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POVZETEK 

 

Na vzorcu 245 učencev 3. razredov različnih osnovnih šol gorenjske in ljubljanske regije smo 

ugotavljali priljubljenost šolskega predmeta šport. Zanimalo nas je tudi, kako pomemben se jim 

ta predmet zdi za življenje. Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa, instrument, ki smo ga 

uporabili, pa anketni vprašalnik. Rezultati so pokazali, da predmet šport med učenci zaseda prvo 

mesto po priljubljenosti, kamor ga pogosteje uvrščajo dečki kot deklice. Kar se tiče pomembnosti 

za življenje, pa je bil predmet uvrščen nekoliko slabše kot po priljubljenosti. 

  

Ključne besede: osnovna šola, šport, priljubljenost, tretji razred, učenci.  

 

UVOD 

 

Gibanje je pomemben del našega razvoja. Učencem poleg spoznavanja samih sebe omogoča tudi 

vključevanje med sovrstnike. Učitelji smo zato gibalno dejavnost v primerni količini in z 

ustrezno aktivnostjo dolžni zagotavljati učencem. V današnjem sodobnem svetu je to zavedanje 

še posebej pomembno, saj način življenja mladih postaja vse bolj sedeč (Pišot in Završnik, 2005).  

 

Prav učitelj pa ima gotovo veliko vlogo pri oblikovanju pozitivnega oziroma negativnega mnenja 

učencev o predmetu šport. Njegovo delo ni samo poučevanje pravilne izvedbe posameznih prvin, 

ampak s svojim ravnanjem, z osebnostnimi značilnostmi in s prepričanji neposredno vpliva na 

svoj način vodenja pouka in s tem tudi na mnenje predvsem mlajših učencev, saj je učitelj zanje 

vzornik in v večini primerov prevzemajo njegovo vedenje (Boben, Cecić Erpić, Škof in 

Zabukovec, 2005).  

 

Pozitivno doživljanje športa pa ima velik pomen tudi za poznejša življenjska obdobja. Učence 

želimo pripraviti do tega, da si bodo znali v življenju zapolniti prosti čas z različnimi gibalnimi 

dejavnostmi. Želimo jih usmeriti v zdrav, športni življenjski slog. Prav predmet šport je edini 

šolski predmet, ki ima takšen vzgojno-izobraževalni cilj (Kristan, 2009). 

 

Za nekatere učence so določene učne vsebine pretežke in zato posledično tudi nezanimive, spet 

za druge pa so enake vsebine prelahke, kar povzroča nemotiviranost za delo. Ena izmed rešitev 

je, da se delo v šoli prilagodi z diferenciacijo in individualizacijo. Tako bi vsak učenec v šoli dobil 

maksimalno, način dela pa bi pozitivno vplival na njegovo mnenje o športu in na njegovo 

priljubljenost (Štemberger, 2003).  
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OPREDELITEV PREDMETA IN PROBLEMA  

 

Vsebine pri predmetu šport so v prvem in drugem triletju naravne oblike gibanja ter osnovne 

prvine atletike, gimnastike z ritmično izraznostjo, plesa, iger z žogo, plavanja, smučanja in 

pohodništva. Z doseganjem zastavljenih ciljev pri tem predmetu razvijamo gibalne in 

funkcionalne sposobnosti učencev, sami pa pridobivajo raznovrstna praktična in teoretična 

znanja, na podlagi katerih si nato oblikujejo stališča in vrednote, povezane z zdravim načinom 

življenja in s kakovostnim preživljanjem prostega časa. Prav pri predmetu šport pa lahko pri 

učencih uspešno razvijamo tudi temeljne vrednote, kot so: strpnost, medsebojno sodelovanje, 

spoštovanje pravil, odgovornost, predvidevanje posledic lastnih dejanj idr. Prav zato bi se morali 

pri tem predmetu učitelji še bolj truditi za uspešnost vsakega posameznika, kar pa seveda 

zahteva ustrezno diferenciacijo in upoštevanje individualnih značilnosti učencev (Jurak idr., 

2001).  

 

Raziskave kažejo, da se športnovzgojni proces ne izvaja vedno kakovostno oziroma se sploh ne 

izvaja (Štemberger, 2005). Menimo, da se učitelji ne zavedajo resnosti te težave, saj s 

poučevanjem vsebin pri tem predmetu vplivamo na celosten razvoj posameznika. Poleg 

pridobitve znanj pa želimo, da bi učenci šport vzljubili.  

 

V prispevku ugotavljamo, kako priljubljen je šolski predmet šport med učenci 3. razredov 

osnovnih šol ljubljanske in gorenjske regije in kako pomemben se jim zdi za življenje. 

 

DOLOČITEV CILJEV IN HIPOTEZ 

 

C 1: Ugotoviti, ali učenci predmet šport uvrščajo med tri predmete, ki jih imajo v šoli najraje.  

C 2: Ugotoviti, ali se med učenkami in učenci pojavljajo statistično značilne razlike glede 

priljubljenosti posameznih šolskih predmetov.  

C 3: Ugotoviti, ali učenci predmet šport uvrščajo med tri šolske predmete, za katere menijo, da so 

življenjsko pomembni. 

 

H 1: Učenci predmet šport uvrščajo med tri šolske predmete, ki jih imajo v šoli najraje. 

H 2: Med učenkami in učenci se pojavljajo statistično značilne razlike glede priljubljenosti 

posameznih šolskih predmetov. 

H 3: Učenci predmeta šport ne uvrščajo med tri šolske predmete, za katere menijo, da so 

življenjsko pomembni.  

 

METODE DELA 

 

V raziskavo smo vključili 245 učencev, od tega 118 dečkov in 127 deklic, ki so v šolskem letu 

2014/15 obiskovali tretje razrede na šestih osnovnih šolah gorenjske in ljubljanske regije. 

Vprašalnik so reševali le v tistih osnovnih šolah, v katerih smo predhodno pridobili soglasje 

ravnatelja oziroma ravnateljice.  

 

Anketiranje je potekalo novembra in decembra 2014 ter januarja 2015. Vprašalnike so učenci 

dobili v natisnjeni obliki, posredovali pa so jim jih njihovi razredniki. Podatke smo zbirali v šoli, 

in sicer v jutranjem varstvu, med odmori in v podaljšanem bivanju.  
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Podatke smo obdelali s SPSS-programom, različica 22.0. Izračunali smo pogostost pojavljanja 

posameznih odgovorov. Izraženi so z relativnimi frekvencami. Za ugotavljanje razlik med 

posameznimi skupinami merjencev smo uporabljali hi-kvadrat preizkus. 

 

REZULTATI  

 

Z vprašanjem, katere tri predmete imajo v šoli najraje, smo želeli izvedeti, katere tri šolske 

predmete imajo učenci najraje. 

 

Rezultate smo v Tabeli 1 zapisali tako, da smo na 1. mesto razvrstili vse šolske predmete (od 

tistega, ki se je pojavljal najpogosteje, do tistega, ki se je pojavljal najredkeje), ki so jih učenci v 

vprašalniku zapisovali pod 1. mesto. Prav tako smo storili tudi na 2. in 3. mestu v Tabeli 1. 

 

Tabela 23 

Prvi trije šolski predmeti, ki jih imajo učenci najraje 
ODGOVORI DEČKI (%) DEKLICE (%) SKUPAJ (%) 
MESTO 
šport 31,7 15,0 46,7 
likovna umetnost 5,0 20,4 25,4 
matematika 7,9 4,6 12,5 
glasbena umetnost 0,0 5,4 5,4 
slovenščina 1,3 3,8 5,0 
spoznavanje okolja 1,3 2,1 3,3 
angleščina 0,0 1,7 1,7 
hi-kvadrat test: 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 58,745a 6 0,000 
    
MESTO 
likovna umetnost 12,9 10,4 23,3 
šport 9,2 13,8 22,9 
matematika 14,2 8,8 22,9 
glasbena umetnost 5,4 8,8 14,2 
slovenščina 3,3 7,1 10,4 
spoznavanje okolja 2,1 4,2 6,3 
hi-kvadrat test: 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,929a 5 0,036 
    
MESTO 
glasbena umetnost 8,0 14,3 22,3 
likovna umetnost 11,8 8,4 20,2 
matematika 10,1 8,0 18,1 
šport  3,4 10,9 14,3 
slovenščina 8,0 5,9 13,9 
spoznavanje okolja 5,5 5,5 10,9 
angleščina  0,4 0,0 0,4 
hi-kvadrat test: 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16,681a 6 0,011 

 

Učenci so predmet šport (46,7%) najpogosteje uvrstili na prvo mesto, sledili pa sta mu likovna 

umetnost (25,4%) in matematika (12,5%). Rezultati nas niso presenetili, saj smo pričakovali za 

predmet šport in tudi za glasbeno umetnost, da ju bodo učenci uvrstili visoko na seznam glede 
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na priljubljenost. Navsezadnje sta to predmeta, pri katerih otroci lahko izražajo svojo 

ustvarjalnost, se gibajo in so lahko bolj sproščeni. 

 

Če pogledamo drugo mesto, je najvišji delež dobila likovna umetnost (23,3%), za njo pa sta šport 

(22,9%) in matematika (22,9%) z enakim rezultatom. Na tretje mesto so učenci najprej uvrstili 

glasbeno umetnost (22,3%), nato likovno umetnost (20,2%) in za njo spet matematiko (18,1%). 

Iz rezultatov lahko razberemo, da so najljubši predmeti učencev šport, likovna umetnost, 

matematika in glasbena umetnost.  

 

Pri vseh prvih treh mestih pri izbiri učenčevih najljubših šolskih predmetov pa se pojavljajo 

statistično značilne razlike med deklicami in dečki. Predmet šport je na prvo mesto po 

priljubljenosti uvrstilo večje število dečkov, in sicer kar 31,7%, medtem ko je to storilo le 15,0% 

deklic. Na drugo in tretje mesto po priljubljenosti pa ga je umestilo več deklic kot dečkov. Na 

drugo mesto ga je namreč umestilo 13,8% deklic in 9,2% dečkov, na tretje pa 10,9% deklic in le 

3,4% dečkov. Lahko bi rekli, da je šport malce bolj priljubljen pri dečkih, saj so ga v večji meri 

kot deklice uvrščali na prvo mesto. Priljubljen pa je tudi pri deklicah, le da so ga one večinoma 

uvrščale na drugo in tretje mesto. 

 

Mnenja učencev o priljubljenosti posameznih šolskih predmetov bi lahko primerjali z raziskavo, 

ki so jo izvedli Jurak idr. (2001), v katero je bilo vključenih 7.344 učencev na razredni in 

predmetni stopnji. Tudi tu se je predmet šport izkazal kot najbolj priljubljen šolski predmet. Na 

razredni stopnji ga je na prvo mesto umestilo kar 50% dečkov in 27,5% deklic, na predmetni pa 

47,6% dečkov in 28,3% deklic.  

 

Tabela 24 

Prvi trije šolski predmeti, za katere učenci menijo, da so življenjsko najpomembnejši 
ODGOVORI DEČKI (%) DEKLICE (%) SKUPAJ (%) 
MESTO 

matematika 15,9 20,7 36,6 
šport 15,9 13,7 29,5 
spoznavanje okolja 8,8 7,0 15,9 
slovenščina 6,6 8,8 15,5 
angleščina 0,0 1,3 1,3 
likovna umetnost 0,4 0,4 0,9 
glasbena umetnost 0,0 0,4 0,4 
MESTO 
matematika 14,4 15,3 29,7 
slovenščina 12,2 13,1 25,2 
spoznavanje okolja 9,0 9,9 18,9 
šport 7,2 9,0 16,2 
angleščina 2,3 1,4 3,6 
likovna umetnost 0,9 2,3 3,2 
glasbena umetnost 1,8 1,4 3,2 
MESTO 
slovenščina 14,6 14,2 28,8 
spoznavanje okolja 8,7 14,2 22,8 
matematika  8,2 9,6 17,8 
šport 7,8 9,1 16,9 
likovna umetnost 2,7 2,3 5,0 
glasbena umetnost 2,7 2,3 5,0 
angleščina  2,7 0,9 3,7  
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Učence smo povprašali tudi, kateri trije predmeti se jim zdijo življenjsko najpomembnejši. Po 

pomembnosti je bil predmet šport slabše uvrščen kot po priljubljenosti. 

 

Učenci so v največjem številu na prvo mesto uvrstili matematiko (36,6%). Ta se jim zdi za 

življenje najpomembnejši šolski predmet. Sledi ji predmet šport (29,5%), za njim pa spoznavanje 

okolja (15,9%). Na drugo mesto so učenci spet v največjem številu uvrstili matematiko (29,7%). 

Tokrat ji sledita slovenščina (25,2%) in spoznavanje okolja (18,9%). Na drugo mesto pa so 

učenci uvrstili tudi šport (16,2%); res je, da v nekoliko manjšem deležu, toda kljub temu so 

rezultati razveseljivi, saj nam povedo, da se jim ta predmet zdi pomemben za življenje. Na tretje 

mesto so učenci v največjem številu uvrstili iste predmete kot na drugo mesto, in sicer 

slovenščino (28,8%), spoznavanje okolja (22,8%) in matematiko (17,8%). Predmet šport pa je 

umeščen takoj za matematiko z 16, 9%.  

 

Učenci menijo, da sta za življenje najpomembnejša predmeta matematika in slovenščina, kar je 

razumljivo, saj ju najpogosteje uporabljamo v vsakdanjem življenju. Sicer to velja tudi za šport 

(naravne oblike gibanja), vendar se učenci mogoče tega ne zavedajo. Na to nedvomno vpliva tudi 

dejstvo, kak pomen dajejo športu starši in šola (število ur tedensko na šolskem urniku, dejansko 

izvajanje športnih vsebin, kakovost poučevanja predmeta šport …). Na podlagi izkušenj iz prakse 

ugotavljamo, da učitelji/učiteljice razrednega pouka velikokrat izpuščajo predmet šport z urnika 

oziroma ga krajšajo, s tem ko se otroci šele po začetku šolske ure lahko začnejo preoblačiti v 

športno opremo in zapuščajo telovadnico že pred koncem šolske ure. Prevečkrat je med učitelji 

prisotno tudi prepričanje, da so v zaostanku s snovjo pri slovenščini, matematiki idr., zato vidijo 

rešitev v menjavi ur predmeta šport z enim izmed teh predmetov. S tem pa neposredno vplivajo 

na mnenje učencev o pomembnosti predmeta šport.  

 

SKLEPI 

 

Z raziskavo smo želeli izvedeti, kako priljubljen je šolski predmet šport med učenci, ali se med 

deklicami in dečki pojavljajo statistično značilne razlike v njihovih mnenjih ter ali ga uvrščajo 

med življenjsko najpomembnejše predmete. Prvi dve hipotezi smo potrdili, tretjo pa ovrgli, ker 

se je predmet šport pojavil na prav vseh treh mestih glede na pomembnost šolskih predmetov za 

življenje. Res je bil uvrščen slabše kot po priljubljenosti, vendar nas je kljub temu njegova 

uvrstitev med življenjsko najpomembnejše šolske predmete razveselila, saj pomeni, da se učenci 

zavedajo pomembnosti športnovzgojnega procesa za njihov celostni razvoj. Na njihovo mišljenje 

pomembno vplivata tudi način poučevanja učitelja in njegovo prepričanje o pomembnosti 

ustreznega poučevanja predmeta šport. Zato bi se morali učitelji z učenci veliko tudi pogovarjati 

o glavnih ciljih predmeta šport (zmožnost kakovostnega organiziranja prostega časa, želja po 

vsakodnevnem gibanju, ki vpliva na njihovo zdravje, zmožnost sodelovanja z vrstniki, 

spoznavanje pravil in učenje, kako pomembno jih je upoštevati idr.), da bi razumeli, zakaj je 

ukvarjanje z raznimi športnimi dejavnostmi tako zelo pomembno.  
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