športni vzgoji obremenjevali z ocenami, če bi nam moralo biti 

pomembno to, kako zastaviti gibalno aktivnost v povezavi z igro, ki bo krepila medsebojne 

odnose v razredu. Duopona in Petrović (2000) pravita, da je šport pomemben pri otrokovem 

razvoju, saj mu pomaga pri spoznavanju sveta, učenju različnih vlog, pojmovanju samega 

sebe, samospoštovanju, napetosti, stresu, dobrem počutju ipd. Zelo pomembno je pri športni 

vzgoji razvijati motorične sposobnosti, saj le-te služijo otroku za širši spekter družbenih 

sposobnosti, saj je šport okolje, ki omogoča otrokom aktivno raziskovanje sveta in stvari 

skupaj s sovrstniki. Pomembno je tudi,  da pri športni vzgoji ne spodbujamo tekmovalnosti in 

zmage, temveč moramo na prvo mesto postaviti moralne vrednote. Naslednji argument je bil, 

da s tem športna vzgoja nima svoje teže, ker se ne upošteva v spričevalu. Za komentar lahko 

zapišem samo to, da ima pravo težo pri športni vzgoji to, ko srečaš učence čez deset let, kako 

teče mimo tebe, se vozi s kolesom, ali pa počne kaj drugega, le da je športno aktiven. Torej, 

prave teže nima zapis v spričevalu, ampak to, ali je učenec vzljubil šport do te mere, da mu je 

postal del vsakdanjega življenja, tako kot se je navadil vsak dan zjutraj in zvečer umiti zobe. 

Učitelji, ki so podali tak argument, očitno ne vedo, kaj je temeljni cilj športne vzgoje. Tretji 

argument v tej zadnji kategoriji je bil, da je besedna ocena sama sebi namen. Če učitelji 

mislijo, da je besedna ocena sama sebi namen, potem je najbolje, da ocen pri športni vzgoji ni. 

Ocena ni nikoli sama sebi namen. Tak občutek imajo lahko samo učitelji, otrokom pa tudi 

besedne ocene nekaj pomenijo, saj si vseeno nihče ne želi imeti ocene manj uspešno, zato se 

vsi potrudijo, da dosežejo uspešno. Ve pa se, da je to zopet zunanja motivacija, ki ni 
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zagotovilo, da bo otrok po končanem šolanju še kdaj športno aktiven. Če gledam s tega 

zornega kota, so vse ocene pri športni vzgoji same sebi namen, saj bistvo ni dobra ocena, 

ampak vseživljenjsko ukvarjanje s športom. Sledil je argument, da je lahko učenec na enem 

področju zelo uspešen na drugem pa ne, a je ocena enotna. S tem se vsekakor ne strinjam. 

Učenci za vsako področje dobijo svojo oceno, nato pa se te ocene združijo v končno. Na 

tistem področju, na katerem je učenec dober, je tudi ocena dobra, na tistem, kjer ni, pa je tudi 

ocena primerno slabša, torej o enotnosti ocen ne moremo govoriti. Eden izmed učiteljev je 

zapisal, da manjka ocena neuspešno. Trditev je podobna trditvi, da je potrebno za MU izdelati 

natančnejše kriterije. Moj komentar se torej glasi, da dober učitelj pri športni vzgoji ne rabi 

ocene neuspešen, saj zna vsakega učenca tako pozitivno motivirati, da doseže oceno U. Zadnji 

komentar nestrinjanja z besedno oceno je bil, da je preveč zaznamujoča. Med ocenami je 

vsekakor bolj kot besedna ocena zaznamujoča številčna ocena. Vsekakor pa se strinjam, da 

tudi besedne ocene zaznamujejo otroke in da je zaznamovanje otrok nekaj, kar ne bi smelo 

soditi v šolsko športno vzgojo. Otroci se že po sami naravi sekirajo, saj takoj opazijo, ali so 

slabši, boljši od drugih, so močnejši, bolj suhi od večine … zakaj bi jih torej še mi razvrščali v 

skupine po ocenah in jim s tem še otežili njihovo odraščanje. Namesto tega bi se morali 

zavzemati za šport vsak dan, za manjše število otrok v vadbenih skupinah in izobraženo 

kadrovsko zasedbo, ki jih bo znala pravilno usmerjati v sodobnem svetu mode in reklam. 

 

Tabela 6.7: Strinjanje z opisno oceno 

STRINJANJE Z OPISNO OCENO ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

Najnatančnejša povratna informacija o učencu (kaj naredi 
dobro, kaj mora utrjevati). 

50 51,0 

Za učence v prvi triadi (gre za razvoj osnovnih gibalnih 
sposobnosti, igro, socialne odnose). 

26 26,5 

Najprimernejša izbira gledano z učenčevega zornega kota (jih 
ne klasificira). 

9 9,2 

Sprotno beleženje in opazovanje učencev. 5 5,1 

Če opis ni šablonski, je pozitivno naravnan, ne vsebuje 
splošnih sodb, ne vsebuje čustveno obarvanih mnenj … 

2 2,0 
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Večji interes učencev po boljših rezultatih. 2 2,0 

Lažje je realno oceniti opisni napredek kot samo znanje. 1 1,0 

Le kot dodatek k besednemu ocenjevanju. 1 1,0 

Za tiste učitelje, ki se spoznajo na ocenjevanje. 1 1,0 

Če že mora biti ocenjevanje, naj bo opisno. 1 1,0 

 

Pod strinjanje z opisno oceno je največ učiteljev podalo argument, da je opisna ocena 

najnatančnejša povratna informacija o učencu (kaj naredi dobro, kaj mora utrjevati). S tem 

argumentom se popolnoma strinjam. Starši dobijo iz opisne ocene največ informacij o svojem 

otroku, brez pogovora z učiteljem. Najnatančnejša povratna informacija je tudi zato, ker 

opisna ocena obsega vsa področja učenčevega učenja, in sicer spoznavno (kaj zna, razume, 

kako primerja, uporablja …), psihomotorično (kako piše, nariše, zapoje, naredi, izvaja, …), 

motivacijsko-čustveno (kako si prizadeva, kaj ga zanima, kako presoja …) in socialno 

(sodeluje, pomaga, daje pobude …) področje. V ostalih ocenah se vseh teh komponent ne 

vključuje (Razdevšek-Pučko, 1999). 

 

Sledila je trditev, da je opisna ocena najbolj primerna za učence v prvi triadi (gre za razvoj 

osnovnih gibalnih sposobnosti, igro, socialne odnose). Tudi s tem se strinjam. Če že morajo 

biti ocene pri športni vzgoji tudi v prvi triadi, potem naj bodo opisne. Opisne ocene so najbolj 

humane in z njimi med seboj ne primerjamo vseh učencev, ampak samo napredek vsakega 

učenca posebej. V prvih treh razredih osnovne šole učitelj opisuje dosežke in napredek 

učencev, in sicer brez vnaprej določenih stopenj (ne po številu, ne po obliki). Učitelj znanje 

vsakega učenca posebej, pri vsakem sklopu učnih vsebin, opiše na osnovi opazovanja in 

različnih oblik preverjanja, ne da bi ga primerjal z drugimi. Primerja ga z njegovo prejšnjo 

stopnjo, z njegovimi zmožnostmi ter s cilji minimalnega znanja, ki so določeni. 

 

Trditev, ki je sledila, ima precej manj glasov od prejšnjih dveh, a je meni zelo všeč. Pravi 

namreč, da je opisna ocena najprimernejša izbira gledano z učenčevega zornega kota (jih ne 

klasificira). Trditev mi je všeč, ker gleda skozi oči učenca in ne skozi oči učitelja. Torej, 

opisna ocena je za učenca najboljša, saj ga ne klasificira in vsak učenec tekmuje samo sam s 

sabo. Glede na odgovore učiteljev me je zelo presenetila odločitev komisije, ki je izdelovala 

novo Belo knjigo. V novi Beli knjigi so predlagane nekatere spremembe pri ocenjevanju. 
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Področne skupine za osnovno šolo se zavzemajo, da bi bile opisne ocene samo v prvem in 

drugem razredu, od tretjega razreda naprej pa bi veljale za vse predmete številčne ocene. Ta 

predlog je bil v novi Beli knjigi tudi potrjen. V civilnem gibanju Kakšno šolo hočemo s to 

rešitvijo niso bili zadovoljni. Menijo namreč, da je številčno ocenjevanje predmetov, kot so 

športna, glasbena, likovna vzgoja, tehnika in gospodinjstvo, neprimerno, saj ne spodbuja 

pozitivnega odnosa učencev do teh predmetov, kar je po njihovem temeljni cilj. Pravijo, da 

teh predmetov ne bi smeli ocenjevati številčno, saj so naravnani tako, da mora biti otrok v 

izhodišču skoraj nadarjen, če želi doseči odlično oceno. Zato se jim zdi smiselna besedna 

ocena (manj uspešno, uspešno in zelo uspešno); (Žolnir, 2011). 

 

Naslednja trditev, ki govori v prid opisnemu ocenjevanju, pravi, da to ocenjevanje pripomore 

k sprotnemu beleženju in opazovanju učencev. Vsekakor je res, da opisno ocenjevanje učitelja 

prisili, da bolj natančno spremlja vsakega učenca, sicer pa sem mnenja, da bi bilo dobro, če bi 

si vsak učitelj delal beležke sprotnega opazovanja učenca neodvisno od načina ocenjevanja. 

Odnos med učiteljem in učencem je zelo pomemben dejavnik pri vseh predmetih, pri športni 

vzgoji pa še posebej. Učenci radi vidijo, da se zanimamo zanje, jih spremljamo in želimo 

bolje spoznati. S tem, ko kažemo zanimanje za učence, tudi oni začnejo kazati zanimanje za 

nas in naše delo, nas začnejo bolj upoštevati in spoštovati. Torej, moj zaključek je, da je treba 

učence spremljati vedno in ne samo pri opisnem ocenjevanju, saj bo tak trud dobro poplačan. 

 

Enako število točk imata trditvi, da se učitelji strinjajo z opisno oceno, če opis ni šablonski, je 

pozitivno naravnan, ne vsebuje splošnih sodb, ne vsebuje čustveno obarvanih mnenj … in 

trditev, da imajo pri opisnem ocenjevanju učenci večji interes po boljših rezultatih. Kar se tiče 

prve trditve, bi rada povedala, da tak komentar kaže na nepoznavanje teorije opisnega 

ocenjevanje, kjer je jasno zapisano, kako je opisna ocena sestavljena. Prvi korak opisnega 

ocenjevanje je dobro načrtovanje ciljev in takih dejavnosti pri pouku, ki bodo omogočale 

doseganje in tudi opazovanje doseganja teh ciljev. Drugi korak je sprotno beleženje (med 

poukom, po pouku), saj se ne kaže zanašati na spomin. Pomembno je, da vsak učitelj najde 

sebi primeren način beleženja (torej ni šablonskih opisov), pri čemer je priporočljivo tudi 

upoštevanje izkušenj drugih učiteljev (različne beležke in sheme zabeleženje). Zbiranje 

informacij o dosežkih posameznih učencev nam lahko močno olajša tudi posebna mapa 

(portfolija), ki predstavlja zbirko učenčevega dela in izdelkov (pisnih, praktičnih) v 

določenem času in odraža dejansko delo učenca v določenem obdobju.  
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Naslednji korak je oblikovanje sprotnih povratnih informacij. Učitelj občasno in pri nekaterih 

predmetih piše sprotne komentarje (npr. v zvezek ali pod kontrolno nalogo), pogosto pa 

učitelj ustno sporoči komentar, kar je značilno za predmete, kjer nimamo opravka z izdelki 

(športna, glasbena vzgoja). Sledi najzahtevnejša naloga opisnega ocenjevanja, ki je pisanje 

medletnih sporočil in končnih opisnih ocen. Sprotno beleženje je v pomoč pri oblikovanju 

medletnega sporočila, ki jih je učitelj zakonsko dolžan pisati in morajo vsebovati informacije 

o vseh predmetih za posameznega učenca. Medletna sporočila so namenjena informiranju 

staršev o otrokovem delu. Končna opisna ocena izhaja iz ciljev učnega načrta in je sumativni 

pregled o dosežkih učenca na kognitivnem področju, opozarja na njegove pomembne dosežke 

in napredek ter na pomembnejše sestavine socialnega vedenja. Spričevala s končnimi 

opisnimi ocenami dobijo starši domov, zato nosijo veliko vrednost in pomen pri učencih in 

starših, vendar jim mora biti ocena ustrezno predstavljena in razložena (Razdevšek-Pučko, 

1999). 

Za drugo trditev, ki pravi, da imajo učenci pri opisni oceni večji interes po boljših rezultatih, 

pa lahko rečem, da je to zelo velik napredek. Učenci torej pri opisnem ocenjevanju ozavestijo 

dejstvo, da tekmujejo s samim seboj, ne z drugimi, in to jih motivira, da si želijo dosegati 

vedno boljše rezultate. Učitelju, ki mu je uspelo doseči tako miselnost, lahko že čestitamo, saj 

menim, da moramo njegov sistem le malo nadgraditi in učenci si bodo želeli napredka, ker se 

bodo zavedali pomembnosti napredka za njihov organizem in razvoj. 

 

Tabela 6.8: Nestrinjanje z opisno oceno 

NESTRINJANJE Z OPISNO OCENO ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

Najbolj obremenjujoča za učitelja, saj zahteva veliko časa. 22 25,9 

Starši in učenci jih ne razumejo, zato nimajo pravilnega 
vpogleda v uspešnost njihovih otrok. 

21 24,7 

Ne dopušča zapisa, česa otrok ne zna. 8 9,4 

Je le sama sebi namen – administracija. 7 8,2 

Ta način ocenjevanja mi ne ustreza. 5 5,9 

Z njim spremenimo namen športne vzgoje. Več časa 
namenjenega pisanju, kljukanju dosežkov, napredkov kot 

4 4,7 
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aktivnemu sodelovanju z učenci. 

Presplošni cilji, posledično je težko ocenjevati. 3 3,5 

Starši je niti ne preberejo, saj se jim zdi vzgojni predmet 
nepomemben. 

3 3,5 

Zelo podrobna in s tem nepregledna. 2 2,4 

Vsak učitelj si po svoje razlaga dosego ciljev. 2 2,4 

Učence je opisno težko oceniti  (najti pošteno merilo med 
sposobnostjo, trudom, napredkom). 

2 2,4 

Starši vedno vprašajo, koliko bi bilo to v številčni oceni. 1 1,2 

Ga ne pripravi na kasnejše ocenjevanje. 1 1,2 

Pogosto preveč subjektivno obarvana (otrokove lastnosti, 
učiteljeva čustva …). 

1 1,2 

Predpisani standardi ne dovoljujejo vrednotenja truda, volje, 
energije. 

1 1,2 

Neustrezna terminologija učiteljev. 1 1,2 

Je v nasprotju z zakonom o varovanju osebnih podatkov. 1 1,2 

 

Med največkrat zastopanimi trditvami proti opisnemu ocenjevanju je bila trditev, da je opisno 

ocenjevanje najbolj obremenjujoče za učitelja, saj zahteva veliko časa. Mislim, da bi morali 

učitelji gledati skozi oči učencev in ne skozi svoje oči, saj je gledano z zornega kota učencev 

opisna ocena najbolj prijazen način ocenjevanja, ker ni nihče izmed učencev izpostavljen pred 

ostalimi, vsak ve samo za svoje napredke in napake, kar pomeni, da ne more sošolca/sošolke 

zbadati, da je slabši od njega. Kar se tiče socialnih odnosov, je torej opisna ocena vsekakor 

najbolj prijazna. Zavedam pa se, da je to za učitelje precej zahtevna ''naloga'', še posebej, če si 

ne dela sprotnih zapisov za posameznega učenca. 

Takoj za to trditvijo sledi argument, da starši  in učenci ne razumejo opisnih ocen, zato nimajo 

pravilnega vpogleda v uspešnost njihovih otrok. Rešitev te težave vidim v tem, da se tako 

starše in tudi učence poduči, kako razumeti opisne ocene. Seveda je potrebno najprej, kot sem 

napisala nekaj odstavkov prej, učitelje usposobiti za pravilno pisanje opisnih ocen. Glede na 

to, da lahko kljub dodatnemu izobraževanju učiteljev in sestanku s starši in učenci o 
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razumevanju opisnih ocen, še vedno pride do nerazumevanja, pa so temu namenjene 

govorilne ure. Mnenja sem, da se da težavo nerazumevanja opisnih ocen rešiti, potrebno je le 

resno sodelovanje učiteljev, staršev in učencev. To zopet pomeni, da je trikotnik sklenjen in 

tako pomagamo drug drugemu.  

Naslednja trditev proti opisnemu načinu ocenjevanja me je negativno presenetila. Kar nekaj 

učiteljev je namreč napisalo, da opisna ocena ne dopušča zapisa, česa otrok ne zna. To je 

trditev, ki zagotovo ne drži. V opisnih ocenah je učitelj dolžan napisati, katere cilje je otrok 

dosegel in katerih ni, sicer zavaja starše. Ni čudno, da so v višjih razredih ob prehodu na 

ocene takšne težave, če pa imajo otroci zapisane samo cilje, ki so jih dosegli. Starši to vidijo, 

kot da je otrok dosegel vse cilje, torej bo imel v nadaljevanju same štirice in petice, vsekakor 

pa ne trojk, ali pa še celo slabše ocene. Opisna ocena torej ne samo da dopušča, ampak tudi 

zahteva zapis ciljev, ki jih otrok ni dosegel. Nekoč se je sicer res pojavila zahteva, da učitelji 

ne smejo zapisati, katerih standardov otrok še ni dosegel in na žalost je ta zahteva v miselnosti 

učiteljev tudi danes, ko temu ni več tako. Ena izmed možnih razlag, zakaj učitelji ne napišejo, 

česa učenec ni dosegel, je, ker se bojijo. Strah se mi zdi odveč. Vsak učitelj se mora zavedati, 

da je strokovnjak na svojem področju in da lahko vsako trditev, ki je zapisana v opisni oceni, 

tudi dokaže. Sklep je, da odprimo staršem oči o njihovih otrocih in jim ne prikrivajmo 

neznanja, saj jim lahko vse strokovno dokažemo. S prikrivanjem neznanja jim prej škodimo 

kot koristimo. 

Sledi trditev, da je opisna ocena le sama sebi namen – administracija. Mnenja sem, da ni 

nobena ocena sama sebi namen. Vsaka ocena je namenjena tako učencu kot staršem. Če 

učitelj dobi tak občutek, potem obstajata dve možnosti. Prvič, da je napisana ocena staršem 

nerazumljiva in je zato ne preberejo. Rešitev je torej, da staršem oceno razložimo. Drugi 

razlog, zakaj lahko dobi učitelj občutek, da je opisna ocena sama sebi namen, pa je ta, da so 

starši preveč zaposleni s svojo službo in svojimi skrbmi, zato jim zmanjkuje energije za svoje 

otroke. Starši dajo občutek, da se za svojega otroka ne zanimajo, saj ne preberejo opisne 

ocene, za katero se je učitelj tako trudil. Posledično lahko učitelj meni, da je opisna ocena 

sama sebi namen, saj je starši ne preberejo, otrok sam je tudi ne zna prebrati (1. in začetek 2. 

razreda), učitelj pa je sam zase tudi ne rabi, saj ima svoje zapise, ki so obsežnejši od opisne 

ocene. V tem primeru je rešitev, če kot učitelj to opaziš, da otroku razložiš njegovo oceno na 

njemu razumljiv način in mu pomagaš po svojih najboljših močeh v vednosti, da starši nimajo 

časa za svojega otroka. 
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Na žalost se je tudi pri argumentih proti besedni oceni našla naslednja trditev, ki se glasi, da 

učiteljem ta način ocenjevanja ne ustreza. Zopet imamo torej učitelje, ki samo podajo neka 

dejstva, ki jih ne znajo argumentirati in zapisati, zakaj jim opisni način ocenjevanja ne 

ustreza. 

Naslednji argument po vrsti pravi, da z opisnim ocenjevanjem spremenimo namen športne 

vzgoje. Več časa postane namenjenega pisanju, kljukanju dosežkov, napredkov kot pa 

aktivnemu sodelovanju z učenci. Priznati moram, da se s to trditvijo strinjam. Če želimo, da 

bodo otroci aktivno sodelovali pri športni vzgoji, moramo tudi sami aktivno sodelovati, kar 

pomeni, da nimamo časa še za sprotno kljukanje in delanje zapiskov o posameznem učencu. 

Tudi učitelji smo samo ljudje in ne roboti, ki zmorejo početi več stvari hkrati. Ravno zaradi 

tega dejstva zagovarjam športno vzgojo brez ocen. To zagovarjam tudi zato, ker noben način 

ocenjevanja ne bo dosegel izpolnitve najpomembnejšega cilja športne vzgoje. Učence bomo 

pripravili do vseživljenjske športne aktivnosti in zdrave prehrane, če bomo rastli skupaj z 

njimi. Učencem se moramo približati na drugačne načine in ne z ocenami.  

Naslednji dve trditvi, ki si delita enako število točk, sta, da so cilji presplošni in da je 

posledično težko ocenjevati ter da starši opisnih ocen niti ne preberejo, saj se jim zdi vzgojni 

predmet nepomemben. Kolikor vem, so minimalni standardi zapisani dovolj jasno, da vsi 

točno vedo, kaj je minimum, ki nam ga mora pokazati vsak otrok. Ostali cilji pa so zapisani 

bolj ''splošno'' zato, da puščajo učiteljem svobodo. Osebno se mi zdi to zelo velik plus, saj 

lahko oblikuješ pouk tako, kot misliš, da je za tisto generacijo učencev, ki jo imaš pred sabo, 

najboljše. Edino pravilno se mi zdi, da mora učitelj v svojem poklicu pokazati svojo 

ustvarjalnost, iznajdljivost, drugačnost in da mu ni vse dano v roke (točno določeno). Dober 

učitelj je torej skupek številnih dejavnikov. Njegovo učinkovito delo je odvisno od njegovih 

znanj in izkušenj (kompetenc), njegovih občutkov (intuicije), energije (erosa), osebnostnih 

lastnosti. Dober učitelj je torej tisti, ki je umetnik, saj je                    

poučevanje proces, ki zahteva intuicijo, kreativnost, improvizacijo. Gre torej za proces, ki ni 

strogo vezan na pravila, ampak ima veliko stopnjo prostosti, ki daje temu poklicu značaj 

umetnosti (Škof, Zabukovec, Cecić, & Gogen 2005). 

Dober učitelj je tudi zdravnik, kot sem napisala že na eni od prejšnjih strani. Dober učitelj 

mora biti raziskovalec, saj se morajo vzgojno-izobraževalna praksa, vzorci dela na šoli, 

organizacija dela v razredu stalno spreminjati, saj je le s tem zagotovljen napredek. 

Raziskovalna vloga učitelja je pomembna zlasti z vidika izboljšanja praktičnega dela, 
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izboljšanja delovnega okolja in zaradi boljšega razumevanja lastnega praktičnega delovanja. 

Številni primeri namreč kažejo, da so bolj kot reforme šol od zunaj učinkovita raziskovalna 

gibanja učiteljev na šolah s praktično usmeritvijo v obravnavo šolskega kurikuluma (Škof, 

Zabukovec, Cecič, & Gogen 2005). 

 In še nazadnje: dober učitelj je tudi menedžer. Ravno tako kot menedžer v podjetju, mora 

tudi učitelj v razredu ustvariti harmonijo v medsebojnih odnosih, saj je le-ta temelj in osnovni 

pogoj za uspešno delo. 

Glaser (1994) pravi, da je prvi korak k vodenju uspešnega pouka ustvarjanje toplega – 

spodbudnega razrednega okolja. K temu najbolj pripomorejo trdni, prijateljski, pozitivni 

čustveni odnosi ter zaupanje med učiteljem in učencem in med učenci samimi. Njegova 

kontrolna teorija iz leta 1995 pravi, da je učenec pripravljen delati toliko bolj, kolikor bolj 

pozna učitelja in kolikor raje ga ima. Če učenec čuti, da ga učitelj spoštuje in da dopušča 

svobodo delovanja, potem učitelj ustvarja pogoje za ustvarjalno aktivnost učencev. Ravno 

učitelj športne vzgoje je tisti, ki ima veliko možnosti za delitev moči in odločanja z učenci 

(Škof. Zabukovec, Cecić, & Gogen, 2005).  

Kar zadeva trditev, da starši opisnih ocen niti ne preberejo, saj se jim zdi vzgojni predmet 

nepomemben, pa bi rada poudarila, da če želimo učitelji doseči temeljni cilj športne vzgoje, 

moramo nujno v to vključiti tudi starše, saj igrajo zelo pomembno vlogo pri otrokovem 

aktivnem ukvarjanju s športom. Najprej morajo starši razumeti pomembnost tega predmeta, 

razumeti, kako velik pomen ima športna aktivnost in zdrav življenjski slog na boljše življenje, 

šele potem bomo lahko to miselnost širili med mlade ljudi, saj bomo imeli v ozadju starše, ki 

bodo stali na isti strani brega kot mi. Če bomo učitelji in starši usklajeni, potem nam bodo 

tudi otroci sledili. Otrok mora torej prve gibalne izkušnje pridobiti v krogu družine. 

Šola mora izkoristiti pozitiven vpliv družine na telesno dejavnost otroka, to pa lahko naredi 

tako, da spodbuja športne in gibalne dejavnosti, v katere se lahko vključuje vsa družina. Če 

torej želimo, da pride do kakovostnih sprememb, moramo vplivati hkrati na otroka in starša. 

Otrokom moramo omogočati gibalno bogato okolje, starše pa usmerjati, da bodo sami 

primerno usmerjali in vodili najmlajše (Škof, 2010). 

Športna vzgoja v družini je zelo pomembna, saj je mladost od rojstva pa vse do 18 leta starosti 

odločilna za oblikovanje odrasle osebnosti in del te osebnosti je mogoče oblikovati samo s 

sredstvi, ki jih uporablja šport, in to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Premajhne 
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prisotnosti te dejavnosti ali celo odsotnosti kasneje v celoti ni mogoče nadomestiti, saj je 

njihov vpliv z dozorevanjem otroka vse manjši. Raziskave kažejo, da je največji vpliv 

športnih stimulusov med 0. in 3. letom, med 3. in 6. pa upada. Šport je pomemben, ker vpliva 

na njegovo biološko sfero, psihično in tudi socialno. Učinki športne dejavnosti se kažejo tudi 

na bolšjem mišljenju, čustvovanju in odnosu v družini. Pozitivna posledica športa se kaže tudi 

v vedenjski samokontroli, moralnem, etičnem in estetskem presojanju. Pomemben je tudi, ker 

izhaja iz igre, iz nje pa človekova ustvarjalnost ter njegovo duhovno in fizično ravnotežje s 

tem pa kakovostno življenje. Iz vsega naštetega sledi, da je prva točka, ki jo je treba opraviti, 

da je športu kot sooblikovalcu družinskega stila potrebno nameniti večjo pozornost (Doupona 

& Petrovič, 2000). 

Družine je treba ozavestiti o vseh teh dejstvih. Športna dejavnost sicer ne more biti rešitev za 

vse stiske sodobne družine, se pa vsekakor kaže kot pomemben kompenzacijski dejavnik 

negativnih civilizacijskih trendov na vzgojo otrok.  Zastrašujoče je dejstvo, da se več kot 50 

% družin s športno dejavnostjo sploh ne ukvarja. Znano je tudi, da so 21-letni starši motorično 

na stopnji 9- do 12-letnika (Duopona & Petrovič, 2000). 

Zanimivo se mi je zdelo, da imajo v drugih državah, še posebej v ZDA, ob sobotah in 

nedeljah odprte športne objekte. Pri nas je ob vikendih praviloma vse zaprto. Menim, da bi 

morali biti športni objekti na voljo, in sicer brezplačno, saj so sicer otroci družin, ki so na 

ekonomskem repu, prikrajšani. 

Sledijo naslednje tri trditve z enakim številom točk. Prva je, da je opisna ocena zelo podrobna 

in s tem nepregledna. Menim, da nepreglednost ni krivda opisnega ocenjevanja, ampak je 

kriva nesistematičnost učitelja. Torej, če je ocena napisana nepregledno, je to krivda učitelja, 

ker ni našel ustreznega načina za pregledno napisano opisno oceno, vsekakor pa ni to krivda 

samega načina ocenjevanja. Naslednji argument pravi, da si vsak učitelj po svoje razlaga 

dosego ciljev. Po pravici povedano, tega argumenta ne razumem najbolje. Cilji so zapisani 

tako, kot so zapisani in si jih morajo vsi razlagati enako, pot, kako bo posamezen učitelj 

pripeljal učence do tega cilja, pa je njegova izbira, kar je edino pravilno. Učiteljski poklic bi 

postal popolnoma dolgočasen, če bi nam napisali še pot, kako doseči cilj, učitelji pa bi se 

morali te poti točno držati. Zadnja trditev, ki je dosegla enako število točk, pravi, da je učence 

opisno težko oceniti  (najti pošteno merilo med sposobnostjo, trudom, napredkom). Glede na 

to, da sama še nimam izkušenj z opisnim ocenjevanjem, lahko na ta argument rečem le to, da 

se mi na osnovi prebrane teorije zdi učenca najlažje, predvsem pa najbolj točno in realno, 
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oceniti opisno. Težje se mi zdi na primer pri številčnem ocenjevanju, kjer daš učencu samo 

neko oceno, truda pa niti vključiti ne moraš. Učenec se je lahko trudil za pet, dosegel pa je 

npr. le oceno tri. Tega pri številčnem ocenjevanju ne moreš vključiti, medtem ko pri opisnem 

lahko. 

Med trditve z najmanjšim odstotkom spada trditev, da straši pri opisni oceni vedno vprašajo, 

koliko bi bilo to v številčni oceni. Mnenja sem, da če bi starši vedno vprašali še po oceni, 

potem ne bi bilo problemov pri prehodu z opisnih ocen na številčne. Tudi mene kot starša bi 

zanimalo, kakšna bi bila številčna ocena na osnovi opisne ocene, saj se tako že navajaš na 

sistem ocenjevanja, ki sledi v drugi triadi. Učitelj, ki je podal tak argument, verjetno meni, da 

so opisne ocene same sebi namen, saj starši v vsakem primeru vprašajo tudi za oceno, kar 

pomeni, da opisne ocene ne rabijo. Naslednji argument je bil, da opisna ocena ne pripravi 

učenca na kasnejše ocenjevanje. S to trditvijo se strinjam, čeprav naj poudarim, da pri športni 

vzgoji ocene res ne rabimo, kar sem napisala že zgoraj. Kar zadeva druge predmete in 

ocenjevanje, menim, da bi bilo smiselno, da bi bila ob opisni oceni vedno zapisana tudi 

številčna ocena, saj tako starši pri prehodu z opisnih na številčne ocene ne bi imeli težav. 

Naslednji argument je bil, da je opisna ocena preveč subjektivno obarvana (otrokove lastnosti, 

učiteljeva čustva …). Podoben argument je bil podan že pri besednih ocenah, zato svoje 

interpretacije ne bi ponavljala. Sledi trditev, ki pravi, da predpisani standardi ne dovoljujejo 

vrednotenja truda, volje in energije. Ta argument ni na mestu, saj to velja prav za vse načine 

ocenjevanja, ne samo za opisno ocenjevanje. Pri nobenem načinu ocenjevanja ni tako, da bi 

učenec zaradi volje po načelu pravičnosti lahko dobil boljšo oceno. Eden izmed učiteljev se 

ne strinja z opisnim ocenjevanjem, ker imajo učitelji neustrezno terminologijo. Ta argument 

ponovno kaže na to, da učitelji resnično potrebujejo izobraževanje na področju opisnega 

ocenjevanja zato, da bodo lahko suvereno in samozavestno opravljali svoje delo. Trenutno 

marsikateremu učitelju primanjkuje znanja s tega področja, kar sigurno negativno vpliva na 

njegovo samozavest pri delu. Na zadnje mesto sem uvrstila trditev, da je opisno ocenjevanje v 

nasprotju z varovanjem osebnih podatkov. Presenetljivo je, da je to zapisal eden izmed 

učiteljev in niti ne razumem, zakaj naj bi bilo opisno ocenjevanju v nasprotju z varovanjem 

osebnih podatkov, glede na to, da oceno vidi samo otrok in njegovi starši. Tudi pri drugih 

načinih ocenjevanja moramo zaradi varovanja osebnih podatkov prekriti ocene ostalih v 

redovalnici. Vidijo se lahko samo ocene tistega otroka, čigar starši so trenutno na govorilni 

uri. 
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Tabela 6.9: Strinjanje z neocenjevanjem 

STRINJANJE Z NEOCENJEVANJEM ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

S pravim delom učitelja (zabavna, sprostitvena, sodobna ŠV 
prilagojena razvojnim stopnjam) lahko  spodbudimo veselje 
učencev do športa brez ocen. 

15 24,2 

Bi bilo za prvo triado še najbolj primerno. 10 16,1 

Skrajni čas je, da bi otroke vzgajali, da delajo zase, ne pa za 
oceno. Da bi se zavedali pomena vadbe na zdravje in organizem. 

8 12,9 

Bi bilo vsekakor zelo dobro, če bi se uvedlo. 5 8,1 

Primerno za 1. razred, ker pridejo učenci v šolo z različnih okolij.  5 8,1 

Mnogo učencev trepeta pred ocenjevanjem. 4 6,5 

Otroci imajo predmet radi, zato ne potrebujejo ocene za 
motivacijo. 

3 4,8 

S tem bi razbremenili tako učence kot  učitelje – bolj sproščeno 
vzdušje. 

3 4,8 

Strinjam se. Šport bi moral biti vsak dan, kot del obveznega 
programa brez ocen, namenjen sproščanju. 

2 3,2 

Sem za, da se celoten izobraževalni sistem spremeni v sistem 
brez ocenjevanja. 

2 3,2 

Slabši z ocenjevanjem izgubijo voljo, veselje in motivacijo do 
dela. 

2 3,2 

Ocenjevanje vsega za vsako ceno ima negativne učinke. 1 1,6 

Če bi bili vsi vzgojni predmeti neocenjeni. 1 1,6 

Se mi zdi dobro. 1 1,6 

 

Trditev, ki je dobila največji odstotek, a še vedno premajhen, glede na to, da je splošno znano, 

da je od učitelja v precejšnji meri odvisna motiviranost učencev za predmet in njihovo veselje 

do predmeta, je bila, da lahko s pravim delom učitelja (zabavna, sprostitvena, sodobna ŠV 

prilagojena razvojnim stopnjam)  spodbudimo veselje učencev do športa brez ocen. S to 

trditvijo se popolnoma strinjam, zavedam pa se, da je današnje učence za določena področja 
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težje motivirati. Menim, da bi učitelj dosegel veselje do športne vzgoje brez ocene pri 

učencih, če bi poznal, katerih je tistih pet psiholoških potreb, ki jih potrebuje vsako bitje in bi 

se trudil, da bodo te potrebe pri učencih zadovoljene. Raffini (2003) v svojem delu navaja te 

potrebe. Te potrebe so:  

– Potrebe po občutku sprejetosti, pripadnosti in sodelovanja 

Učitelj mora imeti enak in spoštljiv odnos do vseh učencev. Biti mora human, kar pomeni, da 

ima vse enako rad, vse enako spoštuje, do vseh ima enak človeški odnos, nikogar ne 

diskriminira, podcenjuje ali marginalizira. Učenec mora biti najprej spoštovan, da bo tudi on 

lahko spoštoval učitelja in druge. Učitelj naj ocenjuje in presoja njihovo ravnanje, ne pa njih 

samih (videza, značilnosti, mišljenja, sposobnosti). V odnosih do učencem morata biti 

prisotna toplina in empatija, tolerantnost in strpnost. Tudi če učencev ne opravijo naloge 

najbolje, naj učitelj ostane strpen ter poskuša najti dobre stvari in učencem svetovati, kako 

naprej.  

– Potrebe po nadzoru nad lastnimi odločitvami 

V vsakem posamezniku se skriva želja po samostojnosti in nadzoru nad svojim življenjem. 

Učenci si želijo avtonomnosti in najpomembnejša strategija za spodbujanje tega pri učencih je 

omogočanje izbire. To pomeni, da zagotovimo zadostno število izbir, kjer obstaja več 

možnosti za dosego istega cilja znotraj določenih pravil. Izvajanje kondicijske vadbe 

omogoča številne oblike spodbujanja samostojnosti in svobode. Bistvo je, da kadar učenci 

sami izbirajo, postanejo bolj predani nalogi, to pa vodi k notranjemu motiviranju in k lastni 

odgovornosti za napredek in znanje.  

– Potrebe po občutku uspešnosti, kompetentnosti 

Za povečanje notranje motivacije moramo ustvariti okolje, ki bo učencem omogočalo 

napredek in bo pripomoglo k uspešnemu obvladanju zastavljenih nalog. Dober učitelj mora 

znati razdeliti odgovornost med učenci jim zaupati in dati priložnosti, da se izkažejo. Iskati 

mora načine za dejavno vpletanje učencev v učni proces. Učence mora čim bolj spoznati, se 

zanimati za njihove interese, zunajšolske dejavnosti in hobije.  Učenci naj postanejo učiteljevi 

pomočniki, kar pomeni, da mu bodo pomagali pri izvajanju pouka tako, da bodo prevzeli 

vodenje dela ure, da bodo pripravili razne materiale, rekvizite ipd. Kot učitelji se moramo 

zavedati, da je učencu v čast, če nam lahko pomaga. Pomembno je, da učitelj verjame vase in 

v učence, saj posledično začnejo tudi učenci verjeti vase.  
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– Potrebe po doživljanju zadovoljstva ob lastnem početju – zabavnost, ustvarjalnost 

Pri učencih veliko šteje, če zna učitelj privabiti na njihove obraze smeh, če jih zna sprostiti in 

se jim približati. Učne ure učitelja, ki je čustveno prazen, so dolgočasne. 

– Potrebe po dobrem počutju v zvezi s samim seboj – samospoštovanje 

Humanost učitelja ne pomeni le dobrote učitelja in slepo izpolnjevanje potreb učencev. 

Takšno vedenje učitelja je škodljivo za učenca. Permisivnost pa ni nevarna samo za učence, 

ampak tudi za učitelje. Če namreč učitelj ne zna vzpostaviti vzgojnih in izobraževalnih meja, 

ga otroci ne cenijo in ne spoštujejo. Stalno popuščanje in občutek nemoči lahko pripeljeta 

učitelja do zloma. Druga skrajnost pa je stroga avtoritativnost. Odzivi učencev v takšnih 

okoliščinah pa nimajo notranje spodbude, temveč so izsiljeni od zunaj. Učitelj mora za 

uspešno izobraževanje v razredu najprej postaviti jasne okvire moralnih vrednot, ki jih bo pri 

svojem delu upošteval, iz tega se razvije pristna pedagoška avtoriteta in učinkovito vodenje.  

Druga trditev po vrsti za strinjanje z neocenjevanjem je bila, da bi bilo za prvo triado to še 

najbolj primerno. Glede na cilj športne vzgoje, ki je vseživljenjsko ukvarjanje s športom, se 

sprašujem, zakaj so učitelji mnenja, da bi bilo neocenjevanje primerno samo za prvo triado. 

Osebno sem mnenja, da je neocenjevanje športne vzgoje primerno za vseh devet razredov 

osnovne šole. Glede na to, da številne raziskave kažejo, da se je v zadnjih desetih letih zelo 

spremenil življenjski stil otrok, menim, da bi se moral zelo spremeniti tudi način dela pri 

športni vzgoji. Nedavna raziskava ameriške univerze Hofstra (zapisano v viru, ki ga navajam 

nižje) je namreč pokazala, da se je 70 odstotkov vprašanih mater v otroštvu igralo v naravi, 

medtem ko se danes igra le 31 odstotkov njihovih otrok. Otroci stari 8–18 let preživijo okoli 

šest ur na dan pred računalnikom, televizijo, z video igricami in mobilnimi telefoni v zaprtih 

prostorih. Uporaba teh sredstev se je v zadnjih letih zvišala na povprečno pet ur na dan. 

Strokovnjaki pravijo, da bi ta trend morali zaustaviti, in da bi otroci namesto za računalnikom 

in televizijo več časa morali preživeti v naravi, kjer bi pridobili na fizični in psihični moči. 

(http://druzina.enaa.com/Otroci/Vzgoja/Otroci-bi-morali-namesto-za-racunalnikom-pet-ur-

dnevno-preziveti-v-naravi.html) 

 

Slabša gibalna pripravljenost otrok je vidna že ob vstopu v šolo. Z novimi izhodišči vzgojno-

izobraževalnega področja, ki bodo vključeni v Belo knjigo, je treba pripraviti ustrezne 

konceptualne spremembe tudi pri športni vzgoji. Spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih 
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namreč ne odražajo trenutnih družbenih okoliščin povezanih z epidemijo debelosti in 

konceptom aktivnega življenjskega sloga (Kovač,& Jurak, 2009). 

Na žalost pri nastajanju nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju ni prisotnosti športnega 

strokovnjaka. Na podlagi tako domačih kot tujih raziskav bi bilo potrebnih nekaj 

konceptualnih ukrepov in sprememb za izboljšanje stanja na področju osnovnošolskega in 

srednješolskega  izobraževanje, ki bi jih vključili v novo Belo knjigo o vzgoji in 

izobraževanju. Tudi Kovač in Jurak (2009), ugotavljata, da življenjski slog današnjih otrok 

zaznamujejo naslednje značilnosti:  

Sedeč način življenja 

Povečuje se čas, ki ga otroci presedijo v šoli. Tudi v prostem času izbirajo dejavnosti, pri 

katerih pretežno sedijo. Zanje se je zato uveljavil izraz sedentarnost oz. sedeči način življenja. 

V povprečju so namreč slovenski otroci skupaj s poukom športne vzgoje dejavni le pet ur na 

teden. Vse manj je tudi spontanega gibanja in aktivno preživetega časa med počitnicami. V 

splošnem so dekleta manj gibalno dejavna kot fantje, se pa razlike med spoloma vedno bolj 

zmanjšujejo.  

Pojav kokon in kava & cigareti življenjski stil 

V obdobju adolescence se motivacija za različne športne dejavnosti še bolj zmanjša. Mladi se 

znajdejo na razpotju iskanja poklicne poti, v iskanju lastne identitete, posledično začnejo svoj 

prosti čas preživljati vedno bolj pasivno. Večinoma komunicirajo samo z računalniki, zato jih 

namesto teenagerji imenujemo kar screenagerji. Čas ob vikendih pa pogosto preživljajo ob 

kajenju, alkoholu in drogi.  

Spreminja se pojmovanje telesa, predvsem pri ženskah je v ospredju zunanji videz, kjer ima 

lepo telo simbolično sporočilo. 

V sodobni družbi prevladuje tip osebnosti s poudarkom na videzu. Tako so v družbi cenjene 

vitke ženske, vse druge pa postajajo izločene. S svojo zunanjostjo posameznica sporoča 

informacijo o svojem značaju, lastnostih in vrlinah. Vitkim dekletom se tako poleg zdravja in 

lepote pripisuje tudi priljubljenost, družbena sprejemljivost, discipliniranost, sreča in uspeh.    
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Izključenost nekaterih skupin iz športa 

Velika težava današnje družbe je, da so določene skupine mladih vedno bolj izključene iz 

športa. Med njimi so mladi, ki ne obiskujejo srednjih šol ali pa obiskujejo srednješolske 

programe, mladi iz nižjih socialnih slojev, priseljenci, predebeli, otroci s posebnimi 

potrebami. 

Trendi v življenju in športu, ki vplivajo na šport otrok in mladine. 

Dandanes je v ospredju športna dejavnost samouresničevanja posameznika, poudarjena je 

individualizacija, prijaznost pristopov, zabav, doživljajskost, kar je v nasprotju z napori, ki jih 

zahteva športna dejavnost, če želimo, da je učinkovita do te mere, da kompenzira negativne 

vplive današnjih življenjskih okoliščin. Enako se dogaja tudi na področju športne vzgoje v 

šolah, kjer se pojavlja trend avtonomije, ki vodi k izbirnosti. Tako se povečuje delež igre, pri 

katerih  so nekateri mladi le pasivni udeleženci. Ponavljajo se tudi zahteve, da naj se iz 

učnega načrta izločijo vzdržljivostne in koordinacijsko zahtevnejše vsebine, spremljave  

telesnega in gibalnega razvoja otrok, ki obremenjujejo otroke. Športni pedagogi so se pod 

vedno večjimi pritiski, ker ob poškodbah učencev prihaja do dolgotrajnih sodnih postopkov, 

začeli izogibati različnim vsebinam, kot so gimnastika, skoki pri atletiki, dejavnosti v naravi. 

S tem seveda prikrajšajo učence za pomembne učinke, ki jih te dejavnosti dajo.  

 Sledila je trditev, ki ravno tako zadeva bistvo predmeta športne vzgoje, in sicer, da je skrajni 

čas, da bi otroke začeli vzgajali, da delajo zase, ne pa za oceno, da bi se zavedali pomena 

vadbe za zdravje in organizem. Ravno o pomenu vadbe na zdravje in organizem so nas začele 

opozarjati številne zdravstvene organizacije. Zaradi nezdravega način življenja, ki ima poleg 

dolgoročnih posledic, kot so kardiovaskularne bolezni, rakava obolenja, diabetes tipa II, 

astmatična obolenja, osteoporoza, tudi kratkotrajne učinke na organizem, ki se kaže v slabem 

počutju, želodčnih težavah in bolečinah v različnih delih telesa. Posledično se večajo tudi 

stroški zdravstvenih storitev zaradi nedejavnosti gibanja, in sicer gre okoli 2,5 % stroškov 

zdravstvenih storitev za odpravljanje kardiovaskularnih bolezni (Kovač & Rot, 2009). 

Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da letno zaradi pomanjkanja telesne aktivnosti 

umre 1,9 milijona ljudi. Ugotavljajo tudi, da bi bilo mogoče z vzdrževanjem telesne teže in 

primerno športno aktivnostjo preprečiti tretjino rakavih obolenj. Navajajo tudi, da je pri tistih, 

ki niso minimalno aktivni 50 % večja verjetnost za bolezni srca. Svetovne zdravstvene 
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organizacije menijo, da se bo vse do leta 2015 povečala smrt za 17 %, če se ne bo nič naredilo 

za preprečevanje vzrokov (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, & Šimunič,  2000).  

Ena najbolj opaznih posledic pomakanja gibanja pa je epidemija prekomerne telesne teže in 

debelosti otrok v starostnem obdobju od 6 do 18 let. Druga negativna posledica je sprememba 

v gibalnih potencialih mladih, predvsem kadar so povezani z dlje trajajočim delom. Manjša 

gibalna učinkovitost je tudi razlog vedno večjega opravičevanja od vadbe pri pouku športne 

vzgoje. Ugotavljajo, da so sicer osnovnošolci bolj dejavni kot pred desetimi leti, vendar so 

gibalno manj zmogljivi (Kovač & Rot, 2009). 

Približno ena milijarda ljudi na svetu ima po navedkih WHO (World Health Organization) 

prekomerno telesno težo (torej 1/6), več kot 300.000 milijonov pa je (pre)debelih. Svetovna 

zdravstvena organizacija s tem že govori o epidemiji. Epidemija svetovnih razsežnosti ima 

posledice tudi za državni proračun. Krtzmaryk in sodelavci (2000) so v študiji ocenili, da bi z 

10 odstotnim povečanjem športne aktivnosti neaktivnih prebivalcev v Kanadi prihranili 1,4 do 

3,1 bilijona kanadskih dolarjev. Podobno pa ugotavljajo tudi v Nemčiji. Zaradi tega in zaradi 

zagotavljanja splošne kvalitete življenjskega standarda bi moralo biti v javnem interesu, da 

skuša na različne načine osvestiti ljudi, da pričnejo spreminjati nezdrava vedenja, ki so 

pripeljala do tega stanja (Seliškar, 2009). 

 

Zaskrbljujoči so tudi rezultati spremljanja telesnih značilnosti in motoričnih sposobnosti 

šoloobveznih otrok od 7. do 14. leta, ki potekajo že vse od leta 1970 s ciljem ugotoviti 

spremembe deleža prekomerno težkih in debelih. Podatki se zbirajo vsako leto, na deset let pa 

so narejene študije, pri čemer upoštevajo podatke, pridobljene v vseh desetih letih. Do sedaj 

so bile študije narejene leta 1983, 1993 in 2003. Rezultati kažejo naraščanje ITM pri obeh 

spolih. Skupni delež prekomerne telesne teže je narasel za več kot trikrat (pri učencih s 7,4 % 

v letu 1983 na 16, 1 % v letu 1993 in 22,8 % v letu 2003, pri učenkah pa s 7,8 % v letu 1983 

na 15,4 v letu 1993 in na 24,2 v letu 2003). Prevalenca debelosti je najbolj drastično narasla 

pri učencih starih 8 let (z 0,0 % na 9,6 % leta 2003); (Bučar, Strel, Kovač & Pajek, 2007). 

 

Škof (2010) pravi, da se je v Sloveniji od leta 1991 do 2006 delež deklet s prekomerno telesno 

težo povečal za 30 %, delež fantov pa za 40 %. Zanimivo je tudi dejstvo, da je delež 

nezadovoljnih s svojo težo in telesom na splošno v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami 

Evrope in Severne Amerike daleč največji. Skoraj vsako tretje dekle, staro 15 let, poskuša 

urejati telesno težo z dieto.  
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Zgoraj omenjeni podatki kažejo na to, da je celotna družba potrebna temeljitih sprememb. 

Šolski minister dr. Igor Lukšič je na eni zmed razprav gibanja Kakšno šolo hočemo povedal, 

da moramo ciljati na večje cilje in ne na te manjše, ki ubijajo. Pravi, da moramo stopiti iz 

realnosti in se ne ubadati s tem, koliko bo učitelj dobil dodatka, kakšne ocene in koliko ocen 

mora biti, katera snov mora biti v učbeniku, saj vsi vemo, da to ni pomembno.  

 

Sledi trditev, ki pravi, da bi bilo vsekakor zelo dobro, če bi se neocenjevanje  uvedlo, a na 

žalost ni podanega argumenta, zakaj bi bilo to vsekakor dobro.  

 

Naslednja trditev pravi, da bi bilo neocenjevanje športne vzgoje primerno za 1. razred, ker 

pridejo učenci v šolo z različnih okolij. Ta način razmišljanja učiteljev je zanimiv, saj so 

pogledali na neocenjevanje iz drugačnega zornega kota. Predvidevam, da imajo ti učitelji 

razvito empatijo, saj so se postavili v kožo otrok. Kako se otroci počutijo, ko vstopijo v šolo? 

Vse jim je novo in navaditi se morajo na zelo veliko stvari. Naučiti se morajo deliti stvari z 

drugimi, upoštevati mnenja drugih, se med seboj spoznati, sedeti pri miru, upoštevati navodila 

in red. Seveda se na marsikatero stvar navadijo že v vrtcu, a v šoli je vse malo bolj resno. Po 

drugi strani pa so učitelji s to trditvijo dali športni vzgoji v prvem razredu drugačen cilj, kot je 

sicer splošni cilj v vseh razredih. Torej, ker je namen športne vzgoje v prvem razredu 

pomagati otrokom pri socializaciji, je ni potrebno ocenjevati, v nadaljnjih razredih, ko se 

otroci že privadijo drug na drugega in na šolski sistem, pa jo lahko začnemo ocenjevati. 

 

Kar nekaj učiteljev je podalo argument, da se strinjajo z neocenjevanjem, ker mnogo učencev 

trepeta pred ocenjevanjem. Tako lahko vidimo, da današnja športna vzgoja ne poteka v pravi 

smeri. Namesto da bi učenci ob besedi športna vzgoja začutili v sebi zadovoljstvo, veselje, 

pozitivno energijo, začutijo strah in posledično odpor do športne aktivnosti. Tisto, kar je pri 

športni vzgoji pomembno, je njena kvaliteta. Kvaliteta se vsekakor ne kaže skozi ocene in 

strah učencev pred ocenami, ampak skozi veselje ob ukvarjanju s športom in ob vedenju, kako 

pomemben je zdrav življenjski slog za vsakega posameznika. Temeljni namen športne vzgoje 

torej ne sme biti strah, ampak to, da postane otrok v obdobju otroštva gibalno izobražena 

osebnost. Taka oseba je ustrezno gibalno učinkovita, ima ustrezna znanja in spretnosti, ki 

posamezniku omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, je redno gibalno oz. 

športno dejavna in razume vlogo gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje zdravega 

življenjskega sloga. Ravno športna vzgoja je ena izmed tistih, ki imajo pomembno vlogo pri 

oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Vsekakor pa ne smemo spregledati tudi vloge 
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družine, saj je eden najpomembnejših dejavnikov pri otrokovem prostočasnem ukvarjanju s 

športom (Kovač, & Rot, 2009). 

Škof (2010) pravi, da imata šola in športna vzgoja z vidika javnega zdravstva zelo pomembno 

vlogo. Za dosego tega cilja pa morata slediti psihosocialnim značilnostim današnje mladine. 

Šola lahko usmerja mlade k zdravemu načinu življenja na različne načine. Lahko ponudi 

program v okviru šolskega projekta (Zdrava šola, do zdravja z gibanjem na prostem) ali v 

okviru šolskega športnega, planinskega in drugega društva, z izbirnimi programi, minutami za 

zdravje, rekreativnimi/igralnimi odmori ipd. Eden izmed številnih ukrepov, ki je zelo 

učinkovit, je ravno 10–25-minutni rekreativni odmor. Na žalost pa je v resnici zelo malo šol, 

ki imajo aktivni odmor opredeljen v urniku. Vzgoja za zdravo življenje ni interdisciplinarna, 

zato bi morali k temu cilju stremeti vsi učitelji, na pa samo športni pedagogi.  

Sledita trditvi z enakim odstotkom, ki pravita, da imajo otroci predmet radi, zato ne 

potrebujejo ocene za motivacijo, in da bi s tem razbremenili tako učence kot  učitelje – bolj 

sproščeno vzdušje.  Menim, da so prvo trditev podali učitelji, ki znajo otroke motivirati na 

pravilen način. Resnična pohvala gre tem učiteljem tudi zato, ker so dosegli, da učenci radi 

pridejo k predmetu iz srca in ne zaradi ocene. Učitelji bi si morali med sabo pomagati, si 

izmenjevati izkušnje, zato menim, da bi bilo zelo pozitivno, če bi učitelji, ki imajo lahko red 

in disciplino pri športni vzgoji tudi brez ocene, povedali skrivnost tudi tistim, ki imajo s tem 

težave. Tudi z drugo trditvijo se strinjam. Tako bi razbremenili učitelje in učence. Če želimo 

doseči, da bodo učenci športno aktivni vse življenje, moramo doseči, da bodo ob športu 

doživljali dobre, pozitivne občutke. Vsi se vedno vračamo k tistim dejavnostim, ki nas 

navdajo z energijo in raje pustimo pri miru tiste, ki nas navdajajo s strahom. 

Sledijo naslednje tri trditve. Prva je, da se z neocenjevanjem učitelji strinjajo, saj bi moral biti 

šport vsak dan kot del obveznega programa namenjen sproščanju. S to trditvijo se popolnoma 

strinjam. Večina predmetov v šoli je sedentarnih, otroci si morajo zapomniti velike količine 

podatkov, športna vzgoja pa je predmet, ki mora otrokom pomagati, da se razbremenijo od 

ostalih predmetov, sprostijo svoje misli in duha. Tako bodo tudi pri drugih predmetih lažje 

delali. Športno vzgojo bi morali imeti otroci vsak dan: prvič, zaradi zgoraj omenjenih 

zdravstvenih težav, ki se kažejo v zadnjih letih in drugič, da bi lahko dosegli temeljni cilj 

športne vzgoje. Za tak cilj pa so potrebni večji obseg ur in tudi boljša kakovost športne vzgoje 

ter obšolskih in zunajšolskih programov za mlade.  
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Zajec s sod. (2000) pravi, da je med mladimi vse več takih, ki so premalo telesno dejavni, da 

bi s svojo aktivnostjo krepili ali pa vsaj varovali zdravje. V številnih državah se je v zadnjem 

obdobju tudi zmanjšalo število rednih ur športne vzgoje, namesto da bi se zvečalo. Ravno 

tako se mladim zmanjšuje možnost vsakodnevne športne aktivnosti  tudi izven šole. Takšno 

stanje je posledica številnih dejavnikov, kot so zmanjšanje dostopnih varnih površin za 

gibalno/športno dejavnost, zmanjševanje nadzora, podpore in vodenja s strani odraslih, 

povečanje popularnosti transportnih sredstev tudi za kratke razdalje, vse pogostejša uporaba 

računalniških iger, gledanje televizije.  

Ustrezno strukturirana športna vzgoja bi morala kompenzirati vpliv ostalega šolskega 

sedečega dela. Že davnega leta 1972 je takratni svetovalec za športno vzgojo v Manifestu o 

športu (I. C. S. P. E., Manifest uber den Sport, Liege, 1972) predlagal, da je športu v šoli 

potrebno nameniti tretjino, najmanj pa šestino celotnega časa. To pomni, da je vsak dan ura 

športne dejavnosti v šoli normalna in potrebna (Cankar & Kovač, 1992). 

Tudi v Koncepciji in strategiji športne vzgoje v Sloveniji (Vauhnik, 1991), ki je uradna 

programska listine Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, je zapisno, da mora športna vzgoja 

zajemati najmanj šestino vsega šolskega časa, kar pomeni, da bi morala biti na urniku skoraj 

vsak dan. Slovenska šola torej tega pogoja vsekakor ne izpolnjuje. 

Dr. Viktor Murnik je že leta 1932 v knjigi Sokolstvo in življenje zapisal, da je za šolsko 

mladino potrebna vsaj ena ura telovadbe vsak dan. Na vprašanje, kje vzeti čas za več 

telovadbe, pa je pripomnil, da imajo mladi in pogosto tudi starejši čas za v resnici 

nepomembne in dolgočasne stvari. Torej bi ga lahko našli malo več tudi za šport. Najnovejše 

raziskave kažejo, da obsežnejši športni programi posledično pomenijo boljše zdravje ter večji 

potencial za razvoj kakovostnega načina življenja mladih. To dokazujejo rezultati raziskav 

(Peternej, 2007), ki kažejo, da so učenci v osemletnih eksperimentalnih programih z dodatno 

športno ponudbo gibalno učinkovitejši, imajo ugodnejšo sestavo telesa in dosegajo boljši učni 

uspeh od vrstnikov. Iz tega sledi, da bi morala biti moralna skrb in vsebinska naloga stroke in 

vsakega predstavnika v njej zavzemanje za več ur športne vzgoje.  Za to bi se morali nujno 

zavzemati, saj številne raziskave govorijo v prid tega. Poleg zgoraj omenjene so se iste 

problematike lotili tudi s projektom SPARK (Sports Play and Active Recreation for kids); 

(Škof, 2010). 

Psiholog Svetina (1990) je o šoli zapisal, da tako kot so otroku vsak dan potrebni hrana, 

spanje, počitek in igra ter prijazni in topli človeški stik, mu je vsak dan potrebna tudi primerna 
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telesna dejavnost ali vzgoja.  Tudi Cankar (1990) pravi, da bi bilo treba šolo urediti tako, da 

bodo imeli vsi zdravi otroci redno vsak dan eno ali dve uri športne vzgoje.  

Druga trditev učiteljev je zelo pogumna. Zapisali so, da se zavzemajo za to, da se celotni 

izobraževalni sistem spremeni v sistem brez ocenjevanja. V kolikor mi je znano, tak sistem 

šolanja že obstaja. Govorim o prvi osnovni šoli brez ocen pri nas. To je osnovna šola 

montessori, ki deluje v Preski pri Medvodah natanko eno šolsko leto (Mlakar, 2010). 

Tretja trditev pravi, da slabši učenci z ocenjevanjem izgubijo voljo, veselje in motivacijo do 

dela. Glede na to, da so učitelji podali to trditev, se to po šolah vsekakor tudi dogaja. Naloga 

športne vzgoje pa je, da bi učenci pridobili voljo, veselje in motivacijo do športne aktivnosti. 

Sklep je, da če ocene vodijo ravno v nasprotno smer od želenega, jih moramo odstraniti. 

Med argumenta z najnižjim odstotkom sodijo trditve, da ima ocenjevanje vsega za vsako ceno 

negativne učinke. S tem se vsekakor strinjam. Zakaj nekateri enotijo vse predmete med seboj 

in posledično zahtevajo za vse enak način ocenjevanja? Športna vzgoja se resnično zelo 

razlikuje od ostalih predmetov in tega bi se morali čim prej zavedati tudi tisti učitelji, ki 

vztrajajo s številčnim ocenjevanjem le zato, ker se drugače počutijo manjvredne. Tudi če se 

počutijo manjvredne, bi morali gledati na dobro učencev in opaziti, da lahko z ocenjevanjem 

tistemu, ki nima ravno talenta za šport, naredijo več škode, kot če ocenjevanja ne bi bilo. 

Naslednji argument je, da se strinjajo z neocenjevanjem, če bi bili vsi vzgojni predmeti 

neocenjeni. Predvidevam, da so učitelji mislili na predmete, kot so likovna, glasbena in 

športna vzgoja, saj so drugače vsi predmeti vzgojni. Tudi sama sem tega mnenja, svoj 

argument, zakaj tako razmišljam, pa sem že napisala v eni zmed predhodnih trditev. Zadnji 

argument pa je, da se jim zdi neocenjevanje dobro. Zopet lahko zapišem le to, da pogrešam 

argument, zakaj se jim to zdi dobro. 

 

Tabela 6.10: Nestrinjanje z neocenjevanjem 

NESTRINJANJE Z NEOCENJEVANJEM ŠTEVILO 
ODGOVORV 

% 

Učenci se ne trudijo, saj niso motivirani (več izostankov, manj 
resnosti). 

24 25,3 

Učenec in starši ne dobijo povratne informacije o svojem 
napredku ali pa o svojih šibkih področjih, na katerih je treba 

16 16,8 
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delati. 

Sem proti. 12 12,6 

Tudi športna vzgoja je učni predmet in zato mora biti ocenjevanje 
– enakovredno z ostalimi predmeti. 

10 10,5 

Pride do razvrednotenja predmeta, še posebej na predmetni 
stopnji. 

7 7,4 

Nesmisel. Če imamo cilje, moramo imeti tudi sistem ocenjevanja 
razvoja in napredka. 

7 7,4 

Nekateri učenci bi to izkoriščali in motili posledično tiste, ki bi 
radi delali – težave z disciplino. 

3 3,2 

Učitelj potrebuje neko oceno kot izhodišče, v kateri smeri 
nadaljevati z delom. 

3 3,2 

Učenec se mora naučiti vrednotiti svoj trud, znanje, napredek in 
spretnosti. 

2 2,1 

Šola ni ljubiteljska organizacija.  2 2,1 

Znanje otrok moramo oceniti in jih s tem spodbujati in nagraditi. 
ŠV mora biti sprostitvena in poučna. 

2 2,1 

Problem bi bil pri učiteljih, ki imajo težave z motivacijo učencev. 1 1,1 

Ocena je pri starejših učencih prisila k sodelovanju. 1 1,1 

Potem bi se lahko samo igrali. Že tako je v družbi premalo 
resnosti in odgovornosti. 

1 1,1 

Naša družba ni tako visoko razvita, da bi bil lahko predmet 
neocenjen. 

1 1,1 

V prihodnosti bi tako imeli  vse manj športno aktivnih učencev in 
posledično odraslih. 

1 1,1 

Ocena mora biti, saj uspeh pri ŠV pozitivno vpliva tudi na uspeh 
pri drugih predmetih. 

1 1,1 

Naj bodo ocenjeni vsi predmeti ali pa nobeden. 1 1,1 

 

Najbolj izmed vseh odgovorov so me zanimali ravno argumenti učiteljev, ki so proti temu, da 

se pri športni vzgoji ukine ocenjevanje. Globalno gledano lahko rečem, da so argumenti 
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precej splošni in nestrokovni. Največkrat zastopan argument je bil, da se učenci ne trudijo, saj 

niso motivirani (več izostankov, manj resnosti). O odličnih in dobrih učiteljih sem že pisala, 

odličen učitelj si torej zna pridobiti naklonjenost učencev tudi brez ocenjevanja. Odličen 

učitelj ve, kaj je bistveni cilj športne vzgoje in kako bo učence motiviral in jih vzgajal v duhu, 

ki vodi do uresničitve temeljnega cilja športne vzgoje. Odličen učitelj učence pripravi do tega, 

da se sami začnejo truditi in redno obiskovati pouk, saj se zavedajo, koliko pozitivnega jim 

lahko prinese športna aktivnost. Učenci morajo sami od sebe ugotoviti, da si z izostanki samo 

škodujejo. 

Sledi trditev, da potem učenec in starši ne dobijo povratne informacije o svojem napredku ali 

pa o svojih šibkih področjih, na katerih je treba delati. Zanima me, na osnovi česa je toliko 

učiteljev lahko podalo tak argument. Izrekli so obsodbo, da če ni ocen, potem tudi ni 

povratnih informacij, čeprav ni nikjer zapisano, kako bi potekal pouk športne vzgoje, če ne bi 

bilo ocenjevanja. Očitno si vsi predstavljajo, da brez ocenjevanja ne bi bilo ciljev in povratnih 

informacij. Sicer pa, kaj ti učitelji štejejo pod šibka področja. Mogoče to, da otrok v 

določenem času za določeno oceno oz. priznanje ne uspe npr. preplavati določene razdalje v 

bazenu, zadeti deset košev v treh minutah … To vsekakor niso šibka področja, saj otrok 

verjetno lepo odplava tehniko prsno, kadar ni pod pritiskom časa in ravno tako lepo zadane 

koš iz dvokoraka, kadar ni pod pritiskom časa. Zanima me torej, kaj so za te učitelje šibka 

področja. Osebno menim, da je pomembno, da otrok zna lepo plavati prsno in da zna izvesti 

dvokorak in zadeti koš, vsekakor pa ni pomembna časovna omejitev, saj v osnovni šoli ne 

treniramo učencev za vrhunske športnike, to je naloga klubov. V osnovni šoli moramo učence 

navajati na zdrav, aktivni življenjski slog, ne pa na rezultate. Kar se tiče povratnih informacij, 

sem ravno tako mnenja, da za povratno informacijo ni potrebno podeljevati ocene. Ocena ne 

pogojuje povratne informacije, ampak jo pogojuje učiteljev odnos do dela. Tudi če ne bi bilo 

ocenjevanja, bi si učitelji delali zabeležke za vsakega učenca posebej in starše na govorilnih 

urah obveščali o otrokovem napredku in področjih, kjer bi bilo potrebno malo več dela. 

Ravno v tem vidim plus neocenjevanja. Ker starši ne bi dobili nobenih ocen svojih otrok, bi 

bili prisiljeni priti na govorilne ure. Tako bi se odnosi med učitelji in starši poglobili, 

posledično pa bi bil tudi otrok v šoli uspešnejši. 

Tudi pri argumentiranju učiteljev, ki so proti ocenjevanju, se jih je kar nekaj odločilo in 

zapisalo le to, da so proti. Kaj si mislim o tovrstnih učiteljih, sem že opisala. Zato bom kar 

nadaljevala z naslednjo trditvijo, ki pravi, da je tudi športna vzgoja učni predmet in mora biti 

za to ocenjena – enakovredno z ostalimi predmeti. Športna vzgoja je več od ostalih učnih 
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predmetov, saj je precej razvejano in obsežno vzgojno-izobraževalno področje. Poleg rednega 

pouka poznamo še vrsto obveznih in interesnih vzgojno-izobraževalnih oblik, ki udejanjajo 

vzgojno-izobraževalne smotre tega vzgojnega področja. To so športni dnevi, šola v naravi, 

interesna športna dejavnost, šolska tekmovanja, športne prireditve, sodelovanje s krajevnimi 

športnimi organizacijami in podobno. Gre za sklop vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki 

otroke in mladino pripravljajo na zdrav življenjski slog v poznejših starostnih obdobjih.  Med 

športno vzgojo in drugimi učnimi predmeti je še ena bistvena razlika. Športnovzgojni ideal je 

pridobiti slehernega mladega človeka za zdrav, športni življenjski slog v vseh življenjskih 

obdobjih. Ni treba, da vsi učenci postanejo matematiki, slovenisti, naravoslovci, umetniki, 

čedalje bolj pa je v sodobnem svetu nujno, da tako matematiki kot slovenisti, naravoslovci in 

umetniki preganjajo svojo poklicno zasedenost in stresnost s športnim življenjskim slogom, ki 

je sopomenka za zdrav način življenja. Udejanjanje takšnega vzgojno-izobraževalnega smotra 

je posebno poslanstvo šole… in odgovornost. In za takšno poslanstvo in odgovornost se 

pričakuje, da je v strokovnem svetu tudi športoslovec. O poslanstvu in odgovornosti športne 

vzgoje v strokovnem svetu ne morejo odločati umetniki, tehniki, anglisti in drugi področni 

strokovnjaki. Športno vzgojo naj upravljajo športoslovci (Kristan, 2008). 

Naslednja največkrat zastopana trditev je bila, da pride do razvrednotenja predmeta, še 

posebej na predmetni stopnji. Kar se tiče razvrednotenja predmeta, sem že povedala, da sta 

učitelj in njegova energija tisto, kar da predmetu vrednost in učitelju avtoriteto ne pa 

ocenjevanje. Miselnost, da je predmet brez ocene razvrednoten, je torej napačna.  

Z enakim odstotkom odgovorov je bila tudi trditev, da je neocenjevanje nesmisel. Če imamo 

cilje, moramo imeti tudi sistem ocenjevanja razvoja in napredka. Vsekakor se strinjam, da 

šola mora delovati po nekih ciljih, in da moramo imeti nek sistem ''ocenjevanja'' razvoja in 

napredka, a menim, da bi bilo dobro, če bi bil sistem zgrajen tako, da bi bil namenjen učitelju, 

učencev pa ne bi obremenjevali z ocenami. Učenci bi od nas še vedno dobivali povratno 

informacijo, nato pa bi sami izdelali načrt za svoje izboljšanje. S tem bi bolj sodelovali, saj bi 

se počutili odgovorne za svoje načrte. 

Naslednji trditvi z enakim številom odstotkov sta, da bi nekateri učenci to izkoriščali in motili 

posledično tiste, ki bi radi delali – težave z disciplino. Vsekakor se strinjam, da bi na začetku 

z določenimi učenci bile težave. Zato bi morali najprej spremeniti njihov način razmišljanja. 

Prepričana sem, da ko bi enkrat dosegli, da bi se ti učenci počutili pomembne pri sami izvedbi 

športne vzgoje, tudi disciplinskih težav ne bi več imeli. Učitelj si mora znati učence pridobiti 
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na svojo stran. To pa doseže s tem, da ugotovi, na kakšen način bo posamezniku približal svoj 

predmet in ravno to je eden izmed največjih izzivov v učiteljskem poklicu. Navdušiti vse 

učence za svoj predmet, tudi tiste, ki na začetku delajo disciplinske težave. Druga trditev pa 

je, da učitelj potrebuje neko oceno kot izhodišče, v kateri smeri nadaljevati z delom. S tem se 

vsekakor ne strinjam. Menim, da učitelj nujno potrebuje cilje, ki jih mora z učenci doseči, ne 

pa ocen. Učitelj, ki aktivno sodeluje z vsemi učenci in jih pozorno spremlja, točno ve, v kateri 

smeri mora nadaljevati in ne potrebuje ocene, ki lahko marsikomu zmanjšajo motivacijo do 

športne aktivnosti.  

Naslednje tri trditve so dosegle eno točko manj od prejšnjih dveh, kar je edino pravilno. Prva 

izmed njih je, da se mora učenec naučiti vrednotiti svoj trud, znanje, napredek in spretnosti. 

Učitelje, ki so to zapisali, bi vprašala, ali se tega naučijo pri ocenjevanju, ko jim učitelj v 

večini primerov le poda oceno. Odgovor je ne. Tisto, kar se mora učenec naučiti, je, da sam 

presodi na osnovi ciljev, ki mu jih pove učitelj, na kakšen način in po kateri poti bo cilj 

dosegel. Zelo pomembna je vmesna komunikacija med letom in spodbude učitelja ter njegovo 

usmerjanje učenca. Druga trditev pravi, da šola ni ljubiteljska organizacija, zato športna 

vzgoja ne more biti brez ocen. Vsekakor se strinjam, da šola ni ljubiteljska organizacije, 

vseeno pa se mi ne zdi smiselno ocenjevanje pri vseh predmetih. Učenci bi imeli tudi na 

drugih področjih boljše ocene, če bi se pri predmetih, kot so glasba, likovna in športna vzgoja 

malce sprostili (Kristan, 2008). Zadnja trditev med temi tremi je bila, da moramo znanje otrok 

oceniti in jih s tem spodbujati in nagraditi. ŠV mora biti sprostitvena in poučna. Učitelji, ki so 

zapisali to trditev, ustvarjajo otroke za sodobno potrošniško družbo. Otroke, ki bodo za vsako 

stvar, ki jo bodo naredili, pričakovali neko nagrado. Otroke bi morali vzgajati v duhu 

zavedanja, da jim največjo nagrado podeli samo ukvarjanje s športom, in ta nagrada je veselje, 

boljša fizična kondicija, lažje prenašanje mentalnih naporov … Tako zasnovana športna 

vzgoja pa bi bila sproščena in resnično poučna za življenje. Upam si namreč trditi, da povsod, 

kjer so prisotne ocene, ni popolne sproščenosti. Vedno je v ozadju neka napetost.  

Pri vprašanju nestrinjanja z neocenjevanjem je bilo na koncu kar precej trditev, ki so se med 

sabo razlikovale, zapisal pa jih je samo po en učitelj. Ena izmed teh trditev je bila, da bi bilo 

to problem izvajati pri učiteljih, ki imajo težave z motivacijo učencev. Na temo motivacije 

obstaja kar nekaj literature, tako da sem mnenja, da če bi imeli učitelji interes, bi se lahko vsi 

''naučili'', kako pozitivno motivirati učence tudi z drugimi stvarmi in ne samo z ocenami. 

Motivacija z oceno tako ali tako ni prava motivacija, zaradi katere bi se otrok ukvarjal s 

športom vse življenje. Mogoče pa bi le na tak način te učitelje prisilili, da bi se dodatno 
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izobrazili in postali boljši učitelji. Naslednja trditev se je glasila, da je ocena pri starejših 

učencih prisila k sodelovanju. O tem sem v empiričnem delu že veliko pisala. To, da pri 

športni vzgoji učence prisilimo k sodelovanju z oceno, je najslabše, kar lahko storimo. Če bi 

učence že od prvega razreda naprej navajali na pravilni pomen športne vzgoje, tudi v višjih 

razredih s tem ne bi imeli težav. Še več, menim celo, da bi lahko imeli več težav pri mlajših 

učencih kot pri starejših, ki pridejo v puberteto in začnejo posvečati pozornost svoji postavi in 

izgledu. Trditev, ki je sledila, me je kar pretresla. Eden izmed učiteljev je namreč napisal, da 

bi se potem samo igrali in da je že tako v družbi premalo resnosti in odgovornosti. Učitelj naj 

se vpraša, kaj je pripeljalo družbo do takega stanja. Verjetno sistem, ki je še vedno v uporabi. 

Torej iz tega sledi, da je treba sistem čim prej zamenjati. Sama se niti ne čudim, da v družbi ni 

resnosti in odgovornosti, od kod pa naj bi se otroci tega naučil, saj jim je vse prineseno na 

dlani. Učitelji jim povedo, katere cilje bodo morali izpolniti, kako in kaj naj delajo, da jih 

bodo izpolnili. Učitelji so tisti, ki jih ocenijo, starši razmišljajo namesto otrok, jih sprašujejo, 

ali imajo vse potrebno s sabo, ali so naredili domačo nalogo. Praktično otroku ni treba 

razmišljati, ampak samo sledi ''ukazom''. Prvi korak k spremembi je torej ta, vsaj kar se 

športne vzgoje tiče, da se otroci nehajo truditi zaradi ocen, ampak postanejo odgovorni za 

zdravje svojega telesa. Mislim, da je to veliko težja in življenjsko pomembnejša naloga kot 

''odgovornost'' za dobivanje ocen. Šele resno in odgovorno delo do samega sebe izzove resno 

in odgovorno ter koristno delo za celotno družbo. Kar se tiče igre, pa jo popolnoma podpiram, 

seveda v obliki sprostitve, športna vzgoja pa je oblika sprostitve. Eden izmed učiteljev je 

zapisal, da naša družba ni tako visoko razvita, da bi športna vzgoja lahko bila neocenjena. Tej 

trditvi bi pripisala le to, da ničesar ne smemo podcenjevati. Vse je mogoče, samo verjeti 

moramo v to in upati si moramo narediti prvi korak, nato pa nekaj časa vztrajati na tej poti in 

ne takoj obupati. Naslednja trditev enega izmed učiteljev se je glasila, da bi imeli tako v 

prihodnosti vse manj športno aktivnih učencev in posledično odraslih. Zanima me, na osnovi 

česa je lahko zapisal tako trditev. Še nikoli nismo imeli športne vzgoje brez ocen, torej 

nimamo dokazov, kaj bi se zgodilo z generacijo učencev, ki bi obiskovala športno vzgojo brez 

poudarka na ocenjevanju, ampak s poudarkom na drugih kvalitetah, kot so zdrav življenjski 

slog in delanje na svoji duhovni ravni (v višjih razredih osnovne šole). Predzadnji argument je 

bil, da ocena mora biti, saj uspeh pri ŠV pozitivno vpliva tudi na uspeh pri drugih predmetih. 

Ta trditev zopet pogojuje uspeh z dobro oceno, zopet je v ospredju zunanja motivacija. Sama 

bi raje rekla, da zadovoljstvo pri športu pozitivno vpliva na uspeh pri drugih predmetih. 

Bistvo je, da je otrok z veseljem športno aktiven in da svojega veselja ne pogojuje z nagrado 

(oceno), ampak z dobrim počutjem, ki se posledično prenese še na uspeh na drugih področjih. 
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Kot zadnjo trditev sem zapisala argument učitelja, ki je zapisal, da naj bodo ocenjeni vsi 

predmeti ali pa nobeden. Ta učitelj bo rabil še nekaj časa, da bo postal dober učitelj. Dostikrat 

v življenju ne moremo pogojevati stvari in jih dajati vse v isti koš. Enako je s športno vzgojo 

in ostalimi predmeti. 

 

Tabela 6.11: Potreben čas za oblikovanje ocen 

POTREBEN ČAS UČITELJEV ZA OBLIKOVANJE OCEN ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

Sprotno beleženje celo šolsko leto in ob koncu 10–15 minut na 
učenca. 

23 18,9 

Daljše časovno obdobje (celo šolsko leto) s pomočjo kriterijev 
ocenjevanja. 

21 17,2 

Malo (po večletnih izkušnjah – vnaprej pripravljeni kriteriji). 13 10,7 

Veliko (30–60 minut na učno enoto). 11 9,0 

Veliko časa, saj moraš spremljati učenčev napredek in si ga 
sproti zapisovati (še vedno ni nujno, da bo ocena objektivna). 

10 8,2 

Odvisno od številnih dejavnikov (koliko časa potrebujejo 
učenci, da se spretnosti naučijo,  jo utrdijo, število otrok). 

9 7,4 

Celo šolsko leto ocenjujem trud, prisotnost, opremo, znanje. 7 5,7 

Z učenci ocenjujemo skupaj, po predhodno določenih ciljih, 
tako da ne porabim veliko časa. 

4 3,3 

Eno do dve uri po zaključenem sklopu in ob koncu šolskega 
leta. 

4 3,3 

Za opisne ocene veliko več kot za številčne. 4 3,3 

Preveč časa. 2 1,6 

Nikoli nisem štela minut, vendar ne veliko. 2 1,6 

Sprotno beleženje in enkrat tedensko po eno uro za vse učence. 2 1,6 

Veliko, saj ima vsak učenec možnost večkratnega popravljanja 
ocene. 

2 1,6 
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10 % ur skozi celo leto. 2 1,6 

Ne veliko, saj za  številčne ocene ni posebnega oblikovanja. 2 1,6 

Tri tedne. 1 0,8 

Ogromno, ne bom pisala št. ur, ker je to neumnost. Učitelji, ki si 
pišejo število ur, se ne zavedajo, kaj je njihovo poslanstvo. 

1 0,8 

Zelo veliko, saj za vsakega posameznika izoblikujem drugačne 
kriterije glede na njegove sposobnosti. 

1 0,8 

Ne veliko, saj ocenjujem vzgojno plat in ne sposobnosti učenca. 1 0,8 

 

Pri tem vprašanju sem ugotavljala, koliko časa porabijo učitelji za ocenjevanje svojih 

učencev. Glede na to, da so nekateri v prvi triadi in imajo opisne ocene, drugi pa v drugi triadi 

in imajo številčne ocene, so si odgovori med seboj precej različni. Na osnovi zgoraj zapisanih 

odgovorov lahko rečem, da dobra polovica učiteljev jemlje ocenjevanje zelo resno, kar 

pomeni, da ga izvaja natančno in vestno. Pravijo namreč, da beležijo opažanja za 

posameznega učenca preko celega šolskega leta, pri čemer si pomagajo s kriteriji. Zelo 

pozitivno je tudi to, da se zavedajo, da je čas ocenjevanja odvisen od različnih dejavnikov, kar 

pomeni, da ga prilagajajo glede na potrebe učencev. Všeč mi je tudi to, da se zavedajo svoje 

subjektivnosti, saj pravijo, da se lahko kljub sprotnemu beleženju še vedno zgodi, da kakšna 

ocena ni čisto objektivna. Po eni strani je to precej (polovica učiteljev, kar veliko), po drugi 

strani pa je to le dobra polovica vseh učiteljev. Kako torej gleda na ocenjevanje ostala 

polovica učiteljev? Ostala polovica učiteljev se porazdeli na skupino, ki je pravo nasprotje 

zgoraj omenjeni. Ti učitelji torej za ocenjevanje porabijo malo časa, saj imajo že dolgoletne 

izkušnje. Kljub dolgoletnim izkušnjam menim, da moraš kriterije, ki niso osnovni minimalni 

standard, sestaviti vsako leto na novo in ravno tako moraš spremljati vse učenec, kar ti 

sigurno vzame veliko časa. Verjamem pa, da učitelju z dolgoletnimi izkušnjami besede hitreje 

tečejo, hitreje si zamisli, kako bo potekalo ocenjevanje, zato je celoten proces ocenjevanja 

hitrejši. Nekateri izmed njih pravijo, da porabijo veliko časa, čeprav ga ne. Osebno se mi 

namreč zdi npr. 30–60 minut za vse učence na eno učno enoto malo časa, namenjenega 

ocenjevanju. Spet tretji so zapisali, da porabijo malo časa. Postavi se torej vprašanje kvalitete 

ocenjevanja, saj že to, da sestaviš kvalitetne naloge, na osnovi katerih boš ocenjeval, terja kar 

nekaj časa. Eni izmed njih so zapisali, da ne porabijo veliko časa, saj ocenjujejo skupaj z 

učenci po predhodno določenih kriterijih. Kot prvo, predhodno določene kriterije, bi morali 
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imeti postavljene vsi. Kot drugo pa je res, da nimam izkušenj z vključevanjem učencev v 

ocenjevanje, a vseeno, kolikor sem opazila do sedaj, vzame vsaka stvar, v katero vključiš 

učence, več časa, kot če bi delo opravil sam. Vsekakor se mi zdi vključevanje učencev v sam 

proces ocenjevanje zelo pozitivna izkušnja za učence, saj jih s tem naučimo vrednotiti svoje 

delo, naučimo jih primerjati svoje delo z delom drugih učencev. S tem postanejo učenci 

veliko bolj pozorni na cilje, ki so jih morali pri določeni nalogi doseči. Tako tudi sami 

spoznajo, kaj so naredili narobe in morajo naslednjič popraviti. Potem pa je še tretja skupina 

učiteljev, katerih odgovori so mi ''padli'' v oči. Zato bi rada teh nekaj odgovorov tudi posebej 

izpostavila. Največkrat je bil zapisan odgovor, da ocenjujejo celo šolsko leto, in sicer trud, 

prisotnost, opremo, znanje. Tisto, kar me je pri tem odgovoru zmotilo je bilo to, da ocenjujejo 

trud, prisotnost, opremo. Ali to pomeni, da se učenec, ki je sicer odličen športnik, a vedno 

pozabi opremo, ne trudi, a kljub temu dosega vse cilje, dobi slabšo oceno, kot si jo zasluži 

glede na svoje znanje, in obratno, učenec, ki se trudi, redno obiskuje športno vzgojo in prinaša 

opremo s sabo, dobi boljšo oceno tudi, če ne dosega vseh ciljev. Poglejmo si primer npr. pri 

kemiji. Imamo učenca, ki vedno naredi domačo nalogo. Polovica razreda njegovo domačo 

nalogo pred poukom prepiše. Učenec redno nosi s sabo vse pripomočke, med katere sodi 

zvezek, računalo, periodni sistem, delovni zvezek in učbenik, ki ga vsako uro deli s svojim 

levim in desnim sosedom, ki ga stalno pozabljata doma. Na vrsti je kontrolna naloga. Pridni 

učenec, ki se je trudil, vedno vse prinaša s seboj, jo piše tri (dobro 3), saj si snov težko 

zapomni. Sošolci, ki so domačo nalogo vedno prepisovali od njega, pa štiri ali pet. Bistvo je, 

čeprav se nam včasih kdo zasmili, smo dolžni oceniti le njegovo znanje.  

Naslednja trditev, ki mi je ''padla'' v oči, je bila, da porabijo veliko časa, saj ima vsak učenec 

možnost večkratnega popravljanja ocene. Predvidevam, da so učitelji mislili, da porabijo 

veliko časa za spremljanje napredovanja učenca, saj so cilji pri športni vzgoji zapisani po 

triletjih, kar pomeni, da imajo učenci tri leta časa, da usvojijo določene cilje. Ob tem se mi je 

zastavilo vprašanje, kako torej lahko ocenjujemo športno vzgojo, če pa ima učenec tri leta 

časa, da usvoji nek cilj. Edino logično bi bilo torej, da bi se ob koncu vsakega triletja 

preverilo znanje in ocenilo, ne pa da se že vmes podeljuje ocene. Športna vzgoja vsebuje cilje, 

ki se jih ne doseže čez noč, ampak so  rezultat procesa. Bolj sem opazila tudi trditev učiteljev, 

da ne potrebujejo veliko časa, saj za  številčne ocene ni posebnega oblikovanja. Kako ni 

posebnega oblikovanja? Vsako ocenjevanje zahteva oblikovanje nalog, pripravo prostora, 

rekvizitov in ostalega materiala, točno določene kriterije za posamezne cilje, še posebej pri 

športni vzgoji. Tudi če gre za številčno oceno, so potrebna vsa ta ''oblikovanja''.  
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Predzadnja trditev, ki bi jo rada izpostavila, je, da porabijo zelo veliko časa, saj za vsakega 

posameznika izoblikujejo drugačne kriterije glede na njegove sposobnosti. Ta učiteljica deluje 

v popolnem nasprotju z načelom pravičnosti. Lahko bi celo rekla, da če resnično dela tako kot 

je zapisala, krši zakon. Vse učence moramo ocenjevati po enakih kriterijih, razen učence s 

posebnimi potrebami, ki imajo posebej prilagojen program in s tem tudi cilje. Način dela je 

tisti, ki ga prilagajamo vsakemu učencu posebej, kar pomeni, da nekoga naučimo preval s 

pomočjo številnih predvaj, nekomu pa otežimo okoliščine delanja prevala, saj mu le-ta ne 

povzroča težav. Pri ocenjevanju pa moramo ocenjevati vse učence s pomočjo enakih nalog in 

z istimi cilji ob nalogah. Tudi zadnja trditev, ki sem jo izpostavila, ni vzor. Odgovor ene 

izmed učiteljic se namreč glasi, da ne porabi veliko časa, saj ocenjuje vzgojno plat in ne 

sposobnosti učenca. Šola je vsekakor vzgojna institucija, in sicer iz leta v leto bolj vzgojna 

glede na to, da šole poleg letnih učnih načrtov vsako leto napišejo tudi svoj vzgojni načrt, a 

vseeno, ko začnemo z ocenjevanjem, moramo na vzgojo pozabiti in ocenjevati znanje. Tako 

je določeno s strani ministrstva in kdor to počne drugače, ne dela v skladu s pravilnikom. 

 

Tabela 6.12: Težave opisnega ocenjevanja 

TEŽAVE OPISNEGA OCENJEVANJA ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

Pomanjkanje oz. velika poraba časa, saj je učitelj sam za vse 
(vodenje, ocenjevanje, pripravo, varnost vseh učencev). 

21 13,5 

Starši jih ne razumejo, pogosto je (ocene) sploh ne preberejo. 19 12,2 

Ker so v njih zapisani le cilji, ki jih je otrok dosegel, ne pa tudi 
tisti, ki jih ni. 

13 8,3 

Jih ni. 13 8,3 

Preveč splošno zapisani končni cilji (težko je določiti, kdaj 
učenec doseže nek cilj in kdaj ne). 

13 8,3 

Ni potrebno, saj je preveč nepotrebnega dela za učitelja – je 
samo sebi namen – administracija. 

12 7,7 

Ni določenih enakih kriterijev po vsej Sloveniji. 9 5,8 

Je zelo subjektivno in s tem nepravično – neustrezna 
terminologija. 

8 5,1 
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Veliko ciljev, ki jih je treba vrednotiti. Cilji se tudi ponavljajo. 6 3,8 

Posledično manj kvaliteten pouk ŠV. 4 2,6 

Sprotno delo, spremljanje učencev. 4 2,6 

Učitelji nimamo dovolj razdelanih kriterijev. 3 1,9 

Da nekateri učitelji samo kopirajo zapise – standarde. 3 1,9 

Zelo dobro moraš biti organiziran, da sproti izvajaš dejavnosti 
in ocenjuješ. 

3 1,9 

Ocenjevanje se ne jemlje tako resno, kot pri drugih ''glavnih'' 
predmetih. 

3 1,9 

Starše zaslepi, otrokom pa ne pomeni nič. 3 1,9 

Nemotiviranost za določene dejavnosti in posledično slabša 
motorika. 

3 1,9 

Zaradi poštenosti ocenjevanja moraš poznati sposobnosti otrok 
v določenem starostnem obdobju. 

2 1,3 

Veliko število učencev v razredih. 2 1,3 

Ocenjevanje učencev z zdravstvenimi težavami. 2 1,3 

Z danimi opisniki ne opredelimo vsakega učenca posebej.  2 1,3 

Več težav z disciplino. 1 0,6 

Športni uspehi naj bi bili merljivi. 1 0,6 

Starše vedno zanima številčna ocena.  1 0,6 

Ni notranje diferenciacije. 1 0,6 

Nedopuščanje ocenjevanja volje, truda, potrpljenja, 
pripravljenosti …  po sedanjih normativih. 

1 0,6 

 Neugodno je o nekom podajati pisna mnenja. 1 0,6 

To, da opisno ocenjevanje sploh obstaja. 1 0,6 

 

Na vprašanje, kakšne so težave opisnega ocenjevanja, so učitelji podali zelo veliko 

odgovorov. V odgovorih so zajete tako težave, ki jih imajo z opisnim ocenjevanjem sami 

učitelji, kot tudi težave, ki jih imajo z opisnim ocenjevanjem starši. Med največkrat 
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zastopanimi odgovori je trditev, da imajo učitelji zaradi opisnega ocenjevanja pomanjkanje 

oz. porabijo veliko časa, saj je učitelj sam za vse (vodenje, ocenjevanje, pripravo, varnost 

vseh učencev). S to trditvijo se vsekakor strinjam. Ocenjevanje pri športni vzgoji se loči od 

ostalih predmetov že po sami organizaciji ocenjevanja. Med samim ocenjevanjem športne 

vzgoje se postavi tudi vprašanje po varnosti tistih učencev, ki jih učitelj v danem trenutku ne 

ocenjuje. Ali je torej strokovno korektno, da učitelj hkrati opazuje ostale učence, in izvaja 

pošteno ocenjevanje, in to pri športni vzgoji, kjer se gibi izvedejo zelo hitro in še ni možnosti 

večkratne ponovitve? Moj odgovor je ne, rešitev pa, da bi takrat, kadar se izvaja ocenjevanje, 

nujno morala biti prisotna dva učitelja športne vzgoje. S tem bi bili učenci, ki se jih ne 

ocenjuje, bolj varni, samo ocenjevanje pa bi bilo izvedeno bolj korektno in pravično, saj bi se 

učitelj lahko osredotočil le na tistega, ki ga ocenjuje. 

Pod naslednjo težavo so navedli, da jih starši ne razumejo in da ocene pogosto sploh ne 

preberejo. To je težava, za katero je kriv učitelj. Učiteljeva naloga je, da starše pripravi na ta 

način ocenjevanja in da kljub opisnemu načinu ocenjevanja ne zaspi in resnično preverja 

doseganja ciljev in piše korektne ocene zato, da potem ni težav pri prehodu na številčno 

ocenjevanje. Razlaga, zakaj jih starši ne preberejo, je, da jih ne razumejo ali pa, da se jim zdi 

predmet zaradi opisnega ocenjevanja manjvreden. V tem primeru mora zopet pravilno 

nastopiti učitelj. 

Pod tretji, največkrat zapisani odgovor, sodi trditev, da je težava, ker so v opisnih ocenah 

zapisani le cilji, ki jih je otrok dosegel, ne pa tudi tisti, ki jih ni. Osebno menim, da bi učitelji 

nujno morali zapisati tudi tisto, česar otrok ni dosegel, saj bodo le tako starši dobili o svojem 

otroku in njegovem znanju realno sliko, toda če preberemo 9. člen Zakona o ocenjevanju, tam 

jasno piše, da je opisna ocena definirana kot z besedami izražen napredek učenca glede na 

doseganje v učnih načrtih opredeljenih ciljev oz. standardov znanja.  Ali to pomeni, da lahko 

v opisno oceno resnično napišemo samo napredek učenca? Glede na to, da s tem ne koristimo 

nobenemu, ampak prej škodujemo, je treba 9. člen čim prej spremeniti.  

Tudi pri tem vprašanju se je našlo kar nekaj učiteljev, ki so napisali le to, da napak pri 

opisnem ocenjevanju ni, kar je zelo težko verjetno glede na to, da gospa Razdevšek-Pučkova 

(1995), ki je strokovnjakinja za opisno ocenjevanje opozarja na nekaj pomanjkljivosti. Te 

pomanjkljivosti so za tiste učitelje, ki ne vidijo nobenih, naslednje: 
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– Nepripravljenost otrok, staršev in učiteljev na drugačno obliko ocenjevanja 

Starši nimajo predstave o tem, kako bo izgledalo opisno ocenjevanje, zato potrebujejo 

nekaj več pojasnil, zakaj jim daje opisna ocena več informacij o njihovem otroku. 

Najpogostejši strah staršev je prehod na številčne ocene, zato je tu pomembna vloga 

učitelja, ki ne sme biti prehitro zadovoljen z vsem, kar učenec naredi, ampak spodbuja k 

doseganju ciljev, ki jih zmore doseči in poskrbi, da bo pridobil kvalitetno in trdo znanje. 

– Neustrezni zapisi 

Neustrezni zapisi so posledica slabe usposobljenosti učiteljev, to pomeni nepoznavanje 

lahko tudi neupoštevanje načel opisovanja. 

– Pozno odkrivanje učnih težav 

 

Če učitelj ni dovolj pozoren ali če je prehitro zadovoljen z učenčevimi dosežki, se lahko 

zgodi, da ne opazi, kaj šele diagnosticira resnejše težave, ki postanejo bolj opazne na prehodu 

na številčno ocenjevanje in jih je kasneje tudi težje odpraviti. Med takšne težave sodijo: blažje 

bralno-pisalne težave, blažje težave na področju pozornosti ali na področju govora. Zato 

učitelj ne sme biti prehitro zadovoljen oziroma imeti (pre)nizke ravni pričakovanja pri 

učencih. 

 

– Neustrezen prehod na številčno ocenjevanje 

 

Prehod na številčno ocenjevanje naj bo postopno, zato je pomembna dobra pripravljenost 

učiteljev na razredni stopnji (strokovno znanje, motivacija učitelja za novo obliko dela in 

sprejem novega načina ocenjevanja). Izjemno pomembno je tudi vzdušje na šoli, skupinsko 

delo učiteljev ter dobro pedagoško vodenje šole. 

– Povečana obremenjenost učiteljev 

Večja (vsaj na začetku) obremenjenost učiteljev, ki morajo posvetiti več časa opazovanju, 

spremljanju, sprotnemu beleženju in pisanju zapisov. To pomanjkljivost najbolj ublaži dobra 

organizacija in priprava, vodenje in timsko delo na šoli ter uporaba sodobne tehnologije. 

 

Naslednji odgovor pravi, da so preveč splošno zapisani končni cilji (težko je določiti, kdaj 

učenec doseže nek cilj in kdaj ne). Kot vem, so opisne ocene ravno zato, da ne bi prihajalo do 
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presplošnih, subjektivnih zapisov, ki bi vključevali še številne druge komponente, namesto 

samo znanje, zapisujejo v nacionalni obrazec za opisno ocenjevanje, ki vsebuje razčlenjeno 

področje za ocenjevanje znanja in navodila za vrednotenje. 

Odgovor, ki sledi, se glasi, da opisno ocenjevanje ni potrebno, saj je preveč nepotrebnega dela 

za učitelja – je samo sebi namen – administracija. Podobno trditev sem argumentirala že pri 

trditvah za in proti opisnemu ocenjevanju, zato se ne bi ponavljala. 

Sledi odgovor, ki je bil glede na svojo vsebino prevečkrat zastopan, in sicer pravi, da je težava 

v tem, da ni določenih enakih kriterijev opisnega ocenjevanje po vsej Sloveniji. Vsem 

učiteljem mora biti točno znano, kakšni so cilji in standardi, ki jih morajo učenci v 

posameznem razredu usvojiti, saj je to zapisano v učnem načrtu in vsem bi moralo biti točno 

znano, da lahko tako kot pri ostalih ocenah tudi v opisne ocene vključiš samo znanje. Torej 

osnovni kriteriji so enaki za vse po celi Sloveniji. 

Sledi odgovor, ki ne bi smel biti težava opisnega ocenjevanja. Glasi pa se, da je opisno 

ocenjevanje zelo subjektivno in s tem nepravično in da učitelji uporabljajo neustrezno 

terminologijo. Z uveljavitvijo nacionalnih obrazcev za opisno ocenjevanje bi se moralo to 

zmanjšati. Vsi učitelji, ki ocenjujejo opisno, bi morali imeti v času pisanja stalno pred sabo 

miselnost, da mora biti njegovo ocenjevanje znanja postavljeno v območje, ki ocenjuje v 

učnih načrtih preverljive cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ne sme vključevati 

motivacijsko-socialno-čustvenega področja, saj s tem preskoči na ocenjevanje nepreverljivih 

ciljev osebnega razvoja učenca kot osebnosti (Kodelja & Kovač & Kožuh & Krek, 2004). 

Naslednji odgovor pravi, da ima opisno ocenjevanje veliko ciljev, ki jih je treba vrednotiti, in 

da se cilji tudi ponavljajo. Glede na to, da govorimo o športni vzgoji, je to, da se cilji 

ponavljajo, nekaj čisto razumnega, saj so zasnovani po triletjih, kar pomeni, da so si tri leta 

podobni in se ponavljajo. Odgovor se mi zdi popolnoma nesmiseln, saj je zapisano število 

ciljev fiksno in se ne spreminja glede na način ocenjevanja. Tisto, kar želim povedati, je, da 

število ciljev ni napaka opisnega ocenjevanja. 

Naslednja dva odgovora bom kar združila. Prvi odgovor pravi, da  je z opisnim ocenjevanjem 

posledično manj kvaliteten pouk ŠV. Drugi odgovor pa pravi, da je napaka opisnega 

ocenjevanja sprotno delo, spremljanje učencev. Drugi odgovor se meni osebno ne zdi napaka, 

ampak velik plus. S tem, ko je učitelj primoran vsakodnevno spremljati vsakega učenca 

posebej in si delati sprotne zapise in opombe, učitelj učenca bolj spozna, bolj je pozoren na 
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njegove napake in mu lažje prilagodi pouk. Torej moj argument prvemu odgovoru je, da je z 

opisnim ocenjevanjem lahko pouk, kar se tiče poznavanja učencev, bolj kvaliteten. Učenci 

imajo namreč radi, če jih učitelji poznajo, se zanimajo zanje. Opisno ocenjevanje učitelje na 

nek način v to prisili. 

Tudi naslednji dve trditvi v resnici nista težavi opisnega ocenjevanja, ampak sta težavi 

učiteljev. Trditvi pa se glasita, da učitelji nimajo dovolj razdelanih kriterijev in da nekateri 

učitelji samo kopirajo zapise – standarde. Na osnovi tega lahko samo še enkrat ponovim, da je 

nujno potrebno dodatno izobraževanje učiteljev na področju opisnega ocenjevanja ali pa naj 

opisno ocenjevanje ukinejo, saj je iz odgovorov učiteljev nazorno vidno, da velika večina 

učiteljev opisnega ocenjevanja ne izvaja pravilno. 

Sledi argument, ki vsekakor drži, in sicer, da moraš biti kot učitelj zelo dobro organiziran, da 

sproti izvajaš dejavnosti in ocenjuješ. Rešitev tega problema sem opisala že v enem izmed 

prejšnjih odgovorov, ki govorijo o težavah opisnega ocenjevanja. 

Eden izmed odgovorov, ki so sledili, je bil tudi, da se opisnega ocenjevanja pri športni vzgoji 

ne jemlje tako resno, kot pri drugih ''glavnih'' predmetih. Po eni strani razumem, da 

ocenjevanja pri športni vzgoji starši ne jemljejo tako resno, saj so pri le-tej veliko bolj kot 

opisna ocena pomembne druge stvari. Ob tem odgovoru sem se ponovno vprašala, zakaj torej 

ocenjujemo športno vzgojo, če se pa še staršem ocena pri tem predmetu ne zdi pomembna. 

Mogoče še vedno vztrajamo pri ocenjevanju, ker obstajajo dvomi, da bi brez njega športna 

vzgoja izgubila svoje mesto na šolskem urniku. 

Med navedenimi težavami je bilo ponovno dejstvo, ki kaže na nepravilnost pisanja opisnih 

ocen, saj se je odgovor glasil, da opisna ocena zaslepi starše, otrokom pa nič ne pomeni. 

Nemotiviranost za določene dejavnosti in posledično slabšo motoriko so učitelji podali kot 

težavo opisnega ocenjevanja. Ob branju teh trditev vedno bolj dobivam občutek, da učitelji 

vso krivdo prenašajo na opisno ocenjevanje, nase pa ne prevzemajo nobene odgovornosti. O 

motivaciji lahko dodam le to, da noben način ocenjevanja ni kriv, da učenci niso motivirani za 

določene dejavnosti. Učitelj je tisti, ki mora motivirati otroke. Če bi učitelj dejavnosti, za 

katere otroci niso motivirani, počel stalno in z veseljem ter energičnostjo, bi jo tudi otroci 

začeli izvajati. 

Za vse naslednje odgovore, ki sicer niso bili številčno zastopani, lahko rečem, da so le še 

dodatni dokaz o nepoznavanju opisnega ocenjevanja in da je na tem področju res treba nekaj 
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narediti. Prvi odgovor je, da moraš zaradi poštenosti ocenjevanja poznati sposobnosti otrok v 

določenem starostnem obdobju. Menim, da je to za učitelja osnova, pa ne zaradi ocenjevanja, 

ampak zaradi splošnega znanja, ki ga mora učitelj imeti o populaciji, ki jo poučuje. Kar se tiče 

ocenjevanja, mu ni treba poznati sposobnosti otrok v določenem starostnem obdobju, saj mu 

že cilji, zapisani v učnem načrtu, povedo, česa so se otroci sposobni naučiti v določenem 

starostnem obdobju. Torej tudi to ni težava opisnega ocenjevanja. Drugi odgovor je 

ocenjevanje učencev z zdravstvenimi težavami. Edina razlika je, da imajo ti učenci prilagojen 

program, s tem pa tudi cilje, kar pomeni, da poteka opisno ocenjevanje enako kot pri učencih 

brez zdravstvenih težav, le cilji oz. standardi so drugačni. Težave torej ni oz. je ne vidim. 

Tretji odgovor pravi, da z danimi opisniki ne opredelimo vsakega učenca posebej. Kako ne 

opredelimo vsakega učenca posebej, če pa je točno zapisano, da je opisna ocena besedna 

ocena učenčevega napredka glede na doseganje ciljev, opredeljenih v učnem načrtu! 

Eden izmed odgovorov se je glasil, da je težava, kadar imamo veliko število učencev v 

razredu. S tem se vsekakor strinjam, saj se zavedam, da je zelo težko pri osemindvajsetih 

učencih nameniti čas opazovanju in beleženju opažanj za vsakega učenca posebej in še 

kvalitetno izvajati pouk.  

Na koncu je ostalo v tabeli še nekaj odgovorov, ki jih je zapisal le po eden učitelj. Ker sem 

podobne trditve preko svojega empiričnega dela že interpretirala, jih sedaj ne bom še enkrat. 

Za zaključek bi samo povedala, da sem bila nad temi odgovori učiteljev zalo razočarana. Na 

trenutke me je postalo sram, da bom kmalu postala ena izmed njih, saj učitelji, ki tako 

razmišljajo, mečejo slabo luč na vse. Ob koncu interpretacije te tabele lahko zapišem le to, da 

učitelji nujno potrebujejo izobraževanje, ne samo na področju opisnega ocenjevanja, ampak 

tudi na področju osebne rasti. Učitelji so ljudje, ki vzgajajo nove generacije, so ljudje, ki bi 

morali biti osebno na precej višjem nivoju, kot je nivo, ki so ga pokazali s svojimi odgovori.  
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Tabela 6.13: Predlogi za izboljšanje opisnega ocenjevanja 

PREDLOGI ZA IZBOLŠJANJE OPISNEGA OCENJEVANJA ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

% 

Po celi Sloveniji enaka navodila oz. natančno izdelana opisna 
ocena  in kriteriji za ocenjevanje. Sedaj si vsak vse razlaga po 
svoje. 

17 18,1 

Bolj jasno izoblikovani cilji, da jih učitelju ne bi bilo treba 
obdelovati za pretvorbo v oceno, ne pa da se isti stalno 
ponavljajo. 

12 12,8 

Vključiti tudi učenčev napredek in odnos do dela.  8 8,6 

Ukinitev opisnega ocenjevanja. 8 8,6 

Učiteljem bi moralo biti omogočeno, da ob oceni napišejo svoje 
mnenje in tudi to, česa učenec ne zna, ne le katere cilje je 
dosegel in kako jih je dosegel. 

7 7,4 

Stalna prisotnost dveh učiteljev pri športni vzgoji (razredni 
učitelj in športni pedagog). 

6 6,4 

Moj predlog je, da ne bi bilo ocen. 5 5,3 

Namesto opisnega ocenjevanje, besedno ocenjevanje (ZU, U, 
MU). 

4 4,3 

Izobraževanje za učitelje, da bi se vsi poenotili (predvsem 
jezikovno). 

4 4,3 

Pustiti učitelju večjo avtonomijo pri ocenjevanju. Preveč je 
priporočil, ki mečejo pesek v oči realnemu stanju. 

3 3,2 

K ciljem dopisati možne vsebine oz. vadbene igre. 2 2,1 

Sproti – vsako uro posebej analizirati vsakega učenca. 2 2,1 

Manj področij ocenjevanja. 2 2,1 

Da bi se ocenjevalo sodelovanje, trud ne pa sposobnosti. 2 2,1 

Imam premalo znanja, da bi lahko dala kakšen predlog. 1 1,1 

Povečanje števila ur športne vzgoje. 1 1,1 

V prvi triadi bi morali preimenovati ŠV v gibalno vzgojo, saj gre 1 1,1 
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za razvoj osnovnih gibalnih spretnosti. 

Več možnih zapisov pri končni opisni oceni. 1 1,1 

Ocenjevanje vsega za vsako ceno ima negativne učinke. 1 1,1 

Dodala bi cilje v 1. razredu. 1 1,1 

Ocenjujemo lahko na osnovi ŠVK. 1 1,1 

Opisna ocena od 1. do 6. razreda, kasneje številčna. 1 1,1 

Bolj preprosta terminologija, da bi starši opisne ocene bolj 
razumeli. 

1 1,1 

Uvedba številčne ocene. 1 1,1 

Namesto opisne ocene bi staršem, pokazala svojo natančno 
izdelano redovalnico. Starši bi imeli od tega več. 

1 1,1 

Ocenjevati samo znanje in ne tudi sposobnosti. 1 1,1 

 

Učitelji so podali kar nekaj predlogov za izboljšanje opisnega ocenjevanja. Nekateri izmed 

učiteljev so podali ustrezne predloge, drugi učitelji so podali neustrezne, spet tretji so mislili, 

da so podali nov predlog, a so v resnici zapisali tisto, kar že obstaja, samo očitno s tem niso 

bili seznanjeni oz. se niso pozanimali. Sklepam lahko, da ne sledijo spremembam na področju 

ocenjevanja. 

Med največkrat zastopanimi  predlogi je bi odgovor, ki sem ga interpretirala že preko dveh 

odgovorov v prejšnji tabeli. Rešitev oz predlog se glasi, da bi morala biti po celi Sloveniji 

enaka navodila oz. natančno izdelana opisna ocena in kriteriji za ocenjevanje. Sedaj si vsak 

vse razlaga po svoje. 

Sledi predlog, ki pravi, da bi morali biti bolj jasno izoblikovani cilji, da jih učitelju ne bi bilo 

treba obdelovati za pretvorbo v oceno, ne pa, da se isti stalno ponavljajo. Osebno menim, da 

so operativni cilji izoblikovani dovolj jasno, še posebej za nekoga, ki naj bi bil strokovnjak na 

tem področju. Kar se tiče ponavljanja ciljev, pa sem tudi že podala svojo obrazložitev v 

prejšnji tabeli, zato se ne bom ponavljala. 

Sledil je predlog, da bi morali v opisno oceno vključiti tudi učenčev napredek in odnos do 

dela. S tem se vsekakor ne strinjam. Opisna ocena je dokument, ki mora biti napisan 
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strokovno. V njem morajo biti podani napredki učenca v znanju. Glede na teorijo opisnega 

ocenjevanja lahko zapišemo tudi tisto, česar učenec ni znal, le da moramo najprej predstaviti 

vse, kar učenec zna, šele nato zapišemo tudi tisto, česar ne zna. Če bi začeli vključevati 

učenčev napredek in odnos do dela, bi opisne ocene postale subjektivni ''spisi'', česar pa ne 

smemo dopustiti. 

Kar precej učiteljev je pod predlog zapisalo ukinitev opisnega ocenjevanja. Glede na to, da so 

napisali ukinitev opisnega ocenjevanja, bi me zanimalo, kateri način bi imeli raje. Ali bi imeli 

besedni, številčni, ali celo neocenjevanje športne vzgoje. Kadar se pojavijo težave, je namreč 

dostikrat najlažja pot, če enostavno odstraniš težavo, namesto da pomisliš, kako bi jo rešil. 

Menim, da so učitelji tisti, ki bi se morali znati spoprijemati s težavami, saj se morajo le-tega 

naučiti tudi svoje učence. Učitelji so zgled učencem. Še posebej na razredni stopnji, saj jim 

učitelj zelo veliko pomeni. Bodimo jim torej dober zgled. 

Naslednji predlog pravi, da bi moralo biti učiteljem omogočeno, da ob oceni napišejo svoje 

mnenje, in tudi to, česa učenec ne zna, ne le katere cilje je dosegel in kako jih je dosegel. 

Glede vključevanja mnenja v samo opisno oceno sem že veliko govorila, kar se tiče 

vključevanja neznanja pa sem tudi že napisala obrazložitev. Kakšnih novih komentarjev pa pri 

tej trditvi nimam. Nasproti mnenja o vključevanju učiteljevega mnenja v oceno se odlično 

poda mnenje učitelja, ki je veliko bolj pravilno, in sicer, da bi morali ocenjevati samo znanje 

in ne tudi sposobnosti. Res pa je, da tudi ta trditev ni nov predlog, saj to pravilo pri 

ocenjevanju že velja in kdor ne dela v skladu s tem pravilom, ocenjuje napačno.  

Tudi o naslednjem predlogu, ki poziva k stalni prisotnosti dveh učiteljev pri športni vzgoji 

(razredni učitelj in športni pedagog), je bilo že govora. Torej kadar je na vrsti ocenjevanje, sta 

po mojem mnenju nujno potrebna dva učitelja. 

Naslednji predlog nekaterih učiteljev se je glasil, da je njihov predlog ta, da ne bi bilo ocen. 

Niso sicer podali predloga, ki bi izboljšal opisno ocenjevanje, ampak so podali predlog, ki je 

zelo pogumen in ga osebno tudi podpiram. Predvidevam, da so to zapisali tisti izmed 

učiteljev, ki se zavedajo pravega pomena športne vzgoje za njihove učence, tako da jih lahko 

samo pohvalim. Na drugi strani so učitelji, ki so namesto opisnega ocenjevanja predlagali 

besedno ocenjevanje (ZU, U, MU) ali pa celo številčno ocenjevanje. Osebno se nad besednim 

ocenjevanjem ne navdušujem najbolj, saj se mi zdi glede povratne informacije staršem in 

učencem, če že ocenjevanje mora biti, še vedno bolj primerna opisna ocena. Sledil je predlog, 

ki se mi zdi osebno zelo dobrodošel, če bo opisno ocenjevanje še ostalo v sistemu 
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ocenjevanja, in sicer so učitelji predlagali izobraževanje za učitelje, da bi se vsi poenotili 

(predvsem jezikovno). Ta predlog sem podala tudi sama v eni izmed predhodnih interpretacij. 

Sem bi uvrstila tudi predlog o bolj preprosti terminologiji, da bi starši opisne ocene bolj 

razumeli. Najprej moraš neko področje obvladati, da ga lahko potem preneseš v jezik, ki je 

vsem razumljiv, a še vedno ohrani svojo strokovnost. 

Nekateri izmed učiteljev so zapisali, da bi bilo treba učitelju pustiti večjo avtonomijo pri 

ocenjevanju, saj je preveč priporočil, ki mečejo pesek v oči realnemu stanju. Z avtonomijo pri 

ocenjevanju se vsekakor ne strinjam. Učitelj ima avtonomijo pri načrtovanju postopkov za 

doseganje ciljev. Kar pa se tiče ocenjevanja, se mi zdi edino pravilno, da so cilji točno 

določeni in da obstaja nacionalni obrazec za opisno ocenjevanje, saj so kljub temu še vedno 

številne opisne ocene zapisane nepravilno.  

Osebno menim, da če že ocenjevanje mora potekati, bi bilo kvečjemu treba posvetiti več 

pozornosti temu, da bi bili učitelji bolj usklajeni med sabo. Kar pomeni, da bi nek učenec 

dobil enako oceno za svoj izdelek pri svojem učitelju, pri učitelju sosednjega razreda, pri 

učitelju s sosednje šole … Enako mnenje imam tudi o predlogu, da bi morali omogočiti več 

možnih zapisov pri končni oceni. 

Eden izmed predlogov je bil tudi, da bi k ciljem lahko dopisali možne vsebine oz. vadbene 

igre. Predlog ni napačen, zdi se mi le, da so temu namenjene govorilne ure in osebni pogovori 

učitelja z učenci. Lahko pa bi predlagali obvezne obiske staršev na govorilnih urah konec 

vsakega ocenjevalnega obdobja, saj menim, da je tovrstnega sodelovanja premalo. 

Sledi trditev, ki pravi, da vidi rešitev v sprotnem analiziranju vsake ure za vsakega učenca 

posebej. Osebno menim, da to ni mogoče, saj bi morali sicer odmori med urami trajati veliko 

dlje kot samo 5 minut. Strinjam pa se, da si mora vsak učitelj najti svoj sistem. Verjetno je 

najlažje, da si sproti samo na hitro pišeš opazke po končanem delovnem dnevu in si vse urediš 

v neke vrste portfolijo vsakega učenca. Ob tem sem pomislila na mnenja širše javnosti o 

učiteljskem poklicu in o njihovem mišljenju, da razredni učitelj ob dvanajstih konča s svojim 

poukom. Realnost je daleč od tega. Vse priprave na pouk za naslednji dan in urejanje zapisov 

za vsakega učenca sodijo v delovnik v domačem okolju, ki dostikrat skupno z delom v šoli 

krepko presega osemurni delovnik. 

Ena izmed trditev je bil predlog: manj področij ocenjevanja. Glede na to, da se ocenjuje 

znanje, ne vem, katera področja so ti učitelji še imeli v mislih. Temu predlogu je sledil 
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naslednji, in sicer, da bi se ocenjevalo sodelovanje in trud, ne pa sposobnosti. Tudi na to temo 

sem že veliko napisala, tako da se ne bom ponavljala. 

Med predloge, ki jih je zapisal samo po en učitelj, sodijo odgovori: imam premalo znanja, da 

bi lahko dala kakšen predlog. Moj komentar je, če imaš premalo znanja, se izobrazi na tem 

področju, ne pa, da brez slabe vesti napišeš, da imaš premalo znanja in da zato ne moreš dajati 

predlogov. Tak komentar bi približno razumela od učiteljice, ki poučuje vsa leta od druge 

triade naprej, kar pomeni, da z opisnim ocenjevanjem nima stika. Kljub temu vseeno menim, 

da moraš kot učitelj spremljati vsa področja v šolstvu, tudi tista, ki se te čisto direktno ne 

tičejo.  

Naslednji predlog je bil povečanje števila ur športne vzgoje. Bravo učitelju, ki je to napisal. 

Športna vzgoja bi morala biti na urniku vsak dan. V eni od šest let trajajočih ameriških 

raziskav so namreč dokazali, da so tisti učenci, ki so bili vsak dan deležni ustrezne športne 

dejavnosti, bili v boljši kondiciji in dobivali pri šolskem delu boljše ocene. Ugotovljen je bil 

tudi pozitiven vpliv gibalne dejavnosti na njihovo čustveno ravnovesje, samozavest in 

samostojnost (Cankar & Kovač, 1992).  

Povsod je torej zapisano, kako je športna vzgoja pomembna, koliko ima pozitivnih vplivov na 

človeški organizem, zakaj se torej število ur športne vzgoje kljub temu ne poveča, ampak se 

manjša. Mogoče zato, ker nekatere države menijo, da športna vzgoja ni prednostna potreba 

mladih in predlagajo celo umik športne vzgoje iz šolskih predmetnikov. Količine športne 

vzgoje v šolah so začele padati že v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Herdman je bil tisti, ki je 

začel opozarjati na vse slabše stanje športne vzgoje. Zaskrbljenost glede športne vzgoje je 

povzročila, da so začele mednarodne organizacije preučevati položaj, vlogo in pomen športne 

vzgoje in sprejemati različne izjave. Te organizacije so bile WHO, gibanje Šport za vse ter 

organizacija EUPEA (European Union Physical Education Association) in Vseafriška 

organizacija za zdravje, športno vzgojo, rekreacijo, šport in ples (Herdman, 2002). 

Raziskave so pokazale, da številne države izvajanje športne vzgoje v svojih šolskih sistemih 

ustrezno zakonsko rešijo, čeprav dejanska izpeljava športne vzgoje ne sledi tem določilom. V 

resnici torej obstaja velik razkorak med tem, kar določa politika in kar se izvaja v praksi. 

Južnoevropske države in tudi države drugih delov Evrope kažejo na to, da obstaja velik 

razkorak med opredeljenimi zahtevami in realnostjo  v praksi. V Angliji npr. šolski urnik ne 

prikazuje dejanskih ur športne vzgoje, saj je številni učitelji ne izberejo ali jo kar izpustijo, če 

imajo pomembnejše obveznosti. Tudi na Irskem športni vzgoji ni dodeljen enak čas ali enaka 
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količina finančnih virov kot drugim predmetom. Na Cipru učne ure športne vzgoje opuščajo, 

če učitelj potrebuje čas za branje ali matematiko.  V zadnjem desetletju je v številnih 

evropskih državah prišlo do znižanja ur športne vzgoje. V Nemčiji se je število ur športne 

vzgoje znižalo za 25 %, v Angliji so zgubili do 20 % ur. Enako se dogaja tudi na Švedskem, v 

Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Malti in na Norveškem (Herdman, 2002).  

Osebno bi predlogu povečanja števila ur športne vzgoje dodala še manjše število otrok v 

vadbenih skupinah in kadrovsko zasedbo. Učinkovitost športnih programom je precej odvisna 

od strokovnega pristopa, ki zahteva ustrezno diferenciacijo ciljev, izbirnih vsebin, 

obremenitev posameznikov (organizacija šolskega dela). Odvisna pa je tudi od velikosti 

vadbene skupine. Kaj je cilj športne vzgoje, vemo že vsi na pamet. Ta cilj pa lahko dosežemo 

le, če dovolj intenzivno in pogosto vplivamo na mladino. Ustrezno intenzivnost pa lahko 

dosežemo le v manjših skupinah. Priporočena količina strokovno vodene dejavnosti je 180 

minut na teden (Council of Europe, 2002). V prevelikih skupinah otrok se torej čas otrokove 

aktivnosti zmanjša. Tako je v športni vzgoji, ki traja 45 minut, otrok aktiven 15 minut. Kar 

pomeni, da je otrok športno aktiven, s predpostavko, da je ŠV na urniku trikrat na teden, 

dejaven le 45 minut.  Problem preštevilčnih oddelkov je tudi znižana varnost učencev. 

Spremeniti bi bilo treba tudi normative za izvajanje športne vzgoje, ki jih opredeljuje 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole iz leta 2007.  

Določene vsebine športne vzgoje namreč ne morajo potekati le na šolskem igrišču (tek v 

naravi, kolesarjenje, planinarjenje, orientacijski tek …). Izvajajo se lahko le v naravnem 

okolju ob šoli. Tukaj nastopi težava, saj pravilnik določa za delo zunaj šolskega okolja po 

enega učitelja na 15 učencev. Tako bi bilo treba novo in razširjeno določitev šolskega 

prostora, ki bo vključevala tudi naravne površine blizu šole, ki so pomembne za izvajanje 

zgoraj omenjenih vsebin športne vzgoje (Škof, 2010). Kar se tiče kadrovske zasedbe, sta že 

Cankar & Kovač (1992) pisala, da bi se z vključevanjem športnih pedagogov povečala 

kakovost dela na razredni stopnji. Lahko pa bi se ure športne vzgoje dodelile samo enemu 

učitelju razrednega pouka, saj bi mu poleg upoštevanja njegovega nagnjenja za delo na tem 

področju to omogočalo temeljitejšo poglobitev oz. delno specializacijo, hkrati pa 

učinkovitejšo vključitev v sistem strokovnega izobraževanja.  

Naslednji predlog je bil, da bi v prvi triadi morali preimenovati ŠV v gibalno vzgojo, saj gre 

za razvoj osnovnih gibalnih spretnosti. Tudi če bi jo preimenovali, to ni predlog za izboljšanje 

opisnega ocenjevanja. 
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Naslednja trditev namiguje ravno tako kot že ena izmed predhodnih na ukinitev ocenjevanja, 

ne samo opisnega, saj pravi, da ima ocenjevanje vsega za vsako ceno negativne učinke. 

Eden izmed učiteljev je zapisal, da bi dodal cilje v 1. razredu. Priznati moram, da težko 

verjamem, da je to zapisal eden izmed učiteljev, saj upam, da so vsi seznanjeni z UN, v 

katerem so cilji napisani od 1. do 9. razreda. Predlog, ki me je ravno tako negativno 

presenetil, je bil, da lahko ocenjujemo na osnovi ŠVK. Ravno to je nekaj, česar učitelji ne 

smejo početi, saj ima ŠVK raziskovalne namene in vsekakor ni njegov namen pretvoriti 

rezultatov v ocene.  

Med predlogi je bil tudi odgovor, naj bo opisna ocena prvi dve triletji, v tretjem pa naj bo 

številčna. Zanima me, kako bi učitelj, ki je zapisal tak odgovor, to idejo argumentiral. Zakaj 

bi v tretjem triletju uvedli ocene, šest let prej pa jih učenci ne bi imeli? 

Za zaključek sem prihranila odgovor ene izmed učiteljic, ki je zapisala, da bi namesto opisne 

ocene staršem pokazala svojo natančno izdelano redovalnico, saj bi imeli starši od tega več. S 

to trditvijo se vsekakor strinjam. Kot prvo bi starši preko tega videli, da se kot učitelj 

posvetimo čisto vsakemu učencu posebej in da si zapišemo veliko več, kot je potem podano v 

končnih ocenah. Mogoče bi posledično starši začeli zopet bolj verjeti v učitelje, saj bi preko 

teh osebnih zapisov videli, da učiteljem ni vseeno za njihove otroke. 

 

7 SKLEP 

Svoj sklep bom začela z mislijo, ki sem jo prebrala v delu Bizjana, M. (1999). Misel je 

sledeča: ''Največja nagrada za vloženi napor ni tisto, kar za opravljeno delo dobimo, pač pa 

tisto, kar ob njem postanemo.'' (John Ruski) 

To misel polagam v ušesa učiteljem, ki so sodelovali v raziskavi. Iz nje bom izpeljala 

pomemben vidik moje raziskave. Odkrila sem namreč, da učitelji preveč gledajo na ocene 

skozi oči nagrade za učence. Posledično se tudi učenci trudijo zaradi nagrade (ocene), ki 

obsega zunanjo motivacijo. Tako učitelji kot učenci morajo doumeti, da je največja nagrada 

osebna rast in napredek. Nagrada je tisto, kar nas notranje naredi lepše. Nagrada je, da vidimo 

napredke v svoji športni aktivnosti, da začutimo pozitivne učinke aktivnosti na naše počutje in 

razpoloženje, saj smo posledično boljše volje. To je tista prava nagrada, ki je tisočkrat boljša 

od šolske ocene.  
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V raziskavi je sodelovalo 136 učiteljev iz 29 osnovnih šol ljubljanske regije. Učitelji, ki so 

odgovarjali na vprašalnik, so bili v povprečju stari 43 let. Povprečna delovna doba učiteljev je 

bila 19 let. Med učitelji, ki so odgovarjali na vprašalnik, so bili zajeti vsi možni nazivi 

učitelja, največ pa jih je imelo naziv svetovalec. Na vprašalnik so odgovarjali učitelji od 

prvega do petega razreda. Število vprašalnikov, ki so jih rešili učitelji po posameznih 

razredih, je precej enakomerno. Vprašalnik je rešilo tudi sedem športnih pedagogov, ki so 

športno vzgojo poučevali v devetem razredu. V vzorec merjencev so sicer sodili učitelji 

razrednega pouka in športni pedagogi, ki poučujejo v prvi in drugi triadi, a ker problem 

ocenjevanja športne vzgoje zajema celotno osnovno šolo, sem teh sedem učiteljev ohranila v 

svoji raziskavi. Učitelji, ki so odgovarjali na vprašalnik, so v tekočem študijskem letu 

(2010/11) večinoma sami poučevali športno vzgojo. Majhen odstotek učiteljev je odgovoril, 

da športne vzgoje v tekočem letu ne poučujejo sami. To pomeni, da so jo poučevali v 

prejšnjih letih svoje delovne dobe, a je sedaj zaradi starosti ne morejo več poučevati tako 

kvalitetno, zato so to delo prepustili mlajšim kolegom. Po nekaterih šolah pa je bil razlog v 

tem, da jo eno leto poučujejo sami, drugo leto pa jim jo poučuje športni pedagog. 

V svoji raziskavi sem želela raziskati, kateri način ocenjevanja je učiteljem najprimernejši za 

prvo triado; kateri način ocenjevanja je učiteljem najprimernejši za drugo triado; kakšna 

mnenja imajo učitelji o vseh treh načinih ocenjevanja (opisno, besedno, številčno); kakšno 

mnenje imajo učitelji o športni vzgoji brez ocene. Na osnovi teh ciljev so nastale naslednje 

hipoteze: 

• H1: Učitelji menijo, da je najprimernejši način ocenjevanja v prvi triadi opisno 

ocenjevanje. 

To hipotezo lahko potrdim. Tako sklepam zato, ker trenutno po šolah v prvi triadi poteka 

opisno ocenjevanje. Dostikrat je tako, da ko se na nek sistem navadimo, se nam prikupi, tudi 

če nam na začetku ni všeč. Postopno ga začnemo sprejemati. Menim, da je bilo tako tudi z 

opisnim ocenjevanje. Učiteljem na začetku ni bilo všeč, saj jim je vzelo veliko več časa, kot 

kateri drug ocenjevalni sistem, a sčasoma so se privadili, nehali so se obremenjevati, spoznali 

so, da ima tudi ta ocenjevalni sistem svoje prednosti in da ni vse samo črno. O prednostih in 

slabostih je govorila že dr. Cveta Razdevšek-Pučko v svojem delu iz leta 1995. Razlika med 

njenimi argumenti za in proti ocenjevanju in marsikaterimi argumenti učiteljev pa je 

precejšnja. V mislih imam predvsem učitelje, ki so podajali argumente za nestrinjanje z 

ocenjevanjem, saj so bili le-ti v večini neprimerni (Glej tabelo 6.8!). Moj zaključek je, da sem 
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uresničila zastavljeni cilj, ki je bil raziskati, kateri način ocenjevanja je učiteljem 

najprimernejši za prvo triado. Čeprav sem dosegla cilj in potrdila tudi hipotezo, sem 

razočarana nad miselnostjo učiteljev o tem načinu ocenjevanja, še posebej pa nad 

nepoznavanjem teorije opisnega ocenjevanja. Zanimivo bi bilo narediti raziskavo, preko 

katere bi dobili jasno sliko o tem, ali učitelji znajo pravilno opisno ocenjevati. Moja hipoteza 

te raziskave pa bi bila: ''Učitelji so premalo strokovno podkovani o opisnem ocenjevanju.'' 

• H2: Učitelji menijo, da je najprimernejši način ocenjevanja v drugi triadi številčno 

ocenjevanje. 

Tudi to hipotezo lahko potrdim. Moja logika sklepanja o najustreznejšem načinu ocenjevanja 

za drugo triado je enaka kot pri prvi hipotezi. Tako sem sklepala tudi na osnovi razpravljanja 

z nekaterimi učitelji o problematiki mojega diplomskega dela. Večina je začela z 

govorjenjem, da pri današnji mladini brez številčnega ocenjevanja ne dosežeš nič. Zatrjevali 

so tudi, da bi se potem učenci nehali truditi, saj se ne bi imeli za kaj, če ne bi bilo več ocen. 

Podali so tudi argument, da bi manj poslušali, več klepetali, več izostajali od pouka in 

podobne stvari. Bistvo je bilo, da učenci ne bi bili motivirani za delo, saj zanj ne bi dobili 

nagrade (ocene). Glede na omenjeno motivacijo se tudi pri tej hipotezi vidijo razhajanja med 

teorijo in prakso. V teoriji se poudarja pomembnost notranje motivacije (Škof, 2010), učitelji 

pa se oklepajo zunanje motivacije, ki je za kvaliteten pouk skoraj nepomembna. Osebno 

menim, da se učitelji premalo izpopolnjujejo in izobražujejo v vseh smereh šolstva, ko enkrat 

diplomirajo in dobijo redno službo za nedoločen čas. Na koncu naj povem, da je tudi 

zavzemanje za številčno ocenjevanje podkrepljeno z marsikaterim neustreznim argumentom 

(Glej tabelo 6.3!). S to hipotezo sem dosegla naslednji cilj, ki je bil raziskati, kateri način 

ocenjevanja se zdi najprimernejši učiteljem v drugi triadi. Sicer malce sarkastično, a vseeno, 

ena izmed hipotez bi se lahko glasila: ''Če nam vzamete številčne ocene, nam vzamete tudi 

avtoriteto in red v razredu, predmetu pa njegov pomen.'' Možni odgovorili bi bili: se strinjam 

in se ne strinjam, zraven pa bi imeli učitelji še možnost napisati svoje mnenje. 

• H3: Večini učiteljev se zdi številčno ocenjevanje najprimernejši način ocenjevanja. 

To hipotezo zavrnem, saj se večini učiteljev zdi najprimernejši opisni način ocenjevanja. 

Priznati moram, da me je rezultat te hipoteze pozitivno presenetil. Glede na to, da je številčno 

ocenjevanje že toliko časa v šolskem sistemu in da je za učitelja veliko lažje od opisnega, saj 

mu vzame veliko manj časa, sem bila prepričana, da bom tudi to hipotezo lahko sprejela, a 

sem se zmotila. Tokrat sem vesela, da sem se zmotila in da je rezultat pokazal drugače. 
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Menim, da je opisni način ocenjevanja zmagal nad ostalimi, ker se večina učiteljev zaveda 

pozitivnih plati opisnega ocenjevanja. Upam le, da ni glavni razlog takšnega izida v tem, ker 

si veliko število učiteljev želi (e, ki niti slučajno ne bi smeli vplivati na oceno in se jim zdi, da 

jim opisno ocena to dovoljuje. Če je to glavni razlog, in bojim se, da je, potem smo zopet v 

nasprotju s teorijo, ki striktno poudarja, da se lahko ocenjuje samo znanje (Kovač, Jurak & 

Strel, 2003). S pomočjo te hipoteze sem izpolnila tudi svoj tretji cilj, v katerem sem želela 

raziskati, kakšno mnenje imajo učitelji o vseh treh načinih ocenjevanja. Mislim, da sem 

zvedela, kakšnega imajo, kar si lahko tudi sami preberete v 6. poglavju, hkrati pa sem tudi 

ugotovila, kateri način se zdi vsem najprimernejši. Svojo hipotezo moram torej spremeniti v: 

''Večini učiteljev se zdi opisno ocenjevanje najprimernejši način ocenjevanja.'' Za zaključek bi 

rada povedala le to, da sem preko prebiranja argumentov učiteljev za določen tip ocenjevanja 

in preko prebiranja argumentov učiteljev proti določenemu načinu ocenjevanja ugotovila, da 

moj želeni vidik na ocenjevanje, ki se odlično vidi iz zgornje misli, v večini primerov ni tudi 

vidik učiteljev. Osebno menim, da problem ocenjevanja izhaja tudi iz neznanja učiteljev o 

ocenjevanju in iz neznanja o pravilnem motiviranju učencev. 

• H4: Večina učiteljev se ne strinja s športno vzgojo brez ocene. 

To hipotezo lahko potrdim. Tako rešitev sem pričakovala, saj so redki, ki bi si upali narediti 

prvi korak po dolgi poti spreminjanja mišljenja celotnih generacij glede ocenjevanja. Glede na 

to, da je vseeno bilo nekaj učiteljev, ki so se strinjali z neocenjevanjem športne vzgoje, 

obstaja upanje, da bodo ti učitelji širili svoja mišljenja med druge učitelje na svoji šoli, ti bodo 

širili to miselnost med svoje prijatelje, ki delajo po sosednjih šolah in tako naprej, vse dokler 

ne bodo vsi gledali na ocenjevanje z novimi očmi. Eden izmed glavnih zagovornikov 

neocenjevanja je Silvo Kristan, ki sicer na trenutke kakšno situacijo zelo potencira in preveč 

kritično gleda nanjo. Po drugi strani pa zelo strokovno poda argumente, s katerimi dokaže 

nesmiselnost ocenjevanja. S četrto hipotezo sem uresničila tudi svoj zadnji cilj, ki je bil 

raziskati, kaj učitelji mislijo o športni vzgoji brez ocene. Na koncu naj povem le še to, da gre 

za otroke, za upe naše prihodnosti. Zato premislimo, kaj je v resnici dobro zanje. Trepetanje 

pred športno vzgojo zaradi ocen in posledično manjše možnosti ukvarjanja s športom ali 

veselje in smeh na obrazih pri urah športne vzgoje, kar posledično pomeni več verjetnosti, da 

se bodo ti otroci tudi v odrasli dobi ukvarjali s športom. Treba se je zamisliti, tudi na osnovi 

raziskav v zdravstvu (Kristan, 2001; Kovač, 2009; Škof, 2010).  
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Na osnovi vseh dobljenih rezultatov lahko vidim, da je problem, ki sem ga zastavila v 

uvodnem delu svojega diplomskega dela, torej ocenjevati ali ne ocenjevati športne vzgoje res 

zelo velika težava trenutnega šolstva. S pomočjo prebiranja literature in gledanja pogovornih 

oddaj s  to tematiko sem ugotovila, da je zelo velik problem tudi to, da stroka in organi na 

ministrstvu ne delujejo usklajeno, saj le-ti trdijo, da je stroka za vrnitev številčnih ocen, v 

resnici pa temu ni tako. Da temu ni tako, kaže tudi eden izmed rezultatov v moji raziskavi, ki 

pravi, da je učiteljem najprimernejši način ocenjevanja pri športni vzgoji opisno ocenjevanje, 

saj se je zanj odločilo največje število učiteljev. V osnovi torej ni problem ocenjevati ali ne 

ocenjevati športne vzgoje, ampak je osnovni problem nesodelovanje učiteljev in državnih 

organov. Posledica tega nesodelovanja so nesoglasja, posledica nesoglasij pa so dileme o 

ocenjevanju. V času nastajanja tega dela so mi po glavi ''švigala'' številna vprašanja in ideje, 

in sicer, od dodatnega usposabljanja učiteljev, do resnega spraševanja, ali učitelji ocenjujejo 

opisno pravilno, saj bi lahko na osnovi njihovih podanih argumentov trdila le obratno. Med 

pisanjem diplome se je moja ideja o neocenjevanju športne vzgoje le poglabljala, saj me je v 

to prepričevalo vedno več stvari, vedno več argumentov učiteljev, ki niso bili na mestu, ravno 

tako tudi podatki raziskav zdravstva in še kaj. Menim, da moje diplomsko delo pripomore k 

tej problematiki, saj se v njem točno vidi, kaj vse je še poleg dileme ocenjevati ali ne 

ocenjevati, problem.  
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9 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik 

 

Spoštovani! 

Sem Petra Brvar in zaključujem s študijem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni 

pouk. Pri predmetu didaktika športne vzgoje, pod mentorstvom dr. Vesne Štemberger, pišem 

diplomsko delo z naslovom Ocenjevanje športne vzgoje. 

Med športnimi strokovnjaki, športnimi didaktiki in športnimi pedagogi se že nekaj časa 

razvnemajo razprave o načinu ocenjevanja šolske športne vzgoje. Mnenja so zelo različna. 

Ker pa bodo  tudi Vaša stališča pripomogla k oblikovanju otroku najbolj primernega 

ocenjevanja, Vas prosim, da si vzamete nekaj časa in rešite spodnji vprašalnik. Vprašalnik je 

popolnoma anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno za namene tega diplomskega 

dela. 

Preden boste odgovorili na zastavljeno vprašanje, Vas prosim, da pozorno preberete naslednje 

pojasnilo, ki Vam bo pomagalo pri odločitvi. 

Športno vzgojo lahko ocenjujemo na različne načine (pri tem so upoštevani tudi načini 

ocenjevanja, ki jih danes ne uporabljamo več): 

1. s številčno oceno od 1 do 5, 

2. z besedno oceno (zelo uspešno, uspešno, manj uspešno), 

3. z opisno oceno, 

4. brez ocenjevanja. 

 

Glavne značilnosti vsakega ocenjevanja so naslednje: 

 

1. ŠTEVILČNA OCENA 

Gre za ocenjevanje s petstopenjsko številčno oceno, ki ima vrednost od 1 do 5 kot pri vseh 

učnih predmetih. Številčna ocena učenca vrednostno klasificira.  
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2. BESEDNA OCENA 

Gre za ocenjevanje s tristopenjsko ocenjevalno lestvico, ki ima ocene zelo uspešno (ZU), 

uspešno (U) ter manj uspešno (MU). Ocena učence še vedno klasificira, vendar manj kot 

petstopenjska številčna ocena. Pri  besednem ocenjevanju zelo lahko opredelimo obe skrajni 

skupini učencev, vsa preostala večina pa je največkrat ocenjena z besedo »uspešno«. Ni 

negativne ocene in besedna ocena se ne upošteva pri končnem uspehu v letnem spričevalu.  

 

3. OPISNA OCENA 

Pri opisnem ocenjevanju učitelj opisno opredeli učenca in pri tem upošteva vrsto dejavnikov, 

ki lahko vplivajo na njegovo vzgojno-izobraževalno učinkovitost. Za takšno ocenjevanje je 

potrebno, da ima vsak učenec svoj dosje, kamor učitelj vse leto vpisuje svoja opažanja o 

učencu, o njegovem napredovanju, odnosu do dela, vloženem naporu, sodelovanju ali 

nesodelovanju pri različnih dejavnostih, o delovanju v interesnih dejavnostih v šoli in zunaj 

šole, o samostojnosti, pridnosti, natančnosti, samokritičnosti in podobno. Na podlagi teh 

zapisov učitelj konec leta napiše opisno oceno, pri tem pa upošteva učenčeve objektivne 

možnosti.  

 

4. BREZ OCENJEVANJA 

Športna vzgoja poteka po predpisanem učnem programu, vendar se ne ocenjuje na noben 

način, je pa obvezna. Tudi v letnem spričevalu ni vpisana kot ocena, temveč z besedama 

»opravil« oziroma »neopravil«. Izraz »neopravil velja za učence, ki ur športne vzgoje ne bi 

obiskovali oziroma neopravičeno izostajali.   

 

VPRAŠALNIK 
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ŠOLA (na kateri poučujete):___________________________________________________ 

 

RAZRED (ki ga učite):______________________ 

 

STAROST (učitelja):________________________ 

  

DELOVNA DOBA: ________________________ 

 

DOSEŽEN NAZIV (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik):______________________ 

 

ALI SAMI POUČUJETE ŠVZ? (da/ne)________ 

1. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v PRVI triadi. 

Obkrožite lahko le eno izbiro! 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 

2. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v DRUGI triadi. 

Obkrožite lahko le eno izbiro! 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Brvar Petra, diplomsko delo 

-131- 

 

3. Prosim, da pri vsakem načinu ocenjevanja na kratko utemeljite, zakaj se strinjate 

oziroma ne strinjate z določenim ocenjevanjem. 

 

Številčna ocena od 1 do 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Besedna ocena: ZU, U, MU 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Opisna ocena 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Brez ocenjevanja 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Koliko časa potrebujete za oblikovanje ocene pri športni vzgoji? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kakšne so po Vašem mnenju težave, ki se pojavljajo pri opisnem ocenjevanju športne 

vzgoje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Kakšni so Vaši predlogi za izboljšave pri opisni oceni pri športni vzgoji? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zahvaljujem se Vam za vaš čas in trud! 
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Priloga 2: Nagovor k vprašalniku 

 

Spoštovani! 

Sem Petra Brvar, absolventka RP na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. 

Vesne Štemberger pišem diplomsko delo z naslovom Ocenjevanje športne vzgoje. 

Kot je bilo dogovorjeno, Vam pošiljam vprašalnik, s katerim želim raziskati, kateri način 

ocenjevanja športne vzgoje se zdi učiteljem ljubljanske regije najbolj primeren. 

Vprašalnik je namenjen učiteljem razrednega pouka od prvega do petega razreda, športnim 

pedagogom in učiteljem, ki so v podaljšanem bivanju in so v času svoje delovne dobe tudi 

poučevali. 

Rešene vprašalnike mi, prosim, pošljite na naslov (pbrvar@gmail.com) najkasneje do konca 

marca. 

Glede na to, da z učitelji ne bom imela osebnega stika, Vas vljudno prosim, da jim 

posredujete moja razmišljanja, zapisana v nadaljevanju. 

Zavedam se, da delo učitelja terja veliko časa za pripravo kvalitetnega pouka, ki bo v mladih 

glavah spodbujal vedoželjnost, ustvarjalnost, željo po doseganju vedno novih še nepoznanih 

stvari, spoznanj ... Vem tudi, da imajo učitelji poleg priprave na sam pouk še veliko drugih 

obveznosti, kot so nastopi za starše, razni tabori, natečaji, priprave učencev na tekmovanja ... 

poleg tega pa se udeležujejo tudi izobraževanj, na katerih se vedno znova izpopolnjujejo z 

upanjem ustvariti dobro ozračje v razredu, da se bo vsak posameznik počutil odlično, 

posledično pa bo tudi razred deloval kot celota, velika družina, ki skupaj diha in hodi po poti 

znanja in spoznavanja življenjsko pomembnih ''modrosti''. 

Kljub vsem  navedenim obveznostim Vas lepo prosim, da si vzamete čas, čeprav se zavedam, 

da je to včasih zelo težko, in rešite moj vprašalnik. Moja želja je namreč, da čim prej 

diplomiram in postanem del šolskega sistema, kjer se bom ravno tako kot vsi vi trudila v 

smeri, ki bo za mlade radovedneže najprimernejša. 

 V upanju, da mi boste pomagali pri uresničitvi moje želje, Vas vse prav lepo pozdravljam. 

Petra Brvar 
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