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POVZETEK 
V magistrskem delu smo ugotavljali, kakšen odnos imajo učenci 2. in 3. razredov OŠ 
do predmeta šport glede na indeks telesne mase. 

V teoretičnem delu smo opredelili pomen gibanja, osredotočili smo se predvsem na 
gibalno/športno aktivnost otrok in mladostnikov. Ugotavljali smo, kako družina, šola, 
predmet šport in učitelji pomembno vplivajo na gibalno/športno aktivnost otrok. 
Usmerili smo se predvsem na gibalno/športno nedejavnost in problem naraščanja 
prekomerne telesne teže in debelosti med otroki in mladostniki. Proučili smo, kako 
narašča v svetu in v Sloveniji epidemija prekomerne telesne teže in debelosti. 
Navedli smo vzroke in posledice, ki jih to prinaša. Za ugotavljanje prekomerne 
telesne teže in debelosti smo predstavili izračun indeksa telesne mase. Nadalje smo 
opisali, kako lahko gibalna/športna dejavnost pripomore k zmanjšanju telesne teže in 
kakšni načini vadbe so primerni za prekomerno težke in debele otroke. V zadnjih 
poglavjih smo se osredotočili še na pomen motivacije za gibalno/športno 
udejstvovanje ter na povezanost med telesno samopodobo in gibalno/športno 
dejavnostjo. 

V empiričnem delu so sodelovali 203 učenci, ki so v šolskem letu 2016/17 obiskovali 
2. in 3. razrede na osnovnih šolah na Primorskem in na Gorenjskem. Zanimalo nas 
je, ali je predmet šport všeč učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo, kaj 
jim je pri predmetu najbolj in kaj jim je najmanj všeč, kaj bi spremenili pri pouku 
športa, kako se pri tem pouku počutijo, kako pogosto se z družino gibajo in kateri 
šport jim je najbolj pri srcu. 

Rezultati so pokazali, da je predmet šport priljubljen med učenci s prekomerno 
telesno težo in debelostjo. Vsebine, ki so tem učencem pri predmetu najbolj všeč, so 
elementarne igre, in sicer moštvena igra Med dvema ognjema. Najmanj pa jim je 
všeč tek. 

Učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo, ki obiskujejo 2. razred, si ne želijo 
sprememb pri predmetu, učenci 3. razreda pa si želijo, da bi bilo prisotnega manj 
teka. 

Na vprašanje, kako se pri predmetu počutijo, so najpogosteje odgovorili, da so pri 
predmetu osamljeni, da jim je slabo, jih boli glava, trebuh, roke in noge ter da jim je 
pri pouku športa nerodno. 

Kar 38,5 % debelih učencev se z družino nikoli ne ukvarja s športom, občasno se jih 
z družino giba 15,4 %, kar je najnižji odstotek med ponujenimi odgovori. 11,4 % 
prekomerno težkih učencev se z družino nikoli ne giba, občasno se jih giba  20 %. 
Višji so odstotki pri gibanju med vikendi (prekomerno težki – 31,1 % ; debeli – 23,1 
%) in vsak dan (prekomerno težki – 37,1 %; debeli – 23,1 %). Najpogostejša 
gibalna/športna dejavnost, s katero se ukvarjajo v okviru družine, je kolesarjenje.  

To je tudi najbolj priljubljena vrsta športa med otroki s prekomerno telesno težo in 
debelostjo. Poleg tega imajo v veliki meri radi tudi plavanje, rolanje in igre z žogo. 

 

Ključne besede: gibanje, gibalna/športna dejavnost, odnos, prekomerna telesna 
teža, debelost, indeks telesne mase, predmet šport.  
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ABSTRACT 

ATTITUDES OF SECOND AND THIRD GRADERS TOWARDS 
PHYSICAL EDUCATION WITH RESPECT TO THE BODY MASS 
INDEX 

In the master’s thesis we analysed the attitude of 2nd and 3rd grade pupils’ towards 
sports lessons considering their body mass index.   

In the theoretical part, we defined the importance of physical exercise, we primarily 
focused on the physical/sports activities of children and adolescents. We identified 
the influence of family, school, sports lessons and teachers on the physical/sports 
activities of children. We particularly focused on the physical/sports inactivity and the 
problem of growing overweight and obesity among children and adolescents. We 
studied the annually growing epidemic of overweight and obesity in the world and in 
Slovenia. We also stated the causes and consequences of this epidemic. We 
presented the calculation of the body mass index for the determination of overweight 
and obesity. We then described how physical/sports activity can contribute to weight 
loss and which types of exercise are suitable for overweight and obese children. In 
the final chapters, we also focused on the importance of motivation for 
physical/sports activity and on the correlation between the body image and 
physical/sports activity. 

In the research within the empirical part participated 203 pupils, who attended 2nd 
and 3rd grades of primary school in the Coastal and Upper Carniola region during the 
school year 2016/2017. We wanted to know, if overweight and obese children like 
Sports lessons in school, what they like mostly about this school subject and what 
they like the least, what they would change regarding this school subject, how they 
feel during lessons, how often they engage in physical activities with the family and 
which sport they like the most.  

The results showed that Sports lessons are popular among overweight and obese 
children. The elements of this school subject that pupils’ like the most are elementary 
games, more precisely the team game Dodgeball, but at least they like running.  

Overweight and obese children, attending the 2nd grade, do not want any changes in 
terms of this school subject, while those, attending the 3rd grade, want less running.  

The most frequent answers to the question, how they feel during Sports lessons, 
were that they feel lonely, fatigued, that their head, abdomen, hands or legs hurt or 
that they feel ashamed.  

As much as 38.5% of obese pupils never engage in sports activities with their family 
and sometimes 15.4%, which is the lowest percentage of all the provided answers. 
11.4% of overweight pupils never engage in sports activities with their family and 
sometimes 20 %. Higher percentages are present when it comes to physical exercise 
during the weekend (overweight – 31.1%; obese – 23.1) and everyday physical 
activities (overweight – 37.1%; obese – 23.1%). The most frequent physical/sports 
activity they are performing with their family is cycling.  
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Cycling is also the most popular type of sports among overweight and obese 
children. In addition, they highly like swimming, inline-skating and ball games. 

Keywords: physical exercise, physical/sports activity, attitude, overweight, obesity, 
body mass index, school subject Sports	
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1.0 UVOD 
Šport je bistveni vzvod človekovega razvoja in njegova temeljna pravica. 
Gibalna/športna aktivnost je eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na rast in 
razvoj posameznika. Pišot in Završnik (2001) pišeta, da naloga gibalne/športne 
aktivnosti ni le razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, temveč tudi kognitivni in 
čustveno-socialni razvoj. Te naloge pa se ne uresničijo s samim gibanjem, temveč je 
potrebna zgodnja vzgoja za zdrav življenjski slog, za katero so najprej odgovorni 
starši, pozneje pa šola in učitelji.  

Vsak otrok se namreč rodi kot nepopisan list. Cilj vsakega posameznika, ki vzgaja, bi 
moral biti, da se otrok razvije v zdravega posameznika. Le z zdravim telesom bo 
lahko uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo. Zdravje je naše največje bogastvo, zato 
ga moramo ceniti in ga ohranjati. 

Prvi, ki so odgovorni za otrokovo zdravo prihodnost, so starši. Predpostavljamo 
lahko, da takšen življenjski slog kot ga bodo predstavili svojemu otroku, takšnega 
bodo otroci prevzeli in ga živeli.  

Ko otrok vstopi v šolo, pa postanejo učitelji tisti, ki jih otrok lahko dojema kot 
pomembne ljudi. Vzgoja in izobraževanje za zdravo življenje sta v današnjem svetu 
ključnega pomena. Zato menimo, da odnos učiteljev do športa pomembno vpliva na 
odnos učencev do športa. Učitelji so, poleg staršev, otrokov drugi vzor. Če starši 
otroka vzgojijo v gibalno/športno neaktivnega posameznika, je naloga učitelja še  
pomembnejša. Otroku mora učitelj predstaviti pomembnost skrbi za lastno zdravje. 
On mora biti motivator in seveda tudi demonstrator zdravega življenjskega sloga.  

Tako starši kot učitelji morajo slediti dolgoročnemu cilju – otroka vzgojiti in izobraziti v 
zdravem duhu, njegov pomen bodo cenili in spremljal jih bo v življenju. 

Na žalost pa se v 21. stoletju spopadamo s problemom gibalne/športne neaktivnosti. 
Vedno več odraslih, posledično tudi vedno več mladih, je gibalno neaktivnih. Vzrok 
za to je predvsem sedeči način življenja, ki ga je s sabo prinesla novejša tehnologija 
(WHO, 2016). 

Gibalna/športna aktivnost je pomembna za rast in razvoj človeka. Poleg tega je zelo 
pomembna pri uravnavanju telesne teže. Če aktivnost že v zgodnjem obdobju črtamo 
iz otrokovega urnika, je velika verjetnost, da se bo otrok razvil v neaktivnega in 
prekomerno težkega odraslega. Gibalna/športna neaktivnost, povišan krvni tlak, 
nizka občutljivost na inzulin, zvišana vrednost maščob v krvi in debelost so dejavniki, 
ki lahko povzročijo kronične in srčno-žilne bolezni (Pišot in Završnik, 2001). 

Pomembno je zavedanje, da so tisti, ki se z gibalno/športno aktivnostjo ukvarjajo že v 
otroštvu, aktivnejši in funkcionalno sposobnejši tudi v odraslosti. Poleg tega obstaja 
tudi manjše tveganje za pojav že omenjenih bolezni. 

Prenizka raven gibalne/športne aktivnosti lahko vpliva na prekomerno težo in 
debelost v otroštvu. Otrok, ki je pretežak, se bo v večini izogibal gibalnih aktivnosti, 
saj jih bo zaradi teže težje izvajal. Zaradi tega pa lahko otrok izgubi tudi motivacijo za 
gibalno/športno udejstvovanje. Počuti se manj sposobnega in se takim aktivnostim 
izogiba. Tak otrok lahko postane tudi socialno prikrajšan, saj doživlja zavrnitev in 
posmehovanje vrstnikov. 
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Da ustavimo epidemijo neaktivnosti in naraščanja odstotka otrok s prekomerno 
telesno težo, moramo otroku zgodaj ponuditi čim več pozitivnih spodbud, da bo 
usvojil zdrav in primeren življenjski slog ter si izoblikoval pozitiven odnos do športa. 

 

2.0 PREDMET IN PROBLEM  
Včasih, ko je bilo na razpolago manj avtomobilov, televizije, računalnikov, so ljudje 
veliko časa preživeli aktivno. Na delo in v šolo so hodili peš ali so uporabljali 
prevozna sredstva, kot sta kolo in avtobus. Otroci so se igrali na prostem. Danes pa 
je otroka veliko lažje zaposliti tako, da ga posedemo pred televizijo ali računalnik. 
Tako se čas, ki bi ga lahko otrok  aktivno preživel, zmanjša. Ta trend zahteva 
spremenjen odnos staršev in otrok do telesnih dejavnosti. Šport je primeren za vse. 
(Gavin, Downshen in Izenberg, 2007).  

Prav to zavedanje bi moral imeti vsak posameznik. Ne glede na to, ali si gibalno 
nadarjen ali neroden, gibalna/športna dejavnost je dosegljiva vsakomur. Njena 
pomembnost je ključna za zdrav razvoj in življenje. Namesto da bi starši in otroci 
prosti čas preživeli skupaj, v naravi, se dandanes v večini raje poslužujejo sedečih 
aktivnosti. Otroci tako lahko pridobijo napačno predstavo o gibanju ali pa je sploh ne 
pridobijo. Tudi njihov odnos do gibalne/športne dejavnosti ne more biti pozitiven, če s 
samimi dejavnostmi nimajo veliko izkušenj. Še večji problem lahko gibalna/športna 
aktivnost predstavlja otrokom s prekomerno telesno težo. Ta lahko postane še 
dodatna ovira pri uspešnem izvajanju gibalnih vaj. Čeprav je za gibanje ključno 
zgodnje obdobje, za gibalno/športno udejstvovanje ni nikoli prepozno.  

Problem v magistrskem delu je odnos učencev 2. in 3. razreda do predmeta šport. 
Osredotočili se bomo predvsem na odnos in počutje tistih otrok, katerih indeks 
telesne mase je višji od priporočenega. Zanima nas, ali imajo otroci s prekomerno 
telesno težo radi predmet šport, kaj jim je pri predmetu najbolj všeč in kaj najmanj, 
kaj bi pri urah športa spremenili, kako se pri urah počutijo, ali se gibajo tudi z družino, 
kateri šport jim je najbolj všeč in kateri najmanj.  
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2.1 Opredelitev gibanja in njegov pomen 
Hosta (2004) pravi, da je gibanje premikanje v času in prostoru, je odnos, je miselna 
obravnava problema, je kvantitativna ali kvalitativna sprememba stvari. Gibanje je 
temeljni princip narave, je znak živosti in živahnosti.  

Gibanje je nujnost in človekova naravna potreba. Dojenčki se že ob rojstvu gibajo in 
kasneje z gibanjem spoznavajo svet okoli sebe. Malček z gibanjem krepi svoje telo, 
razvija motoriko in pridobiva spretnosti (Škof, 2007). Z gibalno dejavnostjo pridobi 
otrok gibalne in intelektualne sposobnosti. 

Z gibanjem se torej vse začne in konča. Gibanje je življenje. 

Gibanje vpliva na človekov zdrav razvoj, krepi mišice in kosti, povečuje gibljivost 
sklepov, izboljšuje delovanje dihal, srca in ožilja, dobro vpliva na prebavo. Vpliva tudi 
na zmanjšanje bolečin in napetosti v telesu ter pospešuje cirkulacijo, zaradi katere 
pride v telo in v možgane več kisika (Kete in Sentočnik, 2001). 

Gibalna dejavnost je dejavnik otrokovega celostnega razvoja. Vpliva na njegovo 
telesno aktivnost, duševni razvoj, na motivacijo za gibalno udejstvovanje v odrasli 
dobi, na zadovoljevanje potreb po vsakdanji aktivnosti, na odgovoren odnos do 
zdravega načina življenja, na oblikovanje pristnega odnosa do okolja in narave, na 
oblikovanje odnosov do drugih, na dobro počutje po vsakdanjem sedenju v šoli in še 
bi lahko naštevali (Učni načrt: Športna vzgoja, 2011). 

Torej otrok spoznava svet okoli sebe z gibanjem. Njegov gibalni razvoj poteka od 
prvih refleksno pogojenih gibalnih vzorcev do hotenih in kompleksnih gibalnih nalog. 
Štemberger in Pišot (2002) navajata, da premajhne oziroma popolne odsotnosti 
gibanja pri procesu vzgoje ni mogoče zadovoljivo nadomestiti v kasnejših obdobjih 
življenja. 

Prav v zgodnjih letih si otrok z gibanjem in igro razvija gibalne, spoznavne, 
funkcionalne sposobnosti ter se navaja na skupinsko delo in spoštovanje pravil. Med 
igro čuti zadovoljstvo, veselje, sproščenost. Poleg tega pa z gibanjem krepi imunski 
sistem in postaja odpornejši (Štemberger, 2004). 

Zurc (2008) nadalje navaja, da gibalna/športna dejavnost vpliva na razmerje med 
mišičjem in maščevjem. Pomanjkanje gibanja povzroča kopičenje maščobnega tkiva 
v telesu in s tem tudi debelost. Tudi Bull, Davis, Roscoe in Roscoe (1997) pravijo, da 
otrok z vsakodnevnim gibanjem vpliva na zmanjšanje ravni telesne maščobe. Z 
gibanjem se krepi kostno tkivo in povečuje mišična masa. 

Telesna aktivnost otrok je povezana s psihološkimi dejavniki. Aktivnost zmanjšuje 
simptome anksioznosti in depresije, pomaga pri socialnem razvoju, omogoča 
izražanje samega sebe, gradnjo samozavesti in vzpostavljanje socialnih interakcij. S 
strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je dokazano, da se telesno aktivni 
mladostniki manj poslužujejo nezdravih navad, kot so kajenje, alkohol in droge. Prav 
tako aktivnost pozitivno vpliva na uspeh v šoli. 

Povzamemo lahko, da je gibanje ključno za posameznikov razvoj in da ima veliko 
pomembnih in pozitivnih učinkov na posameznikovo zdravje. 
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Tudi Planinšec (2003) je na podlagi številnih raziskav izpostavil pozitivne učinke 
gibalne/športne aktivnosti na zdravje, nekaj smo jih že omenili: 

- pozitivni učinki na nekatere razsežnosti telesne sestave: zmanjšanje 
maščobnega tkiva, naraščanje mišične moči, večja kostna trdnost, 
preprečevanje debelosti, preprečevanje poškodb lokomotornega sistema; 

- krepitev imunskega sistema; 
- izboljšanje funkcionalne neodvisnosti in agilnosti; 
- pozitivni učniki na duševno zdravje: zmanjšanje depresije in anksioznosti, 

razvoj pozitivne samopodobe in samospoštovanja, preventivno delovanje proti 
stresu; 

- pozitivni učinki na uravnavanje krvnega tlaka, zvišanje holesterola HDL, 
znižanje holesterola LDL, zmanjšanje tveganja za pojav sladkorne bolezni. 

Poleg vseh pozitivnih učinkov pa Planinšec (2003) opozarja tudi na negativne. 
Omenja poškodbe mišičevja in okostja, ki so lahko posledica padcev in drugih 
nesrečnih dogodkov med gibalno/športno dejavnostjo. 

Že izpostavljeni pomembni vplivi gibalne/športne dejavnosti so razlog, da jo moramo 
vključiti v naš vsakdan. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da se otroci in 
mladostniki, stari od 5-17 let, intenzivno gibajo vsaj 60 minut na dan. Več kot se 
gibajo, večja je korist za zdravje. Priporočljivo je, da so gibalne dejavnosti v večini 
aerobne in da so vsaj trikrat na teden vključene tudi tiste dejavnosti, ki krepijo 
mišične skupine (WHO, 2016). 

Velik delež otrok in mladostnikov žal ne dosega omenjenih priporočil o zadostni 
gibalni/športni dejavnosti. To predstavlja problem, saj je, kot smo že omenili, za 
vzpostavljanje odnosa do gibanja ključno prav zgodnje obdobje (Dolenc, 2015). 
Takšen odnos, ki ga otroci vzpostavijo z gibanjem v otroštvu, bo po vsej verjetnosti 
enak odnosu, ki ga bodo ti imeli v odraslosti.  

Zavedati se torej moramo, da je naše telo naše največje bogastvo. Biti mora močno, 
vzdržljivo, gibljivo. Da ga takšnega ohranjamo, je pomembno, da z zadostnim 
gibanjem skrbimo zanj. Z redno in ustrezno telesno vadbo, s športnim načinom 
življenja in z zdravim življenjskim slogom veliko pripomoremo k negi lastnega telesa 
(Bizjan, 1999). 

 

 

2.1.2 Gibalna/športna dejavnost in športna dejavnost 
Pojma gibalna/športna dejavnost in športna dejavnost ne smemo enačiti, saj se 
razlikujeta. Gibalna/športna dejavnost je vsaka dejavnost, ki jo povzročijo skeletne 
mišice. Kaže se v značilno povečani porabi energije v primerjavi z mirovanjem (Škof, 
2010). V primerjavi s športno dejavnostjo ima gibalna/športna dejavnost veliko širši 
pomen. Ne zajema izključno športnih dejavnosti, temveč tudi aktivne dejavnosti, ki jih 
ne moremo poimenovati kot športne. Te so: planinarjenje, delo na polju ali na kmetiji, 
različna fizična dela itd. Vendar pa tudi z gibalno/športnimi, prav tako kot s športom, 
lahko vplivamo na povečanje psihofizičnih sposobnosti človeka. Gibalna/športna 
aktivnost je tista, ki ima v vseh življenjskih obdobjih nenadomestljivo vlogo. Pri mladih 
je pomembna z vidika normalnega biološkega, mentalnega in socialnega razvoja, v 
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času zrelosti je pomembna z vidika ohranjanja vitalnosti, varuje pred nastankom 
bolezni in omogoča boljšo kakovost življenja (Škof, 2010). 

Športna dejavnost je vadba, ki je prostovoljno in namensko usmerjena v razvoj 
telesnih sposobnosti in zdravja. Gre za sistematično dejavnost, ki jo lahko izvajamo 
samostojno ali v skupini brez vodenja in nadzora, lahko pa tudi v organiziranih 
skupinah s strokovnim vodenjem (Škof, 2010; Dolenc, 2015). 

Športna dejavnost posameznika ne le fizično, temveč tudi psihično in socialno bogati, 
mu nudi sprostitev, veselje in zadovoljstvo. Sem spada tudi športna rekreacija. To 
lahko opredelimo kot »šport za vse«. Zanj je značilno, da je namenjen vsem, 
najmlajšim kot tudi starejšim posameznikom. Razlika je le, da je pri mladih poudarek 
na bolj vzgojni komponenti športa, pri odraslih pa na rekreativni. Tekmovanja niso 
izključena, ravno nasprotno, prav športnorekreativna tekmovanja so način 
udejstvovanja številnih prebivalcev (Berčič, 2002; Kajtna in Tušak, 2005; Dolenc, 
2015). 

Kajtna in Tušak (2005) ugotavljata, da je športna rekreacija ali »šport za vse« postala 
vse bolj priljubljena med Slovenci. Pravita, da je postalo naše prebivalstvo glede na 
prejšnja desetletja veliko bolj aktivno. Razmerje med športno neaktivnimi, občasno 
aktivnimi in redno športno aktivnimi je bilo v letu 2005 4:3:3, medtem ko je bilo pred 
42 leti 6:3:1. Ti podatki pričajo o zmanjšanju deleža športno neaktivnih in povečanju 
občasno in redno aktivnih prebivalcev. A ne glede na napredek z rezultati v Sloveniji 
ne moremo biti povsem zadovoljni. 
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2.1.3 Vpliv staršev in družine na gibalno/športno dejavnost otrok  
Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju odnosa do gibalne/športne dejavnosti igrajo 
neposredne izkušnje in opazovanje. Bistveno je, da otrokom ponudimo izkušnje, ki 
bodo pozitivno vplivale na njihov odnos do športa (Jarvis, 1999). 

Izkušnje s športom pa otrok najprej dobi v družini. Ta ima zelo pomembno vlogo pri 
razvijanju njegovega odnosa do gibanja. Doupona in Kajtna (2011) pravita, da večina 
otrok prevzame življenjski stil staršev. 

Otroci imajo načeloma radi šport. Prav zato je pomembno, da že v otroštvu 
oblikujemo in postavimo temelje za kasnejše športnorekreativno udejstvovanje 
mladostnika in odraslega. Družina je torej tista, ki mora otroka spodbujati k zdravemu 
načinu življenja in h gibanju. Otrok dobi od nje izkušnje o telesnem, duševnem, 
socialnem, čustvenem, duhovnem in osebnostnem razvoju. Te pridobi lahko prav 
preko gibanja in športnorekreativnih dejavnosti (Kajtna in Tušak, 2005).  

Družina mora otroku omogočati, da je čim bolj aktiven, in mu pomagati, da dobi čim 
več motoričnih sposobnosti in znanj. Mora mu nuditi tudi občutek varnosti in 
sprejetosti. Če si otrok izoblikuje vedenjski vzorec, ki bo zapolnjen z gibanjem, je 
velika verjetnost, da bo tega prenesel v odraslost (Berčič, 2008). 

Torej zdrav življenjski slog v družini, v katerega je vključena redna gibalna aktivnost, 
pomembno vpliva na otrokov odnos do športa in njegovega kasnejšega 
udejstvovanja v njem (Berčič, Sila, 2004, v Berčič, 2008; Kajtna in Tušak, 2005). Tisti 
starši, ki so bili sami v otroštvu deležni znanj in izkušenj na področju športa, bodo 
zagotovo tudi svoje otroke vzgajali v športnem duhu (Berčič, 2008). Otroci in mladina, 
ki bodo že od malih nog rastli in bili v interakciji z različnimi telesnimi in športnimi 
dejavnostmi, bodo po vsej verjetnosti v poznejšem obdobju aktivnejši od otrok, ki jim 
družina te interakcije v obdobju otroštva ni nudila (Škof, 2010).  

Tudi J. Zurc (2011) je z raziskavo dokazala, da na gibanje desetletnega otroka 
močno vpliva gibalna aktivnost družine. Otrokovo gibalno aktivnost lahko torej 
povečamo z aktivnostjo celotne družine. 

Da je gibalna/športna dejavnost staršev pomembna, sta s slovensko raziskavo 
dokazala tudi Strniša in Planinšec (2014). Preverjala sta povezanost med gibalno 
aktivnostjo očeta in matere ter gibalno aktivnostjo njihovih otrok. Ugotovila sta, da so 
tisti otroci, ki imajo redno gibalno dejavne matere, najbolj gibalno aktivni tudi sami. Še 
večja povezanost se je pokazala med otroki in očeti. Otroci očetov, ki so redno 
gibalno aktivni, so dnevno gibalno aktivni 89 minut, medtem ko so otroci očetov, ki 
niso gibalno aktivni, dnevno dejavni le 47 minut. 

Paziti pa je potrebno, da ni gibalna/športna dejavnost otrokom vsiljena. Predstavljena 
jim mora biti skozi igro, otroci se morajo zabavati in sproščati. Torej z gibalnimi 
dejavnostmi ne vplivamo le na telesni razvoj otroka, temveč lahko vplivamo tudi na 
vedenjske vzorce. Prav tako lahko preko športa otroku vzgajamo vrednote in 
spodbujamo pozitivna čustva (Berčič, 2008). 

Tomori (1992, v Bečič, 2004) pravi, da se, ne glede s katerega izhodišča želimo 
razumeti različne dejavnosti otrok, kot so učenje, igra, pridobivanje vedenjskih in 
miselnih vzorcev, sistema vrednot in navad, povsod srečujemo s pomenom in vlogo 
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družine. Le-ta zmanjšuje ali povečuje možnosti za zdrav življenjski slog svojih otrok in 
mladostnikov. 

 

2.1.4 Vpliv šole na odnos do gibalne/športne dejavnosti 
Drugi dejavnik, ki pomembno vpliva na odnos otrok do športa in gibanja, je šola. 
Pomembna je z vidika motivacije za šport, socializacije ter izbora vrednot na področju 
športa (Berčič, 2004; Kovač in Strel, 1997). 

Osnovna šola in učitelji lahko prispevajo k večji gibalni/športni aktivnosti otrok. Poleg 
obveznega predmeta šport lahko šola dodatno ponudi še številne interesne 
dejavnosti, aktivne odmore, športna srečanja in delavnice (Flego, 2011). 

20. člen Zakona o osnovni šoli (1996) zavezuje, da morajo biti gibalne aktivnosti v 
osnovni šoli načrtovane v skladu z obveznim ali razširjenim programom. Pod obvezni 
program sodijo obvezni predmeti in ure oddelčne skupnosti, pod razširjeni program 
pa pouk neobveznih izbirnih predmetov, interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni 
pouk, jutranje varstvo ter podaljšano bivanje. Poleg navedenih zakonskih podlag 
lahko učitelj in šola z lastno samoiniciativnostjo organizirata še druge dejavnosti, ki 
zadevajo gibanje in zdravje otrok (Flego, 2011). 

Vendar, kot je ugotovila V. Štemberger (2005), nekatere šole razširjenega programa 
(minuta za zdravje, šolska športna tekmovanja, Zlati sonček, Krpan, Mladi planinec 
itd.) sploh ne izvajajo. Šola s tem vse pove, kolikšno vrednost pripisuje športno-
vzgojnemu procesu.  

V. Štemberger (2005) predlaga širši izbor športno-interesnih dejavnosti. Te imajo 
veliko prednosti, saj niso plačljive, izvajajo se v šoli, vodi jih učitelj, ki otroke pozna. 
Vse to omogoča, da se dejavnosti lahko udeležijo vsi, tisti, ki prihajajo iz socialno 
šibkih družin, int tudi tisti, ki imajo manj znanja in slabše razvite gibalne sposobnosti. 
Ker pa učitelj učence pozna, lahko program prilagodi tako, da bo ustrezal 
posameznikom.  
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2.1.5 Vpliv predmeta šport na odnos do gibalne/športne dejavnosti 
Predmet šport sodi med obvezni program. V celotnem sistemu šolanja je v Sloveniji 
predmetu namenjenih okrog 1500 šolskih ur. Upravičeno je pričakovati, da bo imel 
predmet velik vpliv na razumevanje pomena aktivnega in zdravega življenjskega 
sloga. Cilj je, da se mladi navadijo na takšen slog in ga prenesejo v svoj prosti čas 
(Kovač n Starc, 2007). Prizadevati si moramo za skrb, kako bomo otroka vzgojili in 
učili, da se bo tudi v poznejšem življenju ukvarjal s športnimi vsebinami. Prednost 
športa je prav to, da ima zdravstveno-preventivni pomen, če s poučevanjem 
zdravega življenjskega sloga le začnemo dovolj zgodaj (Štemberger, 2005). 

Prav tako Tušak (2001) meni, da lahko s predmetom šport celovito, načrtno in 
strokovno vplivamo na odnos mladih do športa in zdravega načina življenja. Z vadbo 
in z učenjem lahko z nalogami vplivamo na biološko-zdravstvene, vzgojne, gibalne in 
funkcionalne sposobnosti pri razvoju otroka. 

Pri športu učenec nadgrajuje svoje znanje, razvija sposobnosti in lastnosti, prav tako  
predmet pozitivno vpliva tudi na razvoj osebnosti in na oblikovanje odnosov med 
posamezniki (Štemberger, 2005).  

Poleg tega šport omogoča učencem razvoj, ki zmanjšuje negativne vplive šolskega in 
zunajšolskega dela ter življenja. Zagotavlja zdrav način življenja in sprostitev med 
večurnim sedenjem v šoli in doma (Doupona in Petrović, 1996). 

Da bi uresničili cilj po večjem športnem udejstvovanju mladih in kasneje odraslih 
posameznikov, mora biti predmet šport zanimiv, prijeten in zabaven, predvsem pa 
prilagojen otroku in mladostniku (Videmšek in Jovan, 2002).  

Po mnenju Škofa (2007) pa gibanje pri samem predmetu šport ni dovolj. Potrebno bi 
bilo povečati obseg športa v šoli – vsak dan po eno uro - in razširiti športne 
programe. Večja ponudba športnih programov namreč preverjeno spodbuja pozitiven 
odnos do športa. 

Predmet šport je pri učencih prve triade OŠ eden najljubših predmetov (Pickup in 
Price, 2007), vendar pa ta priljubljenost z leti upada. Upad je viden zlasti pri deklicah. 
Glede na strmo naraščanje prekomerne teže in debelosti si mora šolsko okolje 
prizadevati za izboljšanje odnosa do predmeta in s tem posledično do zdravega 
načina življenja.  

2.1.6 Vpliv učitelja na otrokov odnos do gibalne/športne dejavnosti 
Pri načrtovanju predmeta šport se mora učitelj opirati na učni načrt. Da je izvedba 
športno-vzgojnega procesa kakovostna in korektna, je potrebno ustrezno 
načrtovanje. Tudi izbiri učnih oblik in metod veliko prispevata h kakovosti športa. 
Učitelj mora uro načrtovati tako, da bodo učenci kar se da aktivni, torej, da bo njihov 
efektivni čas presegel običajnih 15 minut. Namesto razlage je priporočljivo, da učitelj 
uporabi demonstracijo. S tem ne bo le prihranil časa, temveč bo lahko učence tudi 
navdušil in spodbudil k sodelovanju. Ne smemo pozabiti, da smo učitelji učencem 
največji zgled (Štemberger, 2005). 

Ključna dejavnika, ki ju mora učitelj razvijati pri predmetu šport, sta razvijanje telesnih 
kompetenc in razvijanje pozitivnega odnosa do športa. Od učitelja je v veliki meri 
odvisno, kako pomemben bo mladim šport in zdrav način življenja. Učitelj si lahko s 
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spoštovanjem in z ljubeznijo do učencev ter iz spoštovanja do samega predmeta 
oblikuje pravo avtoriteto, ki mu bo pomagala na poti uresničevanja operacije, ki se 
imenuje »Več športa v mlada srca« (Škof, 2010). 

Kot je že omenjeno, je pri posredovanju vsebin športa ključnega pomena učiteljev 
način dela. Pomembno je, da doseže ne glede po kateri poti otrokov napredek in 
razvoj. S tem se pokaže, kako pomembna je vloga učitelja kot ustvarjalca pogojev za 
optimalno učenje (Vute, 1992). 

Razredni učitelj je tisti, ki otroka najbolje pozna. Pozna njegove telesne, psihološke in 
intelektualne značilnosti, kar daje učitelju prednost, saj lahko to upošteva pri urah 
športa (prav tam). Prednost razrednega učitelja je tudi fleksibilnost. Namreč, učencev 
ne osvešča gibalno samo pri urah športa, temveč lahko gibalne/športne dejavnosti 
integrira prav v vsako uro na urniku. Ker otroci pri večini ur sedijo, moramo spodbujati 
vključevanje gibanja v različne vsebine, na primer: k uram matematike, naravoslovja, 
slovenščine (Drev, 2010). 

K večji motivaciji za športno udejstvovanje vsekakor pripomorejo tudi odnosi med 
učiteljem in učencem. Za oblikovanje dobre klime se mora učitelj  truditi, da je njegov 
odnos do učencev prijazen, ne sme si privoščiti zasmehovanja učencev in ne sme  
dovoliti, da jih zasmehuje kdo drug, za mlade si mora vzeti čas, se z njimi 
pogovarjati, jim svetovati, dati občutek zaupanja in varnosti (Škof, 2007). Prav tako 
mora skrbeti za dobre medsebojne odnose med učenci.  

Dober učitelj zna ceniti trud vadečih. Pomembno je, da se učitelj zaveda, da si dobre 
ocene ne zaslužijo le najbolj sposobni, temveč tudi tisti, ki vlagajo veliko truda. 
Zavedati se mora, da nespretni otroci vseeno radi tečejo, skačejo itd. Zato morajo 
vrednotiti predvsem napredek v gibalnem razvoju učenca. Upoštevati morajo 
posameznikov individualni razvoj in si zanj pripraviti tudi individualne cilje (Cagmus in 
Burjak, 2008). Kriterij uspešnosti mora biti lasten napredek (Škof, 2007). Tako otroci 
športa ne bodo zasovražili in se bodo gibalni/športni dejavnosti posvečali v življenju. 

Tudi Pišot in Završnik (2004) opozarjata na zavedanje učiteljeve spodbude pri 
gibalni/športni aktivnosti. V primeru, da ima otrok več negativnih spodbud, bodo te 
negativno vplivale tudi na njegov odnos do gibalnih/športnih dejavnosti. Če bo moral  
teči za kazen, bo tek dojemal kot nekaj slabega in ne kot način gibanja, ki bi si ga 
prostovoljno izbral. Učitelj mora v ospredje postaviti tisto gibalno aktivnost, ki otroka 
notranje motivira in ga pritegne h gibanju. Z upoštevanjem posameznikovih potreb, 
znanj in sposobnosti bo že veliko pripomogel k pozitivnemu odnosu učencev do 
gibanja. 

Ntoumanis (2002) je ugotovil, da imajo nemotivirani učenci nizko notranjo motivacijo, 
ki vodi do neuspeha, negativnih čustev in vedenj. Takšni učenci niso pripravljeni 
vlagati v napor in sodelovanje, ne trudijo se, ker ne verjamejo v svoj uspeh. Prav tako 
se izogibajo igram v dvojicah in skupinah, saj menijo, da so gibalno slabši. Še večji 
odpor do športne vzgoje doživljajo tedaj, ko se iz njihove »nerodnosti« norčujejo 
njihovi vrstniki (Cugmas in Burjak, 2008). Pogoste so napake učiteljev, ki spodbujajo 
pretirano tekmovalnost, primerjajo učence med seboj in s tem povzročijo, da se 
nemotivirani učenci ne počutijo sprejete, kompetentne in samostojne. Učitelji so torej 
tisti, ki v veliki meri vplivajo na oblikovanje stališč in na telesno aktivnost svojih 
učencev. Prizadevati si morajo ustvariti klimo, ki v učencih vzbudi notranjo motivacijo 
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in zainteresiranost za zdravje in napredek. Prav tako pa si mora učitelj prizadevati, da 
je vadba zabavna, igriva in humorna. 

Škof (2007) predlaga, da učitelji vadečim dajo možnost pri postavljanju ciljev in pri 
odločanju, jim dovolijo, da jim pomagajo, jih spodbujajo k samostojnosti. Z 
individualnim pristopom do učenca mu omogočimo, da bo njegov trud vodil k uspehu.  

Šola in učitelji so torej tisti, ki otroku lahko ponudijo in ga navdušijo nad športno 
dejavnostjo. Če ni interesa institucije in učiteljev, potem ne moremo pričakovati, da 
bo interes učencev. V. Štemberger (2005) je navedla geslo iz drugega 
mednarodnega simpozija Otrok v gibanju, ki se ga moramo držati: »Gibanje je 
pravica otrok in dolžnost odraslih«. 
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2.1.7 Problem gibalne/športne neaktivnosti otrok in mladostnikov 
»Pomanjkanje gibanja, prekomerna teža, nizka raven gibalnih kompetenc, 
neracionalna gibalna/športna aktivnost, prekomerna poraba energije, hitra utrujenost, 
negativna telesna samopodoba, slaba gibalna samopodoba, slaba kakovost življenja, 
odtujevanje od družabnih aktivnosti - to so konkretni kazalniki življenjskega sloga 
vedno številčnejše neaktivne populacije otrok in mladostnikov. Ti si lahko sledijo v 
različnem zaporedju, vendar vztrajno in učinkovito posameznika že v otroštvu 
odtujujejo od dejavnosti, ki je za njegov skladen razvoj nujno potrebna« (Pišot, 2008, 
str. 40). 

Študije iz poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih let 20. stoletja so na podlagi 
meritev srčnega utripa in anketiranja pokazale, da večina otrok iz Evrope in razvitega 
sveta ne dosega kriterija niti 30 minut telesne dejavnosti na dan (Škof, 2010). 
Rezultati študije Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2004 kažejo na to, da so 
med otroki iz različnih držav velike razlike v telesni dejavnosti. Le 30-40 % mladih, to 
je v starosti od 11-15 let, izpolnjuje kriterij zadostne telesne aktivnosti, kar 80 % 15-
letnih deklet iz 13 držav od 24 pa ne dosega predpisanega standarda (Roberts, 
Tynjala in Komrov, 2004).  

V letu 2013 (po poročilu Inštituta za medicino) polovica otrok iz ZDA ni dosegala 
priporočene 60-minutne dnevne telesne aktivnosti. V poročilu navajajo, da je problem 
v tem, da manj kot 10 % osnovnih in srednjih šol dnevno zagotavlja telesno vzgojo 
(Gabriel in Ronald Riba, 2015). 

Mednarodna raziskava HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), izvedena 
leta 2009 na evropskih otrocih, je pokazala, da je bila skoraj polovica 11 let starih 
otrok in mladostnikov gibalno/športno dejavnih vsaj pet dni v tednu (53,1 % dečkov in 
44,1 % deklic). Vendar gibalna/športna aktivnost z leti pada. Pri 13-letnikih se je 
odstotek pri dečkih znižal na 49,8 %, pri deklicah pa na 36,8 %. Pri 15-letnikih se je 
znižal pri dečkih na 43 %, pri deklicah pa na 28,3 % (Percentage of physically active 
children and adolescents, 2009). 

Največ raziskav o gibalni aktivnosti v Sloveniji je bilo na odraslem prebivalstvu, manj 
na otrocih in mladostnikih. Zato je bilo v zadnjih desetih letih v Sloveniji opravljenih 
kar nekaj raziskav, povezanih s telesno dejavnostjo mladih, med drugim tudi 
mednarodna raziskava HBSC. Slovenski otroci so bili vanjo prvič vključeni v letih 
2001/02. V raziskavo so bili vključeni otroci in mladostniki, stari 11, 13 in 15 let. 
Izkazalo se je, da so fantje povprečno aktivni 5 dni v tednu, deklice pa 4,5 dni (Zurc, 
2008). Slovenski otroci so, v primerjavi z otroki drugih evropskih držav, glede na 
gibalno aktivnost med najvišje uvrščenimi. Aktivnejši so le otroci in mladostniki iz 
Irske in Avstrije. Prav tako so slovenski otroci in mladostniki aktivnejši od otrok in 
mladostnikov iz severnoameriških držav. 

Kljub temu pa kažejo rezultati, da se obseg telesne dejavnosti skozi najstništvo 
zmanjšuje, da so fantje aktivnejši kot dekleta in da so še vedno oboji premalo aktivni 
(Škof idr., 2005; Škof, 2010). 

Izsledki mednarodne raziskave HBSC iz leta 2014 (Jeriček Klanšček idr., 2015) 
kažejo, da je vse dni v tednu vsaj eno uro dejavnih le 18,5 % slovenskih 
mladostnikov, starih od 11 do 15 let. Rezultati kažejo tudi, da so fantje pogosteje 
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telesno dejavni kot dekleta. Med leti 2002 in 2014 naj bi se delež mladostnikov, ki se 
ukvarjajo s telesno dejavnostjo, zaskrbljujoče znižal. Delež se je najbolj znižal pri 
mladostnikih, starih 11 let. Skoraj večina mladostnikov je dvakrat do trikrat na teden 
telesno dejavna v prostem času. Teh je kar 72,2 %. Tistih, ki telesni dejavnosti na 
teden posvetijo 2-3 ure, je 49,3 %. S starostjo delež mladostnikov, ki se v prostem 
času gibajo, upada. Nasprotno pa je bilo v obdobju od leta 2006 do 2014, ko se je 
delež dejavnih v prostem času zvišal. 

Na drugi strani pa kar 52,6 % mladostnikov nameni prosti čas med tednom gledanju 
televizije (2-3 ure na dan), 27,8 % pa igranju računalniških igric (2-3 ure na dan) 
(Jeriček, Klanšček idr., 2015). Tehnologija je tista, ki je v življenje otrok prinesla 
številne dejavnosti, pri katerih posameznik večino časa sedi. Teh se večina otrok raje 
poslužuje kot pa gibalniih/športnih dejavnosti.  

Nedejavnost otrok vpliva na njihove telesne in umske zmožnosti. Telesno neaktivni 
otroci imajo nižji učni uspeh in nižjo samopodobo. Aristotel je že pred več kot 2000 
leti opozoril: »Nič ne uničuje človeka bolj kot njegova telesna nedejavnost« (Škof, 
2007, str. 32). 

Tudi profesor Tim Olds (v Gabriel in Ronald Riba, 2015) navaja, da smo z vidika 
stopnje neaktivnosti dosegli dno. Pravi: »Enostavno ne bi mogli biti bolj neaktivni, kot 
smo v tem trenutku. Imamo toliko samodejno odpirajočih se vrat, daljinskih 
upravljalnikov, naprav za varčevanje z delom, avtomobilov za vožnjo otrok v šolo! 
Prepričan sem, da drži, če rečem, da nas udobnost ubija. Udobje nas redi. Če živite v 
gospodinjstvu, kjer je telesna dejavnost norma, v katerem oče kolesari in mama igra 
tenis ali teče in cela družina odide na plavanje in tako dalje, postane to nekaj 
običajnega, kot jesti z nožem in vilicami. To namreč postane za otroka nekaj 
naravnega; postane del nečesa, kar se pač počne« (prav tam, str. 89). 

Škof nadalje (2007) opozarja, da nedejavnost, nezdrava prehrana in slaba telesna 
kondicija vplivajo na bolezenska stanja in nezdravo življenje. Vse to lahko vodi do  
srčno-žilnih bolezni v odrasli dobi. Neizogibna pa postaja tudi otroška debelost, ki je 
velik problem v razvitem svetu. Iz leta v leto se ta namreč strmo povečuje.   
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2.2 Prekomerna telesna teža in debelost 
V razvitem svetu se vse bolj kopičijo neprimerne prehranjevalne navade, sedeči 
način življenja in posledično pomanjkanje gibanja ter nizka kakovost hrane. Vse to 
vodi do prehranjenosti. 

V 21. stoletju je debelost v takem razmahu, da jo Svetovna zdravstvena organizacija 
uvršča med prvih deset svetovnih zdravstvenih problemov. Čezmerna telesna teža 
ogroža kar 50-75 % odrasle populacije.  

Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (2016) se je število ljudi v 
svetu, ki imajo prekomerno telesno težo ali so debeli, od leta 1980 do danes več kot 
podvojilo. Leta 2014 je bilo kar 1,9 milijard ljudi, starejših od 18 let, prekomerno 
težkih, od tega kar 600 milijonov debelih. Torej 39 % (38 % moških in 40 % žensk) 
odraslih ima probleme s prekomerno telesno težo in 13 % (11 % moških in 15 % 
žensk) z debelostjo.  

Velika večina ljudi, ki trpi za temi posledicami, prihaja iz držav, v katerih je umrljivost 
zaradi debelosti večja kot umrljivost zaradi prenizke telesne teže. V Evropi je 
debelost odgovorna za kar 10-13 % smrti (WHO, 2016). 

Podatki za Slovenijo kažejo, da je bila v letu 2014 razširjenost prekomerne telesne 
teže pri moških 66,1 %, pri ženskah pa 55,1 %. Ne glede na spol pa je bila 
razširjenost prekomerne teže v Sloveniji 60,6 %. Tudi pri nas število  takih 
posameznikov narašča, saj se je od leta 2010 število prekomerno težkih zvišalo za 
dober odstotek. Takrat je bilo prekomerno težkih 59 % Slovencev (WHO, 2016). (vir: 
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/overweight/atlas.ht
ml) 

Prekomerna teža in debelost pa nista razširjeni le med odraslimi, temveč se z njo 
spopada tudi vedno več mladostnikov in otrok. 

Otroška prehranjenost je postala resen problem v svetu predvsem zato, ker je, kot že 
omenjeno, prekomerna telesna teža v otroštvu povezana z debelostjo v poznejšem 
obdobju, v odraslosti (Škof, 2010). Tudi Reichley, Mueller, Hanis, Joos, Tulloch, 
Barton idr. (1987) navajajo, da ima kar 80 % prekomerno težkih otrok težave z 
debelostjo v odrasli dobi. 

Zaskrbljujoče je, da je število otrok, mlajših od 5 let, s prekomerno telesno težo zelo 
visoko. Teh je po zadnjih podatkih (WHO, 2016) kar 41 milijonov. Če se bodo trendi 
današnje družbe nadaljevali, bo do leta 2025 število naraslo na 70 milijonov.  

Včasih se je problem debelosti pojavljal le v vplivnejših državah sveta, zdaj pa 
postaja problem tudi v mestih revnejših držav. V Afriki se je število otrok s 
prekomerno telesno težo podvojilo. V letu 1990 jih je bilo takšnih 5,4 milijone, leta 
2014 pa kar 10, 6 milijonov. Kar polovica prekomerno težkih otrok, mlajših od 5 let, je 
bilo leta 2014 iz Azije.  

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (2016) je na območju Evropske unije 
med 11-letniki kar eden od treh otrok prekomerno težek ali debel. Od leta 1980 se je 
v mnogih evropskih državah število debelih potrojilo. V nekaterih državah narašča 
odstotek debelih otrok do 2 % na leto. 
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V evropskih državah se delež razširjenosti otrok s prekomerno težo in debelostjo 
razlikuje. Pri 11-letnikih obeh spolov delež niha med 5 % in 30 %, pri 13-letnikih med 
4 % in 8 %, pri 15-letnikih je delež več kot 30 %. Kakorkoli pa se delež prekomerno 
težkih in debelih otrok med leti 2001/02 in 2005/06 v evropskih državah ni znižal 
(Prevelance of overweight and obesity in children and adolescents, 2009). 

V sredozemskih državah Evrope, kot so Španija, Italija, Malta in Grčija, je delež otrok 
s prekomerno telesno težo največji in znaša 21-36 %. Manjši je delež v severnih, 
srednjih in vzhodnoevropskih državah (prav tam).  

V ZDA se je podvojilo število predebelih otrok med leti 1973 in 1994, leta 2003 pa je 
bilo po podatkih (Chander, Cronin in Vamplew, 2007) 17,1 % debelih otrok in kar 
32,2 % debelih odraslih. Med letoma 2011 in 2014 je odstotek debelih odraslih 
narastel na 36 %, odstotek debelih otrok in mladostnikov pa se ni spremenil 
(Ogaden, Carroll, Fryar, Flegal, 2015). 

Po podatkih iz leta 2014 je bilo v ZDA kar 8,9 % debelih otrok, starih od 2-5 let, od 
tega je 2 % otrok ekstremno debelih. Med 6- in 11-letniki znaša odstotek debelih 17,5 
%, odstotek med 12-19 let starimi mladostniki pa 20, 5 % (Ogaden, Carroll, Fryar, 
Flegal, 2015). 

Tudi v Sloveniji (Bučar Pajek, Strel, Kovač, Pajek, 2004)  narašča število otrok, med 
7. in 10. letom, s prekomerno težo in debelostjo. Med letoma 1983 in 1993 je delež 
prekomerno težkih učencev narasel 2-krat, debelih pa za 7,7-krat; delež prekomerno 
težkih učenk 1,8-krat, debelih pa 2,6-krat. Med letoma 1993 in 2003 je delež 
prekomerno težkih učencev narasel za 1,6-krat, deblih pa za 1,3-krat; delež 
prekomerno težkih učenk za 1,6-krat, debelih pa za 1,9- krat. Prekomerno težkih je 
skupaj bilo 18,28 %, debelih pa 7,53 % otrok. Debelost je najbolj narasla pri učencih, 
starih 8 let. 

Prav tako je bilo leta 1983  v Sloveniji med 7-19 let starimi mladostniki čezmerno 
težkih 10,2 % deklet in 9,6 % fantov. V letu 2003 pa so odstotki še narasli. Med 
dekleti, starimi med 7-19 let, je bilo 14,7 % prekomerno težkih, med fanti, starimi med 
7-19 let, pa je bilo prekomerno težkih 16,3 % (Strel, Kovač in Jurak, 2004). 

Med letoma 2003 in 2005 je bilo v Sloveniji med petletnimi otroki ugotovljeno, da je 
18,4 % dečkov in 20,9 % deklic prekomerno težkih in kar 9 % dečkov in 7,9 % deklic 
debelih. Med mladostniki pa je bilo prekomerno težkih 17,1 % fantov in 15,4 % deklet 
in debelih 6,2 % fantov ter 3,8 % deklet (Avbelj, Saje-Hribar, Seher-Zupačič, Brcar, 
Kotnik, Iršič, Bratanič, Kržišnik in Battelino, 2005). 

V letu 2006 je bilo 15-20 % slovenskih otrok s prekomerno telesno težo ali debelostjo 
(Planinšec, Fošnarič, Pišot, 2006).  

Po podatkih SLOfit sistema v Sloveniji, WHO COSI (Childhood obesity surveillance 
initiative) in Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) v Ljubljani se 
je v zadnjih desetih letih trend naraščanja prekomerne telesne teže in debelosti pri 
otrocih in mladostnikih umiril in začel zaustavljati. Umirjanje je zaslediti zlasti pri 
otrocih, ki prihajajo iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom, ne pa iz tistih z 
nižjim (Gabrijelčič Blenkuš in Robnik, 2016). 
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Kljub temu pa s podatki ne moremo biti zadovoljni. Lorenčič (2016) pravi, da je delež 
otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo še vedno previsok, saj ima petina 
deklet in četrtina fantov v Sloveniji višjo telesno težo od priporočene. 

Omenjeni podatki morajo biti svetu opozorilo in motivacija za izboljšanje stanja. 
Glede na stopnjo naraščanja prekomerne telesne teže in debelosti je lahko 
pričakovati, da bo to postal glavni razlog za umrljivost ljudi v svetu. Prekomerna 
telesna teža in debelost nista več problema posameznikov, temveč problema družbe. 
Če bi želeli ustaviti to epidemijo, bi morali spremeniti življenjski slog družbe, ukiniti 
hiter in obenem sedeči način življenja, zvišati cene zdravju škodljivi hrani ter 
omogočiti dostopnost zdrave hrane vsem ljudem, tudi tistim z nižjim socialno-
ekonomskim statusom, uvajati gibanje v vsakdan. Rešiti in premisliti bi bilo potrebno 
več področij, ki vplivajo na naraščanje odstotka prekomerne teže in debelosti v svetu. 
Omenili smo, da je ta epidemija nevarna za zdravje človeštva. Vzroke za to smo 
našteli v naslednjem poglavju. 
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2.2.1 Vzroki in posledice prekomerne telesne teže in debelosti 
Zakaj pravzaprav prihaja do prekomerne telesne teže in debelosti? Temeljni vzrok je 
neravnovesje med pridobljenimi in porabljenimi kalorijami. V globalnem merilu gre za 
povečan vnos visoko kalorične hrane z visoko vsebnostjo maščob in porast telesne 
neaktivnosti zaradi že omenjene sedeče narave oblik dela, drugačnega načina 
prevoza in vse večje urbanizacije (WHO, 2016). 

Poleg omenjenega opozarjajo Planinšec, Fošnarič in Pišot (2006) tudi na vlogo 
medijev in vpliv oglasnih sporočil z neprimerno hrano. 

Spremembe v vzorcih prehranjevalnih in fizičnih aktivnosti so pogosto posledica 
okoljskih in družbenih sprememb, povezanih z razvojem in pomanjkanjem podpornih 
politik na področjih zdravstva, kmetijstva, prometa, okolja, pridelave živil, trženja in 
izobraževanja (WHO, 2016). 

Debelost v odrasli dobi, invalidnost in prezgodnja smrt so lahko posledice debelosti v 
otroštvu. Debelost v otroštvu lahko še poveča tveganje za bolezni srca in ožilja, 
težave z dihanjem, odpornost na inzulin, zlome in za psihološke učinke (prav tam). 
Prav tako se lahko pojavi zvišan krvni tlak, znižana raven HDL-holesterola in zvišana 
raven LDL- holesterola in trigliceriodov (Planinšec, Fošnarič, Pišot, 2006). 

Drugi avtorji (Pišot in Završnik, 2005; Gobov et al., 2007) navajajo še: 

- osteoartritis in karcinom debelega črevesa, 
- visceralne motnje (jetrne bolezni, žolčni kamni), 
- ortopedski zapleti (ploska stopala, skolioza, osteoartroza), 
- hormonske motnje (menstrualne motnje), 
- nevrološke motnje (glavoboli, motnje vida), 
- negativna samopodoba, katere posledica je depresija. 

Ne smemo pozabiti tudi na psiho-socialne posledice, ki jih lahko prinašata 
prekomerna telesna teža in debelost. Pojavijo se lahko nizko samospoštovanje in 
samopodoba ter socialna ožigosanost. Več o tem pišemo v naslednjem poglavju. 

2.2.2 Prepoznavanje otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo in 
debelostjo 
Najpogostejša uporaba za grobo oceno prekomerne telesne mase in debelosti je ITM 
(indeks telesne mase). »Indeks telesne mase na podlagi podatka o višini in teži 
oceni, koliko maščobe vsebuje telo opazovanega človeka« (Gavin idr., 2007, str. 18). 
Poleg te lahko uporabimo tudi druge antropomentrične načine (Tomazo-Ravnk, 
1999). Ti so: antropometrija nadlahti, merjenje kožne gube, razmerje pas-boki 
(WHR), razmerja za ocenitev razporeditve maščevja, indeks dvojnega stožca 
(Conicity indeX) in O-Scale System. 

Za izračun indeksa telesne mase se uporablja naslednja formula (Škof, 2010): 

ITM = teža v kg / (višina v m x višina v m) 

Gre za razmerje med telesno maso in telesno višino. ITM izračunamo tako, da 
telesno maso delimo s kvadratom telesne višine, izražene v metrih (Malina in 
Katzmarrzyk, 1999).  
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Za odrasle je ITM najpogosteje uporabljena mera za ocenjevanje stanja 
prehranjenosti. Pri otrocih in mladostnikih pa se ITM s starostjo nenehno spreminja. 
Ob rojstvu ima otrok povprečen ITM nižji od 13 kg/m2, pri enem letu ITM naraste na 
17 kg/m2, nato do šestega leta upade na 15 kg/m2. Do 20. leta starosti pa postopoma 
narašča in doseže vrednost okoli 21 kg/m2. Zato je potrebno pri otrocih vse do 
pubertete ITM ocenjevati v skladu s starostjo pogojenimi referenčnimi krivuljami 
(Cole, Bellizi, Flegal in Dietz, 2000, v Škof, 2010). 
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Tabela 1: Mednarodna merila ITM za ugotavljanje prekomerne telesne mase in 
zamaščenosti glede na spol (Cole, Bellizzi, Flegal in Dietz, 2000) 

  
Indeks telesne mase 25 

kg/m2 

 
Indeks telesne mase 30 kg/m2 

 
Starost 

 
Moški 

 
Ženske  

 
Moški 

 
Ženske 

2 18.41 18.02 20.09 19.81 
2.5 18.13 17.76 19.80 19.55 
3 17.89 17.56 19.57 19.36 

3.5 17.69 17.40 19.39 19.23 
4 17.55 17.28 19.29 19.15 

4.5 17.47 17.19 19.26 19.12 
5 17.42 17.15 19.30 19.17 

5.5 17.45 17.20 19.47 19.34 
6 17.55 17.34 19.78 19.65 

6.5 17.71 17.53 20.23 20.08 
7 17.92 17.75 20.63 20.51 

7.5 18.16 18.03 21.09 21.01 
8 18.44 18.35 21.60 21.57 

8.5 18.76 18.69 22.17 22.18 
9 19.10 19.07 22.77 22.81 

9.5 19.46 19.45 23.39 23.46 
10 19.84 19.86 24.00 24.11 

10.5 20.20 20.29 24.57 24.77 
11 20.55 20.74 25.10 25.42 

11.5 20.89 21.20 25.58 26.05 
12 21.22 21.68 26.02 26.67 

12.5 21.56 22.14 26.43 27.24 
13 21.91 22.58 26.84 27.76 

13.5 22.27 22.98 27.25 28.20 
14 22.62 23.34 27.63 28.57 

14.5 22.96 23.66 27.98 28.87 
15 23.29 23.94 28.30 29.11 

15.5 23.60 24.17 28.60 29.29 
16 23.90 24.37 28.88 29.43 

16.5 24.19 24.54 29.14 29.56 
17 24.46 24.70 29.41 29.69 

17.5 24.73 24.85 29.70 29.84 
18 25 25 30 30 

 

 

Zaradi zaskrbljujočega strmega naraščanja indeksa telesne mase pri otrocih in 
mladostnikih, so bile na to temo v Sloveniji opravljene raziskave. Leta 2007 so T. 
Šetina, P. Dolenc in Šimunič ugotavljali morfološke značilnosti in raven debelosti 
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slovenskih otrok med 5. in 9. letom starosti. Analizirali so telesno višino, telesno 
maso, indeks telesne mase, odstotek telesne maščobe ter obseg trebuha. Ugotovili 
so, da se pri dečkih ITM s starostjo povečuje, prav tako se povečuje pri deklicah. Pri 
dečkih se je v enem letu raven debelosti povečala za 1,2 % pri starosti od 5-6 let, za 
2,2 % pri starosti od 6-7 let, za 9,6 % pri starosti od 7-8 let in za 4,8 % pri starosti od 
8-9 let. Pri deklicah pa se je pri starosti od 5-6 let odstotek zmanjšal za 0,3 %, pri 
starosti od 6-7 let se je raven debelosti povečala za 0,1 %, pri starosti od 7-8 let za 
10,7 % ter med 7. in 8. letom za 2,1 %. Opazimo lahko, da je najbolj kritično obdobje 
med 7. in 8. letom starosti. Avtorji menijo, da se to zgodi zaradi vstopa v šolo, ker so 
otroci obremenjeni s šolskimi obveznostmi in z izvenšolskimi dejavnostmi, ki ne 
nudijo zadostne gibalne/športne aktivnosti. 

Prav tako so leta 2007 Leskovšek, Strel in Kovač na podlagi podatkov iz 
športnovzgojnega kartona določili odstotke deklet in fantov s prekomerno telesno 
težo, izmerjene med letoma 1991 in 2006. Ugotovili so, da se je delež pretežkih 
deklet v tem obdobju povečal za 30 %, delež debelih deklet pa se je podvojil. Delež 
pretežkih fantov se je prav tako zvišal, in sicer za 40 %, delež debelih pa se je 
potrojil. Podatki kažejo, da je največ fantov s prekomerno težo med 11. in 13. letom, 
ko imajo na teden tri ure športne vzgoje in ko se v najvišjem številu udeležujejo 
organiziranih športnih dejavnosti (Strel, Kovač in Jurak, 2004). Poleg spodbude na 
športnem in šolskem področju je potrebno ozaveščanje mladih o pravilni in zdravi 
prehrani ter o zdravem življenjskem slogu (Kovač in Starc, 2007). 
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2.3 Gibalna/športna dejavnost kot dejavnik zmanjšanja telesne teže 
Otroke s težavami prehranjenosti je potrebno odkriti že zelo zgodaj, saj je potrebno 
misliti na kratkoročne ali dolgoročne posledice.  

Eden izmed učinkovitih dejavnikov za zmanjšanje telesne teže je gibalna/športna 
dejavnost. Pomembno je, da otroke usmerjamo v redno in v vsakdanje zmerno 
intenzivno gibanje (Planinšec in Pišot, 2004; Pišot, 2008). Spodbujanje aktivne igre in 
s tem večje porabe energije se je izkazalo za učinkovito sredstvo pri zmanjšanju 
debelosti pri otrocih, starih od 5-8 let (Sothern, 2005). 

Dolenc in Pišot (2010) navajata  raziskave različnih avtorjev, ki poročajo o 
povezanosti med indeksom telesne mase in gibalno/športno aktivnostjo pri otrocih in 
mladostnikih. V raziskavi na predšolskih otrocih (Jago, Baranowski, Baranowski, 
Thompson in Greaves, 2005) so ugotovili, da imajo gibalno manj aktivni otroci višji 
ITM kot njihovi gibalno aktivni vrstniki. Raziskave na mladostnicah (Biddle, idr., 
2005), starih med 10 in 18 let, so prav tako pokazale nizko povezavo med ITM in 
gibalno/športno aktivnostjo. Manj maščevja imajo otroci in mladostniki obeh spolov, ki 
so višje gibalno aktivni (Ekelund, Aman, Yngve, renman, Westerterp in Sjostrom, 
2002). 

Na pomembnost gibalne dejavnosti otrok kaže tudi slovenska raziskava Matejeka, 
Planinšca, Fošnariča in Pišota (2014). Ugotavljali so razlike v gibalni učinkovitosti 
med otroki z normalno, prekomerno telesno težo in z debelostjo. Rezultati so 
pokazali, da so debeli otroci najmanj gibalno razviti. Vzroke lahko pripišemo temu, da 
jih je do debelosti pripeljala nizka gibalna dejavnost in da jih njihova teža ovira pri 
gibalnem udejstvovanju. Zaradi neuspeha se debeli otroci izogibajo takšnim 
dejavnostim. Kot je že omenjeno, bi se otroci morali gibati vsaj 60 minut na dan. To bi 
otrokom s prekomerno telesno težo vsekakor pomagalo pri znižanju teže.  

Če spodbujamo pozitiven odnos do telesne dejavnosti, otroci začnejo pridobivati 
samozavest, imajo občutek nadzora nad svojim telesom, porabljajo kalorije, se učijo 
lovljenja ravnotežja ter si krepijo mišice. Takšni otroci so redko pretežki (Gavin, idr., 
2007). Pri spodbujanju gibanja pa je dobro, da vemo, koliko časa na dan naj bi otroci 
namenili telesni aktivnosti in igri. Za malčke, stare od 1-3 leta, predšolske otroke in 
šolarje je priporočljivo, da se gibajo od 1,5-2 uri na dan. Za mladostnike, stare 13 let 
in več, pa je priporočljivo, da gibalni dejavnosti namenijo od 30-60 minut (Gavin, idr., 
2007). 

Naša dolžnost torej je, da otrokom gibanje predstavimo v pozitivni in zabavni luči, kar 
je najpomembnejše, da otrokom dejavnosti prilagodimo glede na njihove 
sposobnosti. 

 

 

2.3.1 Primerne gibalne/športne dejavnosti za otroke s prekomerno telesno težo 
in debelostjo     
Vadbo, ki bi bila za vsakega posameznika s prekomerno telesno težo univerzalna, je 
težko predpisati. Pomembno je zavedanje, da mora program vsebovati takšne 
dejavnosti, ki jih prekomerno težki otroci lahko usvojijo. Če bodo otroci dosegli uspeh, 
bo večja tudi motivacija za nadaljnje gibalno/športno udejstvovanje (Maležič, 2015).   
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Pri oblikovanju vadbe za prekomerno težke in debele je potrebno upoštevati 
ortopedske težave, kot so nepravilna drža, nepravilna ukrivljenost hrbtenice, 
nerazvite mišice ramen in trupa (Komazec, 2011). 

Maležič (2015) navaja dejavnosti, ki naj bi se jim izogibali v zgodnji vadbi za 
prekomerno težke in debele otroke in mladostnike. To so dejavnosti, ki zahtevajo 
prenašanje lastne teže, hitrost in živahnost. Te dejavnosti namreč preobremenjujejo 
sklepe in lahko privedejo do poškodb. V program vadbe jih lahko uvedemo šele, ko 
se otroku telesna teža zmanjša. 

Znana so splošna navodila in smernice za primerno vadbo. Parizkova, Maffeis in 
Poskritt (2003, v Komazec, 2011) so oblikovali program aktivnosti, ki naj bi služil kot 
osnova otroku in mladostniku. Zjutraj je priporočljiva gimnastika, ki naj traja od 10-15 
minut, popoldne in zvečer pa 15-20 minutna vadbe, ki naj se začne z ogrevanjem. 
Otrok in mladostnik bi, poleg omenjenega, moral dnevno posvetiti 2 uri hoji, teku, 
blagim aerobnim aktivnostim. Med vikendom pa naj bi gibalnim/športnim aktivnostim 
namenili vsaj 5-6 ur.  

2.3.1.1 Aerobna vadba 
Kot je že omenjeno, je priporočljivo, da prekomerno težki in debeli otroci in 
mladostniki postopno začnejo z gibalnimi/športnimi aktivnostmi ter da so aktivnosti v 
večini aerobne. Strokovnjaki (Kete in Sentočnik, 2001; Rotovnik-Kozjek, 2004; Škof, 
2007; Parizkova idr., 2003) priporočajo hojo, nordijsko hojo, tek, kolesarjenje in 
plavanje. 

Kete in Sentočnik (2001) priporočata prekomerno težkim in debelim otrokom 
vsakodnevno hojo, to je od 1-2 uri, s hitrostjo 5-7 kilometrov na uro. Za učinkovitejšo 
hojo priporočata uporabo pohodniških palic, saj te razbremenijo sklepe in hrbtenico. 

Za razliko od navadne hoje je nordijska hoja učinkovitejša, saj deluje 90 % vsega 
mišičevja, obremenjen je tudi zgornji del telesa, poraba energije je za 20 % višja kot 
pri hoji, srčni utrip se zviša za 5-17 udarcev na minuto. Še zlasti je učinkovita za 
posameznike s prekomerno telesno težo in debelostjo, saj za 30 % zmanjša pritisk 
na sklepe (Komazec, 2011). 

Pri teku so obremenitve telesne teže večje kot pri hoji. Zato Rotovnik-Kozjekova 
(2004) prekomerno težkim in debelim priporoča tek šele, ko osvojijo primerno telesno 
kondicijo. Tek pripomore k dobremu počutju, polni z energijo, pomaga pri hujšanju in 
izboljša samodisciplino. Škof (2007) opozarja na postopnost korakov pri tekaški 
vadbi. Ta naj temelji na vadbi vzdržljivosti z menjavanjem nizkega napora - lahki tek 
in odmora - hoja. Na začetku naj se intenzivnost vadbe določa z razmerjem teka in 
hoje. Z napredovanjem pa se razmerje med tekom in hojo povečuje; na primer 3-, 4-, 
5-minutni ciklus. 

Kolesarjenje je primerno predvsem zato, ker ni nevarno za sklepe. Taka aktivnost 
mora trajati vsaj eno uro. Komazec (2011) pa opozarja, da kolesarjenje ni 
najučinkovitejša aerobna vadba za prekomerno težke, saj ne omogoča krepitve 
zgornjega dela telesa. 

Plavanje tako kot kolesarjenje ne obremenjuje sklepov.  
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Med plavanjem se vključujejo vse mišične skupine. Parizikova idr. (2003) priporočajo 
plavanje otrokom in mladostnikom predvsem zaradi rasti. 

Priporočljivo je, da neaktivni prekomerno težki in debeli otroci telesno aktivnost 
postopno povečujejo. Najprej naj začnejo z manjšimi količinami telesne aktivnosti in 
nato postopno povečujejo trajanje, intenzivnost in pogostost. Vsaka gibalna aktivnost 
otroka, ki je običajno neaktiven, je boljša, kot če ne bi izvajal nobene aktivnosti 
(WHO, 2016).  

 

2.4 Motivacija za šport 
Motivacija spodbuja in usmerja naša dejanja. Gre za procese spodbujanja, 
ohranjanja in usmerjanja duševnih in telesnih dejavnosti z namenom, da bi uresničili 
cilj. Motivacija obsega vsa gibala našega vedenja. To so: potrebe, želje, interesi, 
nagoni, cilji, vrednote, ideali, motivi in volja (Novinić, 2015). 

Postavljanje ciljev je v življenju zelo pomembno. Postavljanje teh nam omogoča, da 
se odločamo o tem, kaj si želimo in se za to tudi trudimo. Želja po doseganju ciljev 
krepi našo motivacijo (prav tam). 

Tudi za gibalno udejstvovanje je ključna motivacija. Kajtna in Tušak (2005) pravita, 
da si veliko ljudi izbere napačen šport za svoje telo, kar vodi do tega, da v športu ne 
uživajo in tako jim motivacija za gibanje upade. Zato je pomembno, da se za vadbo 
odločimo sami in da si izberemo takšno vadbo, v kateri bomo uživali, se sproščali. 

Tudi Tušak, Marinšek in Tušak (2009) menijo, da so vzroki za pomanjkanje 
motivacije najpogosteje v tem, ker ni izbrana prava športna aktivnost. Posameznik ne 
posluša svojega telesa; aktivnosti se ne loti sistematično, s postavitvijo ciljev; ker 
posameznik ne ve, kaj ga žene in kakšne motive bi moral zadovoljevati, v družini si ni 
razvil vrednote gibanja.  

Povečana motivacija za delo je zelo pomembna tudi v vzgojno-izobraževalnem 
procesu, med drugim pri predmetu šport. To, da so se učenci pri pouku športa 
pripravljeni učiti, ni dovolj. Pomembno je, da so pripravljeni svojo energijo vlagati v 
doseganje ciljev, da so motivirani za delo (Cecić Erpič, Zabukovec in Boben, 2005). 

Pomembno pa je tudi, kako so učenci motivirani, notranje ali zunanje. 

»Zunanja motivacija se kaže v tem, da nekaj naredimo zato, da bi si zaslužili oceno 
ali nagrado, se izognili kazni, zadovoljili učitelja. Sama dejavnost nas v resnici ne 
zanima, zanima nas to, kaj bo prinesla. Zunanje motivirani učenci iščejo čim lažje 
delo, pomembne so jim ocene, rezultati« (Škof, 2010, str. 218). Torej, o zunanji 
motivaciji govorimo, ko si cilja ne postavimo sami, temveč nam ga postavi nekdo 
drug. Gre za željo, da bi ugodili cilju nekoga drugega (staršev, učitelja) in bi v 
zameno dobili nagrado, pohvalo. 

O notranji motivaciji pa govorimo, ko si cilj postavimo sami, ko želja po doseganju 
prihaja iz nas samih. Ko smo notranje motivirani, zunanje spodbude, kot zgoraj 
omenjene nagrade in pohvale, niso potrebne. Teh spodbud ne potrebujemo, ker je že 
dejavnost sama po sebi nagrada (Škof, 2010). Pri športu se notranja motivacija kaže 
v tem, da učenci  uživajo in pri njem vztrajajo, kadar gibalno/športno dejavnost 
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izvajajo prostovoljno, brez pričakovanja nagrade ali kazni. Na notranjo motivacijo 
učencev pri športu vpliva razredna klima, njihova stališča in uživanje v dejavnosti 
(Cecić Erpič, Zabukovec in Boben, 2005). 

 

2.4.1 Trije ključi motiviranja otrok 
Če želimo otroke in mladostnike pripraviti, da se bodo čim več udejstvovali v 
gibalnih/športnih aktivnostih, moramo vedeti, kako jih primerno motivirati in izvedeti, 
kaj jih nasploh motivira. Graham je predstavil tri ključe (2001), bistvene za motivacijo 
otrok: 

1. Usmerjanje na uspeh 

Učitelj mora za učence organizirati takšne dejavnosti, pri katerih bodo uspešni, se 
bodo zabavali in bodo gradili na svojih sposobnostih. Neuspeh lahko namreč pripelje 
do prenehanja poizkušanja. 

2. Notranje motiviranje 

Kotje  že omenjeno, morajo biti učenci notranje motivirani. Učitelj mora učence 
odvrniti od tega, da bi se primerjali s sošolci. Mora pa jih naučiti, da spremljajo in 
primerjajo lasten napredek. Tako se učenci naučijo, da lahko v določenem času 
nekaj izboljšajo. 

3. Dejavnosti, prilagojene razvojni stopnji učencev 

Tretji ključ so prilagojene dejavnosti, ki učence spodbujajo k trdemu delu in 
vztrajnosti v težjih situacijah. Več možnosti kot imajo, več bodo imeli izkušenj. Mlajši 
otroci želijo zadovoljiti učitelja in se mu dokazati, učiteljeve pohvale pa učence 
nadaljnje motivirajo za delo. Veliko učiteljevih spodbud za delo potrebujejo predvsem 
manj sposobni otroci. 

 

2.4.2 Motiviranje prekomerno težkih otrok za gibalno/športno udejstvovanje 
Tudi pri motiviranju prekomerno težkih in debelih otrok se moramo držati zgoraj 
omenjenih ključev. P. Dolenc (2015) pa je izpostavila še dve teoriji, in sicer teorijo 
samodoločenosti ter model motivacije po kompetenci. Prva teorija pravi, da bo 
posameznik notranje motiviran, ko mu bo dejavnost, ki jo izvaja, všeč. Dejavnost 
mora izbrati sam in v njej uživati. Model motivacije po kompetenci pa zajema tudi 
gibalno kompetenco. Če posameznik lastne gibalne kompetence nizko oceni, potem 
bo tudi sodelovanje v gibalni/športni aktivnosti manjše. Posamezniki z visoko gibalno 
kompetenco se gibalnih aktivnosti pogosto poslužujejo.  

Problem nizke ocene lastne gibalne sposobnosti se pogosto pojavi pri učencih s 
prekomerno telesno težo in debelostjo, zato se takšni otroci gibalnim/športnim 
aktivnostim pogosto izogibajo. Pogosto se veliko raje odločijo za  notranje, sedeče 
aktivnosti kot za gibanje na zraku. Takšni otroci imajo navadno nizko toleranco do 
vadbe, saj je gibanje zanje neprijetno in lahko tudi boleče. (Sothern, 2005). Gavin in 
drugi (2007) opozarjajo, da je potrebno upoštevati interese prehranjenih otrok. Če 
otrok raje telovadi doma, mu moramo to dopustiti. Pomembno je, da ima željo po 
gibanju. Prav tako mu moramo pustiti prosto pot pri izbiri oblačil in obutve. 
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Pri nemotiviranih prekomerno težkih in debelih otrocih so problem tudi čustvene 
posledice. Od vrstnikov so otroci pogosto zavrnjeni, kar vpliva na njihovo 
samopodobo. Gibanje pomaga takim otrokom, vendar se težava pojavi, ko otroci 
nočejo gibati. Razlogi so različni. Na primer: ne morejo dohajati drugih, ker jih je sram 
preoblačiti se pred drugimi in jih je sram nositi kratka oblačila (Gavin, idr., 2007). 
Takšni otroci pogosto ne verjamejo v lastne sposobnosti in se podcenjujejo 
(Brettshneider in Naul, 2007). Učiteljeva podpora in spodbuda sta ključni pri 
vključevanju in spreminjanju življenjskega stila teh otrok. Gibalno/športno dejavnost 
jim je potrebno predstaviti kot zabavno in vsem dosegljivo. 

 

2.5 Samopodoba in gibalna/športna aktivnost 
»Gibanje in športne aktivnosti izboljšujejo počutje in razpoloženje, izboljšujejo 
kvaliteto življenja, samopodobo in samospoštovanje otroka in mladostnika. Otroku 
šport predstavlja pomemben prostor, kjer je uspešen in se lahko dokaže, kar še 
dodatno vpliva na izboljšanje samopodobe in samospoštovanja, obenem pa nudi tudi 
možnost za socialne stike in integracijo« (Tušak in Faganel, 2004, str. 15). 

 
Ko govorimo o samopodobi, govorimo o skupku predstav, ki jih imamo o sebi. 
Samopodoba ima pomembno funkcijo pri uravnavanju in usmerjanju našega vedenja. 
Vključuje doživljanje samega sebe, oceno lastnih zmožnosti in sposobnosti, stališča 
in predstave ter zavest o uravnavanju lastnega življenja (Dolenc, 2010).  

Horvat in Magajna (1987) sta samopodobo opredelila kot skupek telesne sheme 
(oblika telesa, telesnih delov, spol) ter vrednotenja samega sebe (samostojnost, 
simpatičnost, sposobnost, zmožnost). Samopodoba je sestavljena iz pozitivnih in 
negativnih doživljanj sebe. 

Nadalje Musek (2005) pravi, da je samopodoba v spominu, ustvarjena preko izkušenj 
in vplivov iz okolice, in da postaja z razvojem vse kompleksnejša. Torej, samopodoba 
je razvojno pogojena in se razvija skladno z otrokovo interakcijo z okoljem ter 
njegovim psihičnim razvojem.  

Preden otrok lahko razvije pojem sebe, se mora zavedati razlike med sabo in 
okoljem. V drugem letu starosti pričenja uporabljati svoje ime, kadar gre za situacije, 
v katere je vključen. V tretjem letu strmi k samostojnosti in želi čim več stvari izkusiti 
sam. Pri štirih letih otrok postane posesiven do svojih predmetov in staršev. Okoli 
petega in šestega leta pa ima otrok izoblikovano sliko o samopodobi, ki je značilna za 
odrasle, ter vključuje pozitivne in negativne sodbe o svojem telesu in o značilnostih 
osebnosti. Z vstopom v šolo postane samopodoba otroka zaradi novih situacij in 
socialnih vlog bolj strukturirana, v mladostništvu pa je samopodoba najpomembnejša 
razvojna naloga. Mladostnik mora dozoreti v odraslega in se začeti samostojno 
odločati (Horvat in Magajna, 1987). 

Samopodoba je večplastna in sestavljena iz različnih področij udejstvovanja, na 
katerih ima posameznik izkušnje. Primarna področja samopodobe so: učna, socialna, 
čustvena, družinska in telesna samopodoba. Vsa ta področja so med seboj 
soodvisna ter povezana s celostno samopodobo (Dolenc, 2010). 
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Telesna samopodoba je ena ključnih sestavin splošne podobe o sebi. Planinšec 
(2002) pravi, da je prav telesna samopodoba najbolj elementarna, saj se začne 
oblikovati v najzgodnejšem obdobju življenja ter da je ključna za oblikovanje drugih 
sestavin samopodobe. 

Dolenc (2010) navaja, da telesna samopodoba nima veliko opraviti z zunanjim 
videzom in se oblikuje v glavi. Ne nanaša se na posameznikov videz, temveč na 
njegov odnos do lastnega telesa. Gre za mišljenje, zaznavanje in občutke o svojem 
telesu. Cash (1997) pravi, da je telesna samopodoba »pogled od znotraj« in se 
nanaša na subjektivno predstavo o velikosti, teži, obliki telesa in drugih vidikih 
fizičnega videza. Na telesno samopodobo vplivajo tudi medosebne izkušnje, kot so 
komentiranje in kritiziranje videza. 

Telesna samopodoba se lahko nanaša na zaznavo telesnega videza ter na 
zavedanje gibalnih zmogljivosti - sposobnosti in spretnosti (Dolenc, 2010). 

Ukvarjanje z gibalno/športno aktivnostjo lahko pozitivno ali negativno vpliva na 
otrokovo samopodobo. Pozitivni učinki ukvarjanja z gibalno/športno aktivnostjo se 
kažejo v otrokovem zaupanju v svoje fizične in socialne spretnosti. Negativni učinki 
pa se lahko pojavijo, če otroci zaznavajo, da so odpovedali v športu ter da je to 
posledica njihovih dejanj. V tem primeru ne dobijo pri športu dovolj pozitivnih izkušenj 
in je njihovo mnenje o samem sebi slabše (Tušak in Faganel, 2004). 

P. Dolenc (2010) je proučevala številne študije, ki dokazujejo visoko povezanost med 
telesno samopodobo posameznika in njegovim celostnim pojmovanjem samega sebe 
ter doživljanjem lastnih vrednosti. Raziskave ugotavljajo tudi (Rose in Larkin, 2002, v 
Dolenc, 2010), da je povezanost med telesnim videzom in samovrednotenjem višja 
pri tistih otrocih, ki imajo slabšo koordinacijo. 

Številni avtorji (Hagger, idr., 1998; Aftermann in Stoll, 2000; Moreno in Verevello, 
2005) so proučevali vpliv gibalne aktivnosti na telesno samopodobo. Ugotavljajo, da 
se med otroki z višjo in nižjo stopnjo gibalne aktivnosti pojavljajo razlike na področju 
telesne samopodobe. Telesna pripravljenost in športna kompetenca naj bi se 
pomembno povezovali z gibalno aktivnostjo. Tudi pri tistih, ki se redno ukvarjajo s 
športno aktivnostjo, je opaziti izboljšanje telesne samopodobe. Na vzorcu španskih 
mladostnikov so ugotovili, da  imajo športno aktivni dečki v primerjavi s športno 
neaktivnimi višje rezultate v športni kompetenci, telesnem videzu ter sprejetosti med 
vrstniki (Dolenc, 2010; Dolenc 2015). 

Številne presečne študije ugotavljajo, da imajo tisti otroci in mladostniki, ki se v večji 
meri gibalno/športno udejstvujejo, tudi višje samospoštovanje (Dolenc in Pišot, 2010). 

Tudi med slovenskimi otroki je bila izvedena raziskava (Planinšec in Fošnarič, 2004), 
ki je proučevala povezanost stopnje gibalne aktivnosti s telesno samopodobo. 
Rezultati so pokazali, da imajo aktivnejši otroci višje rezultate v celostni samopodobi, 
nadzoru telesne teže in gibalni učinkovitosti kot otroci z nižjo stopnjo gibalne 
aktivnosti. 

Ameriška univerza za medicino športa (American College of Sports Medicine-ACSM, 
1998) opozarja, da je  učinek telesne aktivnosti na telesno samopodobo odvisen 
predvsem od pogostosti in intenzivnosti vadbe. Kot je že večkrat omenjeno, mora 
vadba potekati vsaj trikrat tedensko, in sicer pri 60-90 % povišanem srčnem utripu. 
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Dolenc (2015) povzema, da lahko na podlagi presečnih raziskav sklenemo, da je 
telesna samopodoba povezana z redno športno aktivnostjo. Tisti otroci in 
mladostniki, ki so pogosto gibalno aktivni, imajo višjo samopodobo, kot tisti, ki so 
neaktivni. Pogostost, intenzivnost in trajanje vadbe imajo prav tako pomembno vlogo 
pri doživljanju samega sebe na psihomotoričnem področju. 

2.5.1 Telesna samopodoba in debelost 
Lastne zaznave, prepričanja in občutki glede videza so tisti, ki določajo, kako si 
predstavljamo, da nas vidijo drugi. Pozitivna samopodoba naj bi spodbudila socialno 
samozavest, negativna samopodoba pa naj bi vodila v socialno zaviranje in 
anksioznost (Cash in Fleming, 2004). Hestetun, Svendsen in Oellingrath (2015) so z 
raziskavo na norveških otrocih ugotovili, da so otroci s prekomerno telesno težo 
socialno izolirani in da imajo manj stikov s sovrstniki. Pritiski sovrstnikov pa vplivajo 
na razvoj telesne samopodobe zlasti pri otrocih s prekomerno telesno težo. Tudi V. 
Stefanova (2008) navaja, da se debelost v veliki večini povezuje z negativno 
samopodobo. Raziskave (Benfield in McCabe, 2002, v Stefanova, 2008) kažejo, da 
imajo posamezniki s prekomerno telesno težo več negativnih misli o svojem telesu 
kot posamezniki s podpovprečno telesno težo. Prekomerno težki in debeli 
mladostniki pogosto doživljajo svoje telo kot oviro, zlasti pri fizičnih aktivnostih. Debeli 
mladostniki menijo, da njihova zunanjost negativno vpliva na doživljanje samih sebe. 
Tudi V. Štemberger (2004) pravi, da ima lahko debelost v času otrokovega razvoja 
negativen vpliv na samopodobo, predvsem telesno. V povezavi z debelostjo in 
negativno samopodobo je najbolj kritično obdobje adolescence. 

V. Stefanova (2008) nadalje izpostavlja, da je negativna samopodoba pomemben 
dejavnik pri zniževanju telesne teže. Izguba kilogramov naj bi bila povezana z 
izboljšanjem samopodobe. Vendar spremembe v telesni samopodobi niso odvisne od 
količine izgubljenih kilogramov. Povišanje telesne teže ne prispeva k slabši 
samopodobi in prav tako tudi izguba velike količine kilogramov ne pomeni velikega 
napredka v izboljšanju telesne samopodobe. Čeprav nekateri izgubijo kilograme, ne 
izgubijo negativnih občutkov o svojem telesu. Gradnja boljše samopodobe je krhka in 
že nekaj pridobljenih kilogramov lahko vpliva na njeno poslabšanje. 

Za otrokovo samopodobo, samospoštovanje in cenjenje samega sebe so v šolskem 
obdobju odgovorni predvsem starši in učitelji, v mladostništvu pa tudi vrstniki. Zato 
morajo biti v vzgojni pristop vključene pohvale, podpora in pozitivne izkušnje. Te pa 
naj ne bodo prisotne le ob uspehih, temveč tudi ob samih poskusih. Otrok si bo tako 
postopoma večal samozavest in ostajal motiviran za delo, učenje, znal se bo soočati 
s porazi in z razočaranji (Tušak in Faganel, 2004). 

Ob tem pa moramo paziti na to, da otrokom ne dajemo zavajajočih pozitivnih 
spodbud. Strinjamo se, da je otroke ob vsakem gibanju potrebno spodbujati. Menimo 
pa, da ne smemo pozabiti na nepravilno gibanje. Ob napakah je potrebno otroke na 
te opozoriti, jih popraviti in jim dati spodbudo za nadaljnje gibanje. 
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Omenjene tematike nas vodijo v razmislek, da problema prekomerne telesne teže in 
debelosti ne smemo spregledati in ga sprejeti kot nekaj normalnega, kot le še eno 
spremembo v družbi. Ne smemo se sprijazniti s spremembami, ki škodijo našemu 
človeštvu, temveč si moramo prizadevati za izboljšanje stanja. Spoznali smo namreč, 
da prekomerna telesna teža in debelost ne prinašata s seboj nič pozitivnega na 
področju fizičnega in tudi ne na področju psihičnega zdravja. Zgodnje obdobje 
življenja je tisto, ki je ključno. Zato je potrebno, da z vzgajanjem in izobraževanjem 
zdravega življenjskega sloga začnemo že v otroštvu, najprej v družini in nato s tem 
nadaljujemo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.  

V poglavjih smo spoznali pomen gibanja za zdravje, kako pomembno vlogo ima 
gibalna/športna aktivnost že v zgodnjem obdobju življenja ter do česa lahko privede 
pomanjkanje gibalnega udejstvovanja. V našem primeru smo se osredotočili na 
problem prekomerne telesne teže in debelosti, natančno na problem naraščanja te 
epidemije med otroki. Pomanjkanje zadostnega gibanja je zagotovo eden izmed 
vzrokov za neprimerno težo, kar prinese s seboj tako fizične kot tudi psihične 
primanjkljaje, ki jih pozneje težko popravimo. Z našim delom želimo opozoriti na ta 
problem, ki se že kar nekaj let pojavlja v svetu. Da bi to stanje lahko popravili in 
uvedli morebitne spremembe, moramo najprej razumeti odnos teh otrok do samega 
gibanja, v našem primeru do predmeta šport. Z razumevanjem otrok s prekomerno 
telesno težo in debelostjo ter z analizo njihovih občutkov bomo poskušali uvesti 
priporočila, ki bodo pripomogla k večji priljubljenosti predmeta šport med učenci s 
prekomerno telesno težo in debelostjo.  
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3.0 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Osnovni problem naše raziskave je preučiti, kako prekomerna telesna teža in 
debelost učencev 2. in 3. razreda vplivata na njihov odnos do predmeta šport. V 
današnjem času je delež otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo zaskrbljujoče 
visok. Spoznati in preveriti želimo, ali vpliva in kako vpliva prekomerna telesna teža 
na njihov odnos do gibalne/športne dejavnosti in ali se ti vplivi kažejo tudi pri 
sodelovanju in uspešnosti pri predmetu šport.  

Izvedeti želimo, ali imajo otroci s prekomerno telesno težo radi predmet šport, kaj jim 
je tam najbolj in kaj jim je najmanj všeč in kakšne spremembe bi uvedli pri predmetu. 
Zanima nas, ali se jim zaradi prekomerne telesne teže in debelosti pri predmetu 
pojavljajo negativni občutki, ali na njihov odnos vpliva gibanje v okviru družine, s 
katerim športom se z družino ukvarjajo. Na podlagi naštetih športov želimo ugotoviti, 
kateri so tisti športi, ki jih imajo ti učenci najraje in katerim bi se najraje izognili. 

Na podlagi ugotovljenega stanja bomo oblikovali priporočila za razredne učitelje, ki 
bodo temeljila na morebitnih spremembah pri predmetu šport. Z rezultati raziskave 
želimo pripomoči k drugačnemu in poglobljenemu pristopu učiteljev do učencev s 
prekomerno telesno težo in debelostjo pri predmetu. Pričakujemo, da bodo rezultati 
pokazali, da se med učenci pojavljajo razlike, kar pomeni, da je v praksi potrebno 
graditi na individualnih ciljih. Doseči želimo, da se učitelji tem učencem posvetijo v 
večji meri, da jih skušajo razumeti, jim pomagati ter jih spodbujati. Želimo si, da bi se 
tudi ti otroci z veseljem in prostovoljno gibalno udejstvovali in se posledično dobro 
počutili v svojem telesu. 

 

3.1 Cilji 
Na osnovi teoretičnih izhodišč, ki so opredeljena v poglavju predmet in problem, smo 
si postavili naslednje cilje: 

C1: Analizirati odnos učencev s prekomerno telesno težo in debelostjo do predmeta 
šport. 

C2: Analizirati, kaj je učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo pri predmetu 
šport najbolj všeč in kaj najmanj.  

C3: Analizirati, kaj bi učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo pri predmetu 
šport spremenili. 

C4: Analizirati občutja, ki se pri učencih s prekomerno telesno težo in debelostjo 
pojavljajo pri predmetu šport. 

C5: Analizirati, kako pogosto se učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo 
ukvarjajo s športom v okviru družine. 

C6: Analizirati odnos učencev do hoje, teka, hoje v hribe, kolesarjenja, rolanja, 
plavanja, smučanja, iger z žogo in plesa ter ugotoviti, če imajo učenci s prekomerno 
telesno težo in debelostjo negativen odnos do naštetih športov. 
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3.2 Hipoteze 
H1: Predvidevamo, da več kot ¾ učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo 
predmet šport ni všeč. 

H2: Predvidevamo, da so učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo pri 
predmetu šport najbolj všeč različne elementarne igre, najmanj pa jim je všeč tek. 

H3: Predvidevamo, da bi si učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo pri pouku 
športa želeli več igre. 

H4: Predvidevamo, da se pri učencih s prekomerno telesno težo in debelostjo med 
poukom predmeta šport pojavljajo negativna občutja. 

H5: Predvidevamo, da se učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo skupaj z 
družino občasno ukvarjajo s športom ali pa se sploh ne. 

H6: Predvidevamo, da imajo učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo do teka, 
hoje v hribe, kolesarjenja, rolanja, smučanja, plavanja, iger z žogo ter plesa 
negativen odnos.  
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4.0 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 
4.1 Metoda dela 
V magistrskem delu smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabili smo 
deskriptivno metodo, tehnika zbiranja podatkov je anketa (vprašalnik). Osnovne teze 
smo posploševali z vzorca na osnovno množico. 

4.2 Vzorec merjencev 
Način vzorčenja je namenski. V vzorec je zajetih 203 učencev, ki so v šolskem letu 
2016/17 obiskovali 2. in 3. razred. Predhodno smo pridobili soglasje 
ravnatelja/ravnateljice ter soglasja staršev, da učenci lahko sodelujejo v raziskavi. V 
raziskavi sta sodelovali 2 osnovni šoli: OŠ Šturje Ajdovščina in OŠ Jakoba Aljaža 
Kranj. 

Rezultati so prikazani v naslednjih tabelah s številom vrednosti (f) in odstotkom 
vrednosti (f %). 

Tabela 2: Število sodelujočih anketirancev iz posamezne šole 

OSNOVNA ŠOLA Število učencev Skupaj % 
Osnovna šola Šturje, 
Ajdovščina 

72 35,5 

Osnovna šola Jakoba Aljaža, 
Kranj 

131 64,5 

SKUPAJ 203 100 
 

Tabela 3: Število anketirancev glede na razred 

RAZRED f f % 
2. RAZRED 111 54,7 
3.RAZRED 92 45,3 
SKUPAJ 203 100 
 

4.3 Merski instrument 
Podatki, uporabljeni v raziskavi, so bili zbrani s pomočjo anonimnega anketnega 
vprašalnika za učence 2. in 3. razreda. Ta je bil oblikovan namensko za potrebe naše 
raziskave. Vprašanja se vsebinsko nanašajo na odnos in počutje učencev pri urah 
športa. 

Vprašalnik obsega 7 vprašanj. Vsebuje vprašanja odprtega in zaprtega tipa, od tega 
so 3 vprašanja odprtega tipa in 4 zaprtega. 

Vprašalnik vsebuje spremenljivke, ki zajemajo naslednja področja: 

- razred, 
- priljubljenost predmeta šport, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Melita Čibej – magistrsko delo 

31	
	

- priljubljene vsebine pri predmetu šport, 
- nepriljubljene vsebine pri predmetu šport, 
- želje o poteku dela pri predmetu šport, 
- doživljanje predmeta šport, 
- ukvarjanje s športom v okviru družine, 
- priljubljenost vrst športa. 

Učenci so na vprašanja odgovarjali individualno. Objektivnost izvedbe smo zagotovili 
z enakimi navodili.. 

4.4 Organizacija meritev 
Anketiranje je potekalo marca 2017. Predhodno smo se z ravnateljem oziroma 
ravnateljico dogovorili za sodelovanje in nato pridobili še soglasja staršev. Podatke 
smo zbirali s pomočjo vprašalnika, ki smo ga v natisnjeni obliki delili med učence. 
Vprašalnike so reševali v šoli, in sicer med odmori, tako da jih s sodelovanjem v 
raziskavi nismo prikrajšali za pouk.  

4.5 Metode obdelave podatkov 
Zbrane podatke smo najprej vnesli v Microsoft Word in Microsoft Excel. Nato smo jih 
statistično obdelali s programom SPSS 22.0 za Windows.. Izračunali smo pogostost 
pojavljanja posameznih odgovorov, ki smo jih izrazili s frekvencami in z relativnimi 
frekvencami. Pri nekaterih vprašanjih so podatki razvrščeni glede na njihovo 
pogostost pojavljanja. Ugotavljali smo statistično pomembne razlike med učenci s 
prekomerno telesno težo in debelostjo ter učenci z normalno težo ter njihovim 
odnosom do predmeta šport. Statistična postopka, ki smo ju uporabili za ugotavljanje 
pomembnih statističnih razlik med ITM-jem učencev in njihovim odnosom do 
predmeta šport, sta hi-kvadrat preizkus (ugotavljanje razlik med posameznimi 
merjenci) in Pearsonov korelacijski koeficient (ugotavljanje povezanosti). 

Odgovore na vprašanja odprtega tipa smo analizirali in prešteli. Ponekod smo jih 
združili v kategorije in prikazali v tabelah, in sicer od najbolj pogostega do najmanj 
pogostega pojavljanja določenega odgovora.  
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5.0 REZULTATI IN RAZLAGA 
V tem poglavju sledi predstavitev in interpretacija rezultatov, ki smo jih pridobili na 
podlagi vprašalnika. Rezultati so predstavljeni s tabelami, ki jim je podana 
interpretacija, naše mnenje ter potrditev oziroma zavrnitev hipotez. 

 

Tabela 4: Delež otrok z normalno, prekomerno  telesno težo in debelostjo glede 
na razred 

  
Normalna 

 
teža 

 
Prekomerna 

 
teža 

 
Debelost 

 Pearson 
hi2 

RAZRED F % F % F %  
2.r 87 78,4 17 15,3 7 6,3  0,721 
3.r 68 73,9 18 19,6 6 6,5  
 

Med učenci 2. in 3. razreda ni statistično pomembnih razlik glede indeksa telesne 
mase. V 2. razredu je 78,4 % učencev z normalno težo, 15,3 % učencev s 
prekomerno telesno težo ter 6,3 % učencev z debelostjo. V 3. razredu pa je 73,9 % 
učencev z normalno težo, učencev s prekomerno telesno težo je 19, 6 %, debelih pa 
6,5 %.  

 

1. VPRAŠANJE: Ali ti je predmet šport všeč? 

Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali je učencem 2. in 3. razreda predmet šport všeč 
ali ne. 

Tabela 5: Priljubljenost predmeta šport 

  
Normalna 

 
teža 

 
Prekomerna 

 
teža 

 
Debelost 

 Pearson 

hi2 

 F % F % F %  
Všeč mi 
je 

150 96,8  31 88,6 11 84,6   
0,040 

Ni mi 
všeč 

5 3,2 4 11,4 2 15,4  

SKUPAJ 155 100 35 100 13 100  
 

Med učenci z normalno, prekomerno telesno težo in debelostjo se pojavljajo 
statistično pomembne razlike v priljubljenosti predmeta. 96,8 % učencem z normalno 
težo, 88,6 % učencem s prekomerno težo in 84,6 % debelim učencem je šport všeč. 
Predmet pa ni všeč 3,2 % učencem z normalno težo, 11,4 % učencem s prekomerno 
težo in 15,4 % učencem z debelostjo. Opazimo lahko, da priljubljenost predmeta 
pada, in sicer glede na indeks telesne mase. Kljub temu je predmet šport med učenci 
2. in 3. razreda priljubljen, saj je večina odgovorila, da jim je všeč. Rezultati niso 
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skladni z našimi predvidevanji, saj smo menili, da bo predmet med učenci s 
prekomerno telesno težo in debelostjo nepriljubljen. Kljub temu smo z rezultati 
zadovoljni, kar pomeni, da imajo učenci še vedno radi predmet šport ne glede na 
indeks telesne mase. 

Če naše ugotovitve primerjamo z drugimi raziskavami, vidimo, da je šport med učenci 
med najbolj priljubljenimi predmeti. Tako so ugotovili tudi G. Jurak, M. Kovač, J. Strel 
(2002), ko so ugotavljali priljubljenost šolskih predmetov. Kot najbolj priljubljen je bil 
predmet šport (37,8 %). Tudi T. Petrušič (2015) je s svojo raziskavo potrdila, da je 
med učenci 3. razreda šport najbolj priljubljen predmet (46,7 %). 

Hipotezo 1 (Predvidevamo, da več kot ¾ učencem s prekomerno telesno težo in 
debelostjo predmet šport ni všeč.) lahko zavrnemo, saj je več kot ¾ učencem s 
prekomerno telesno težo in debelostjo všeč predmet šport. 
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2. VPRAŠANJE: Kaj ti je pri predmetu šport NAJBOLJ všeč? 
Pri tem vprašanju so učenci odgovarjali, kaj jim je pri predmetu šport najbolj všeč in 
kaj najraje pri predmetu delajo. Učenci so odgovore podajali sami. Ločeno smo 
zapisali odgovore, ki so jih podali učenci 2. in 3. razreda. Ločeno so predstavljeni tudi 
odgovori učencev z normalno telesno težo in učencev s prekomerno telesno težo. 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so v spodnjih tabelah zapisani raznoliki 
odgovori. Teh nismo združevali v kategorije (na primer: premet v stran-gimnastika), 
ker želimo konkretno izvedeti, katere so tiste vsebine, ki so učencem najbolj všeč. 
Ločeno smo zapisovali tudi moštveno igro Med dvema ognjema, saj so jo učenci zelo 
pogosto zapisali, kar kaže na to, da jo dobro poznajo in imajo zelo radi. 

Tabela 6: Prikaz odgovorov, kaj je učencem 2. razreda pri predmetu šport 
najbolj všeč (normalna telesna teža) 

ODGOVORI f f % 
Nogomet 24 25,3 
Elementarne igre 14 14,7  
Med dvema ognjema 12 12,6  
Tek 10 10,5  
Košarka 5 5,3  
Vse mi je všeč 5 5,3 
Poligon 3 3,2 
Igre z žogo 3 3,2  
Gimnastične vaje 3 3,2  
Prevali 3 3,2  
Plavanje 2 2,1  
Tenis 2 21  
Skoki 2 2,1  
Premet v stran 2 2,1  
Rokomet 1 1,1 
Ples 1 1,1  
Skok čez kozo 1 1,1  
Stoja 1 1,1 
Skleci 1 1,1  

 

Iz Tabele 6 lahko razberemo, da je med učenci z normalno telesno težo v 2. razredu 
najbolj priljubljen nogomet (25,3 %), sledijo mu elementarne igre (14,7 %), nato igra 
Med dvema ognjema (12,6 %). Druge dejavnosti se pojavljajo pod 10,5 %. 
Pričakovali smo, da bodo najbolj priljubljene elementarne igre, vendar prevlada 
nogomet. 
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Tabela 7: Prikaz odgovorov, kaj je učencem 2. razreda pri predmetu šport 
najbolj všeč (prekomerna telesna teža in debelost) 

ODGOVORI f f % 
Med dvema ognjema 6 22,2 
Nogomet 3 11,1 
Tek 3 11,1 
Košarka 2 7,4 
Elementarne igre 2 7,4 
Plavanje 2 7,4 
Vse mi je všeč 2 7,4 
Poligon 1 3,7 
Igre z žogo 1 3,7 
Gimnastika 1 3,7 
Prevali 1 3,7 
Ples 1 3,7 
Odbojka 1 3,7 
Preskakovanje 
kolebnice 

1 3,7 

 

Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je učencem s prekomerno telesno težo, ki obiskujejo 
2. razred, pri predmetu šport najbolj všeč igra Med dvema ognjema (22,2 %), sledita 
nogomet (11,1 %) in tek (11,1 %). Pričakovali smo, da bo na prvem mestu igra, 
presenetila pa nas je priljubljenost teka, za katerega smo predvidevali, da b 
nepriljubljen med učenci s prekomerno telesno težo. Drugi odgovori so se pojavljali 
pod 7,4 %. 
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Tabela 8: Prikaz odgovorov, kaj je učencem 3. razreda pri predmetu šport 
najbolj všeč (normalna telesna teža) 

ODGOVORI f f % 
Elementarne igre 22 22,2 
Med dvema ognjema 16 16,2 
Tek 11 11,1 
Nogomet 7 7,1 
Igre z žogo 7 7,1 
Plavanje 6 6,1 
Vse mi je všeč 6 6,1 
Košarka 4 4,0 
Gimnastika 4 4,0 
Preskakovanje 
kolebnice 

3 3,0 

Prevali 3 3,0 
Trampolin 2 2,0 
Ples 2 2,0 
Skoki 1 1,0 
Raznolikost predmeta 1 1,0 
Igre po želji 1 1,0 
Plezanje 1 1,0 
Naskok na skrinjo 1 1,0 
Tekmovanja 1 1,0 
 

Učencem 3. razreda (normalna telesna teža) so pri predmetu šport najbolj všeč 
elementarne igre (22,2 %), sledi jim igra Med dvema ognjema (16,2 %), na tretjem 
mestu pa je tek (11,1 %). Tudi pri učencih 3. razreda smo pričakovali, da jim bodo 
najbolj všeč elementarne igre, prav tako pa nas je presenetila priljubljenost teka, za 
katerega smo menili, da bo manj priljubljen. Drugi odgovori so se pojavljali pod 7,1 
%. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Melita Čibej – magistrsko delo 

37	
	

Tabela 9: Prikaz odgovorov, kaj je učencem 3. razreda pri predmetu šport 
najbolj všeč (prekomerna telesna teža in debelost) 

ODGOVORI f f % 
Elementarne igre 7 19,4 
Med dvema ognjema 4 11,1 
Nogomet 4 11,1 
Nič mi ni všeč 4 11,1 
Igre z žogo 3 8,3 
Preskakovanje 
kolebnice 

2 5,6 

Tek 2 5,6 
Košarka 2 5,6 
Trampolin 1 2,8 
Odbojka 1 2,8 
Igre po želji 1 2,8 
Naskok na skrinjo 1 2,8 
Prevali 1 2,8 
Plavanje 1 2,8 
Gimnastika 1 2,8 
Ples 1 2,8 
 

Tabela 9 prikazuje odgovore učencev 3. razreda, ki imajo prekomerno telesno težo. 
Na vprašanje, kaj jim je pri predmetu šport najbolj všeč, so največkrat odgovorili z 
elementarnimi igrami (19,4 %), sledi moštvena igra Med dvema ognjema (11,1 %) ter 
nogomet (11,1 %). 11, 1 % jih je odgovorilo tudi, da jim pri predmetu ni nič všeč.  

Odgovori učencev s prekomerno telesno težo so podobni našim predvidevanjem. 
Najraje imajo elementarne igre, nogomet, nekaj učencem pa ni nič všeč pri športu. Ti 
odgovori opozarjajo na to, da je potrebno učencem s prekomerno telesno težo 
predmet šport predstaviti/zastaviti tako, da jim bo všeč, da ga bodo radi obiskovali in 
z veseljem sodelovali ter se gibali. 

Kot je pričakovano, imajo učenci 2. in 3. razreda pri predmetu šport najraje igro, in 
sicer  elementarne igre ali moštveno igro Med dvema ognjema. Sklepamo lahko, da 
je vzrok v tem, ker gre za vadbo v skupini, kjer niso izpostavljeni kot posamezniki. Pri 
igrah morajo sodelovati med sabo, kar krepi medsebojne odnose znotraj razreda. 
Prav tako pri igri Med dvema ognjema hitro usvojijo nezahtevna pravila.  

Rezultate naše raziskave lahko ponovno primerjamo z rezultati raziskave T. Petrušič 
(2015), ki je ugotavljala priljubljenost posameznih vrst športa pri samem predmetu. 
Več kot polovica učencev (61,2 %) je odgovorila, da jim je najbolj všeč igra Med 
dvema ognjema. Tudi v naši raziskavi se je ta odgovor vedno pojavil na prvih treh 
mestih. Na prvih treh mestih se je poleg elementarnih iger in moštvene igre Med 
dvema ognjema pojavljal tudi nogomet, ki je v raziskavi T. Petrušič (2015) prav tako 
druga najbolj priljubljena vsebina pri predmetu (38,4 %).  
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3. VPRAŠANJE: Kaj ti je pri predmetu šport NAJMANJ všeč? 

Pri tem vprašanju so učenci odgovarjali, kaj jim je pri predmetu šport najmanj všeč, 
česa pri predmetu raje ne bi počeli. Ločeno smo zapisali odgovore, ki so jih podali 
učenci 2. in 3. razreda. Ločeno so predstavljeni tudi odgovori učencev z normalno 
telesno težo in učencev s prekomerno telesno težo.  

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so v spodnjih tabelah zapisani raznoliki 
odgovori. Odgovorov nismo združevali v kategorije (na primer: prevali-gimnastika), 
ker želimo konkretno izvedeti, katere so tiste vsebine, ki učencem niso všeč in jim 
morebiti povzročajo težave. 

Tabela 10: Prikaz odgovorov, kaj je učencem 2. razreda pri predmetu šport 
najmanj všeč (normalna telesna teža) 

ODGOVORI f f % 
Tek 17 23,9 

Gimnastične vaje 10 14,1 
Košarka 8 11,3 

Hoja 6 8,5 
Nogomet 4 5,6 

Hokej 4 5,6 
Prevali 4 5,6 

Smučanje 3 4,2 
Ples 3 4,2 

Gimnastika 2 2,8 
Plezanje 2 2,8 
Počepi 2 2,8 

Badminton 1 1,4 
Tekmovanje 1 1,4 

Elementarne igre 1 1,4 
Poskoki s kolebnico 1 1,4 

Igre z žogo 1 1,4 
Skoki 1 1,4 

 

Učencem 2. razreda, ki imajo normalno telesno težo, je najmanj všeč tek (23,9 %), 
sledi odgovor, da jim niso všeč gimnastične vaje (14,1 %) ter košarka (11,3). Drugi 
odgovori se pojavljajo z 8,5 % ali manj. Predvidevali smo, da bo tek najmanj všeč 
učencem s prekomerno telesno težo, izkazalo pa se je, da je tudi pri učencih z 
normalno telesno težo tek nepriljubljen.  
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Tabela 11: Prikaz odgovorov, kaj je učencem 2. razreda pri predmetu šport 
najmanj všeč (prekomerna telesna teža in debelost) 

ODGOVORI f f % 
Tek 5 23,8 

Nogomet 3 14,3 
Gimnastične vaje 3 14,3 

Prevali 3 14,3 
Košarka 2 9,5 

Ples 1 4,8 
Elementarne igre 1 4,8 

Počepi 1 4,8 
Igre z žogo 1 4,8 

Skoki 1 4,8 
 

Tabela 11 prikazuje, da je učencem s prekomerno telesno težo najmanj všeč tek 
(23,8 %), sledi odgovor nogomet (14,3 %) in nato gimnastične vaje (14,3 %) ter 
prevali (14,3 %). Drugi odgovori se pojavljajo pod 9,5 %. Tu lahko potrdimo 
predvidevanja, da je med učenci s prekomerno telesno težo najmanj priljubljen tek. 
Preseneča nas nepriljubljenost nogometa, ki je pri 2. vprašanju na 2. mestu po 
priljubljenosti. Opazimo lahko, da je med učenci s prekomerno telesno težo in 
debelostjo tudi gimnastika tista, ki jim v veliki meri ni všeč in jim zaradi zahtevnosti 
povzroča težave. 
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Tabela 12: Prikaz odgovorov, kaj je učencem 3. razreda pri predmetu šport 
najmanj všeč (normalna telesna teža) 

ODGOVORI f f % 
Tek 12 22,6 
Gimnastične vaje 6 11,3 
Gimnastika 5 9,4 
Nogomet 4 7,5 
Prevali 3 5,7 
Med dvema ognjema 3 5,7 
Ples 3 5,7 
Igre z žogo 3 5,7 
Košarka 2 3,8 
Elementarne igre 2 3,8 
Štafetne igre 1 1,9 
Hokej 1 1,9 
Preskakovanje 
kolebnice 

1 1,9 

Skok na skrinjo 1 1,9 
Hoja v hribe 1 1,9 
Plavanje 1 1,9 
Stoja 1 1,9 
Prerekanje s sošolci 1 1,9 
Ponavljanje vsebin 1 1,9 
Nesodelovanje sošolcev 1 1,9 
 

Tabela 12 prikazuje, kaj je učencem z normalno telesno težo, ki obiskujejo 3. razred, 
pri predmetu šport najmanj všeč. Najpogostejši odgovor je bil, da jim je pri predmetu 
najmanj všeč tek (22,6 %), na drugem mestu nepriljubljenosti so gimnastične vaje 
(11,3 %), sledi odgovor gimnastika (9,4 %). Drugi odgovori si sledijo od 7,5 % 
navzdol. Zanimivo je, da je tek pri učencih 3. razreda tako pri priljubljenosti kot tudi 
pri nepriljubljenosti na prvih treh mestih. Pričakovali smo, da bo tek pogostejši 
odgovor predvsem pri dejavnostih, ki so jim najmanj všeč. Prav tako kot pri 
drugošolcih se tudi pri tretješolcih kaže nepriljubljenost gimnastike. 
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Tabela 13: Prikaz odgovorov, kaj je učencem 3. razreda pri predmetu šport 
najmanj všeč (prekomerna telesna teža in debelost) 

ODGOVORI f f % 
Tek 7 33,3 
Prevali 2 9,5 
Gimnastične vaje 2 9,5 
Med dvema ognjema 2 9,5 
Poligon 1 4,8 
Štafetne igre 1 4,8 
Nogomet 1 4,8 
Ples 1 4,8 
Košarka 1 4,8 
Gimnastika 1 4,8 
Elementarne igre 1 4,8 
Ko ne zmorem 1 4,8 
 

Tabela 13 prikazuje odgovore učencev s prekomerno telesno težo, ki obiskujejo 3. 
razred. Učencem je pri predmetu šport najmanj všeč tek (33,3 %), sledijo prevali (9,5 
%), gimnastične vaje (9,5 %) in igra Med dvema ognjema (9,5 %). Drugi odgovori se 
pojavljajo pod 4,8 %.  

Kot je  pričakovano, je učencem 2. in 3. razreda s prekomerno telesno težo najmanj 
všeč tek. Verjetno jim predstavlja največji napor. Nepriljubljena pa je tudi gimnastika, 
kar kaže na to, da jim veliko težavo predstavlja gibljivost. Gimnastične prvine so 
zahtevne in pri učenju zahtevajo veliko truda in potpežljivosti. Menimo, da učencem 
ni všeč predvsem zaradi zahtevnosti izvedbe vaj in morebitnega strahu. Pri 
gimnastiki je ključnega pomena moč določenih mišičnih skupin, zato je pred učenjem 
določene prvine (npr. preval naprej) poterbno učence najprej telesno pripraviti. Pri 
prevalu naprej so pomembne mišice upogibalk trupa, rok in ramenskega obroča. 
Učencem moramo  najprej dati vaje, ki bodo krepile te mišične skupine. Nadalje 
moramo pri učenju upoštevati metodične korake posamezne prvine. Učence moramo 
spodbujati pri določenem metodičnem koraku, dokler ni pripravljen na naslednji 
korak. Da bi učencem gimnastiko približali, si moramo prizadevati, da upoštevamo 
vse že omenjene postopke učenja. Predvidevamo lahko tudi, da jim te vsebine (tek, 
gimnastika) niso všeč, ker so individualne ter so tako učenci bolj izpostavljeni kot pri 
vsebinah, kjer delajo v skupinah. Če pri individualnih vsebinah niso uspešni, lahko 
sošolci to hitreje opazijo in to posledično vpliva na nižjo samopodobo manj uspešnih 
učencev.  

Če primerjamo odgovore učencev z normalno in prekomerno težo ali debelostjo, 
opazimo, da so si odgovori o najmanj priljubljeni vsebini podobni. Pri drugošolcih so 
najmanj priljubljeni tek, gimnastika in nogomet, pri tretješolcih sta prav tako tek in 
gimnastika. 

Rezultate lahko primerjamo z raziskavo M. Colarič (2013), ki je ugotovila, da je 
učencem, in sicer 2. triletja, najmanj všeč ples (48,1 %), sledijo pa mu gimnastika 
(42,0 %), atletika (40,0 %) in tek (37,7 %). V naši raziskavi učenci sicer niso omenili 
plesa, lahko pa vidimo, da so gimnastika in tek med najmanj priljubljenimi vsebinami 
tudi v 1. triletju. 
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Hipotezo 2 (Predvidevamo, da so učencem s prekomerno telesno težo in 
debelostjo pri predmetu šport najbolj všeč različne elementarne igre, najmanj 
pa jim je všeč tek.) lahko potrdimo, saj so učenci 2. razreda igro (natančneje 
moštveno igro Med dvema ognjema) postavili na 1. mesto priljubljenosti (22,2 
%), prav tako pa so tek postavili na 1. mesto nepriljubljenosti (23,8 %). Tudi 
učenci 3. razreda so za najbolj priljubljeno vsebino navedli igro (Med dvema 
ognjema) (19,4 %), za najmanj priljubljeno pa tek (33,3 %). 
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4. VPRAŠANJE: Kaj bi pri predmetu šport spremenil/a, če bi lahko? 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kaj bi učenci 2. in 3. razreda spremenili pri 
predmetu šport, če bi imeli to možnost. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato smo 
dobili veliko raznolikih odgovorov, ki so zapisani v spodnjih tabelah. 

 

Tabela 14: Prikaz odgovorov, kaj bi učenci 2. razreda pri predmetu šport 
spremenili (normalna telesna teža) 

ODGOVORI f f % 
Nič ne bi spremenil/a. 33 39,3 
Nič teka. 13 15,5 
Več nogometa. 8 9,5 
Več igre. 6 7,1 
Da bi delali, kar bi želeli. 3 3,6 
Da bi imeli predmet 
šport vsak dan na 
urniku. 

3 3,6 

Nič skokov. 2 2,4 
Več hoje v hribe. 2 2,4 
Več badmintona. 2 2,4 
Nič gimnastičnih vaj. 2 2,4 
Več teka. 1 1,2 
Več skokov. 1 1,2 
Več košarke. 1 1,2 
Manj košarke. 1 1,2 
Manj hoje v hribe. 1 1,2 
Več rokometa. 1 1,2 
Nič prevalov. 1 1,2 
Brez preoblačenja. 1 1,2 
Več preskakovanja 
kolebnice. 

1 1,2 

Da bi bil predmet manj 
utrudljiv. 

1 1,2 

 

Učenci 2. razredov z normalno telesno težo so na vprašanje najpogosteje odgovorili, 
da ne bi pri predmetu šport spremenili ničesar (39,3 %), sledil je odgovor, da bi pouk 
športa potekal brez teka (15,5 %), nato pa še želja po več nogometa (9,5 %). Od 7,1 
% navzdol si sledijo še drugi predlogi za spremembe.  
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Tabela 15: Prikaz odgovorov, kaj bi učenci 2. razreda pri predmetu šport 
spremenili (prekomerna telesna teža in debelost) 

ODGOVORI f f % 
Nič ne bi spremenil/a. 8 30,8 
Nič teka. 4 15,4 
Več igre. 4 15,4 
Več nogometa. 3 11,5 
Da bi delali, kar bi želeli. 2 7,7 
Manj košarke. 1 3,8 
Manj hoje v hribe. 1 3,8 
Nič plesa. 1 3,8 
Da bi bile ure boljše. 1 3,8 
Da bi bil predmet vsak 
dan na urniku. 

1 3,8 

 

Iz tabele 15 lahko razberemo, da učenci s prekomerno telesno težo, ki obiskujejo 2. 
razred, pri predmetu ne bi spremenili ničesar (30,8 %), želijo si tudi, da jim ne bi bilo 
potrebno teči (15,4 %), da bi bilo več elementarnih iger (15,4 %) ter več nogometa 
(11,5 %). Drugi odgovori se pojavljajo pod 7,7 % pogostosti. 

Tudi pri predlogih za spremembe lahko vidimo, da je tek zelo nepriljubljen, saj bi ga 
drugošolci ukinili, če bi ga  lahko. 
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Tabela 16: Prikaz odgovorov, kaj bi učenci 3. razreda pri predmetu šport 
spremenili (normalna telesna teža) 

ODGOVORI f f % 
Nič ne bi spremenil/a. 29 42,0 
Manj teka. 7 10,1 
Več igre. 5 7,2 
Nič gimnastičnih vaj. 5 7,2 
Delo po želji. 3 4,3 
Nič plavanja. 2 2,9 
Več iger z žogo. 2 2,9 
Več trampolina. 2 2,9 
Da bi bil predmet vsak 
dan na urniku. 

2 2,9 

Da bi bili več zunaj.  1 1,4 
Da bi lahko bili bosi. 1 1,4 
Nič prevalov. 1 1,4 
Manj poligonov. 1 1,4 
Več gimnastike. 1 1,4 
Da ne bi bilo ocen. 1 1,4 
Več plesa. 1 1,4 
Manj plesa. 1 1,4 
Več nogometa. 1 1,4 
Več košarke. 1 1,4 
Manj nogometa. 1 1,4 
Brez skokov na skrinjo. 1 1,4 
 

Tabela 16 prikazuje predlagane spremembe učencev 3. razreda, ki imajo normalno 
telesno težo. Največ učencev ne bi želelo pri predmetu šport ničesar spremeniti (42,0 
%), nato sledijo spremembe, ki bi uvedle manj teka (10,1 %), več igre (7,2 %) ter nič 
gimnastičnih vaj (7,2 %). Od 4,3 % navzdol lahko v tabeli vidimo še druge predlagane 
spremembe. 
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Tabela 17: Prikaz odgovorov, kaj bi učenci 3. razreda pri predmetu šport 
spremenili (prekomerna telesna teža in debelost) 

ODGOVORI f f % 
Manj teka. 5 17,9 
Nič ne bi spremenil/a. 4 14,3 
Več igre. 2 7,1 
Da se ne bi bilo 
potrebno preoblačiti. 

2 7,1 

Da ne bi bilo počepov. 2 7,1 
Da ne bi bilo prevalov. 2 7,1 
Da bi bili več zunaj. 1 3,6 
Da bi imeli več športnih 
dni. 

1 3,6 

Manj gimnastike. 1 3,6 
Da bi bil/a najboljši/a. 1 3,6 
Več plesa. 1 3,6 
Manj plesa. 1 3,6 
Več iger z žogo. 1 3,6 
Več nogometa. 1 3,6 
Več trampolina. 1 3,6 
Da bi samo plavali. 1 3,6 
Da se ne bi bilo treba 
gibati. 

1 3,6 

 

Iz Tabele 17 lahko razberemo, da učenci s prekomerno težo, ki obiskujejo 3. razred, 
predlagajo predvsem manj teka pri predmetu šport (17,9 %), sledijo odgovori, da pri 
predmetu ne bi spremenili ničesar (14,3%), da bi bilo več igre (7,1%), da se ne bi bilo 
potrebno preobleči za pouk športa (7,1 %), da ne bi bilo potrebno delati počepov (7,1 
%) ter prevalov (7,1 %). Drugi predlogi se pojavljajo pod 3,6 %. 

Hipotezo 3 (Predvidevamo, da bi si učenci s prekomerno telesno težo in 
debelostjo pri pouku športa želeli več igre.) zavrnemo, saj so učenci 2. razreda 
navedli, da pri predmetu ne želijo ničesar spremeniti (30,8 %), učenci 3. razreda 
pa bi si želeli, da bibilo  pri predmetu prisotnega manj teka (17,9 %). 

Rezultati so nas presenetili, saj smo pričakovali, da bodo učenci 2. in 3. razreda pri 
pouku športa želeli predvsem več igre, saj je, kot vidimo pri hipotezi 2, najbolj 
priljubljena vsebina. Kljub temu pa se je predlog tako v 2. kot tudi v 3. razredu 
pojavljal na 2. in 3. mestu.  Glede na to, da je bil tek omenjen na prvih treh mestih pri 
najmanj priljubljeni dejavnosti, prav tako kot tudi pri želenih spremembah, vidimo, da 
je otrokom potrebno tek približati. Ker gre za učence 1. triletja, je učenje vsebin 
zaradi večje motivacije potrebno podajati z igro. Primerna rešitev se nam zdi, da bi 
tek popestrili z zabavnimi aktivnostmi. Nekaj idej smo navedli v 6. poglavju. 

Zadovoljni smo lahko s pogostostjo odgovorov, da učenci ne bi želeli pri predmetu 
spremeniti ničesar, kar ponovno kaže na to, da je predmet priljubljen. 
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Izpostaviti pa se nam zdi pomembno tudi druge zanimive predloge za spremembe, ki 
so jih navedli učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo. Na primer želijo: več ur 
športa na urniku, kar spet kaže na to, da imajo učenci predmet šport radi. Odgovor, 
da se ne bi bilo potrebno preoblačiti, lahko povežemo s telesno samopodobo otrok s 
prekomerno telesno težo in debelostjo. Predvidevamo, da se je tem učencem 
nerodno preoblačiti pred sošolci. Odgovor, da bi bil/a najboljši/a, kaže na to, da je 
otrok tekmovalen in si želi boljših rezultatov. Sklepamo lahko tudi, da se počuti manj 
uspešnega od sošolcev. Zanimiva je želja po več plavanja, saj je to dejavnost, v 
kateri so otroci s prekomerno telesno težo in debelostjo lahko uspešnejši od otrok z 
normalno težo. Odgovor, da se ne bi bilo potrebno gibati, pa kaže na to, da otrok 
nima motivacije za gibalno udejstvovanje. Takšen odnos do gibanja je verjetno dobil 
v družini in naloga učitelja je, da mu gibanje približa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Melita Čibej – magistrsko delo 

48	
	

5. VPRAŠANJE: Kako se navadno počutiš pri predmetu šport? 
Obkroži DA ali NE. 
 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kako se učenci počutijo pri predmetu šport. Vse 
odgovore so imeli učenci že naštete, izbrati so morali le med odgovorom DA ali NE. 

Tabela 18: Doživljanje predmeta šport 

	 NORMALNA 
TEŽA 

PREKOMERNA 
TEŽA 

DEBELOST Pearson 
hi2 

Strah me 
je. 

F % F % F %  
 
0,095 DA. 18 11,6 7 20,0 4  30,8 

NE.  137 88,4 28 80,0 9 69,2 
Jezen 
sem. 

F % F % F %  
 
0,889 DA. 14  9,0 4 11,4 1  7,7 

NE. 141 91,0 31 88,6 12 92,3 
Osamljen 
sem. 

F % F % F %  
 
0,013 DA. 7  4,5 1 2,9 3  23,1 

NE. 148 95,5 34 97,1 10 76,9 
Nerodno 
mi je. 

F % F % F %  
 
0,022 DA.	 14  9,0 7 20,0 4  30,8 

NE.	 141 91,0 28 80,0 9 69,2 
Slabe 
volje sem. 

F % F % F %  
 
0,900 DA. 10  6,5 3 8,6 1  7,7 

NE. 145 93,5 32 91,4 12 92,3 
Ne da se 
mi. 

F % F % F %  
 
0,150 DA. 28 18,1 11 31,4 4  30,8 

NE. 127 81,9 24 68,6 9 69,2 
Na jok mi 
gre. 

F % F % F %  
 
0,610 DA. 8  5,2 1 2,9 0  0,0 

NE. 147 94,8 34 97,1 13 100,0 
Dolgčas 
mi je. 

F % F % F %  
 
0,717 DA. 23 14,8 6 17,1 3  23,1 

NE. 132 85,2 29 82,9 10 76,9 
Zaspan 
sem. 

F % F % F %   
0,276 

DA. 16 10,3 7 20,0 2  15,4 
NE. 139 89,7 28 80,0 11 84,6 
Slabo mi 
je. 

F % F % F %  
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DA. 11  7,1 8 22,9 1  7,7 0,017 
NE. 144 92,9 27 77,1 12 92,3 
Utrujen 
sem. 

F % F % F %  
 
0,165 DA. 34 21,9 12 34,3 5  38,5 

NE. 121 78,1 23 65,7 8 61,5 
Boli me 
glava. 

F % F % F %  
 
0,036 DA. 15  9,7 9 25,7 2  15,4 

NE. 140 90,3 26 74,3 11 84,6 
Boli me 
trebuh. 

F % F % F %  
 
0,001 DA. 12  7,7 10 28,6 3  23,1 

NE. 143 92,3 25 71,4 10 76,9 
Bolijo me 
roke/noge. 

F % F % F %  
 
0,000 DA. 24 21,9 15 42,9 9  69,2 

NE. 121 78,1 20 57,1 4 30,8 
 

Učenci so večinoma obkrožali odgovor NE, kar pomeni, da pri predmetu šport v 
večini ne doživljajo negativnih občutij. Statistično pomembne razlike (hi-kvadrat < 
0,05) so se pokazale pri šestih občutjih: osamljen sem, nerodno mi je, slabo mi je, 
boli me glava; boli me trebuh, bolijo me roke/noge.  

2,9 % prekomerno težkih učencev in 23, 1 % debelih učencev je odgovorilo, da so pri 
predmetu osamljeni. Predvidevamo, da se zaradi svojih nezmožnosti doseganja 
želenih rezultatov taki učenci verjetno raje držijo zase in se izogibajo družbi, da drugi 
ne bi opazili njihovih napak. To nam potrdi tudi teorija Gavina in drugih (2007) o tem, 
da so manj spretni učenci – v našem primeru učenci s prekomerno telesno težo in 
debelostjo pri predmetu zaradi svojih nezmožnosti lahko zavrnjeni, kar negativno 
vpliva na njihovo samopodobo. Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi pri 
odgovoru Nerodno mi je. 20 % učencev s prekomerno težo in 30,8 % učencev z 
debelostjo je potrdilo, da jim je med poukom športa nerodno. Kot smo že videli pri 
predlogih za spremembe, se nekateri učenci ne želijo preoblačiti. Tu spet lahko 
potrdimo teorije o telesni samopodobi – učenci s prekomerno težo in debelostjo imajo 
negativno mnenje o svojem telesu. Preoblačenje pred sošolci lahko še spodbudi 
negativno počutje in mnenje o sebi, saj učenci opazijo, da so drugačni. Nerodno pa 
jim verjetno ni samo zaradi preoblačenja, temveč tudi zato, ker kakšne zahtevnejše 
vaje niso zmožni narediti tako uspešno kot drugi učenci. Vloga učitelja je, kot je že 
večkrat omenjeno, ključna. Učence mora spodbujati h gibanju, četudi določene vaje 
ne opravi v celoti. Spodbujati ga mora s pohvalo za trud in tako, da učencu da jasno 
vedeti, da verjame vanj in v njegove zmožnosti. 22,9 % učencev s prekomerno 
telesno težo in 7,7 % debelih učencev je odgovorilo, da jim je pri pouku športa slabo. 
Te odgovore lahko povežemo tudi z odgovorom, da jih boli trebuh (pritrdilno je 
odgovorilo 28,6 % prekomerno težkih učencev in 23,1 % debelih učencev). 
Predvidevamo, da se pri učencih omenjene bolečine pojavijo zaradi podoživljanja 
negativnih občutkov in izkušenj, ki jih imajo pri predmetu. Včasih lahko bolečine 
navedejo tudi kot izgovor, da jim ne bi bilo potrebno sodelovati pri pouku. Poleg 
slabosti in bolečin v trebuhu pa učence pogosto boli tudi glava (pritrdilno je 
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odgovorilo 25,7 % prekomerno težkih in  15,4 % debelih otrok) ter roke ali noge (42,9 
% prekomerno težkih in 69,2 % debelih). Te bolečine so lahko tudi posledica 
nelagodja, ki ga doživljajo pri predmetu. Pomembno je, da opazimo, ko se učenci 
tako počutjo in se o tem z njimi tudi pogovorimo. Druga posledica je lahko tudi 
gibalna nedejavnost učencev s prekomerno telesno težo in debelostjo. Če nimajo 
vsakodnevnih izkušenj z gibanjem, so lahko vsebine pri predmetu šport zanje zelo 
naporne in se pojavijo bolečine v rokah in nogah. Zato je pomembno, da jih 
spodbujamo tudi h gibanju izven šole, torej z družino in prijatelji. 

Hipotezo 4 (Predvidevamo, da se pri učencih s prekomerno telesno težo in 
debelostjo med poukom predmeta šport pojavljajo negativna občutja.) 
zavrnemo, čeprav so učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo v 
primerjavi z učenci z normalno telesno težo v večji meri navajali negativna 
občutja. Statistične razlike so se pokazale le pri šestih občutjih od štirinajstih, 
zato hipoteze ne moremo potrditi. Najpogostejša doživeta občutja pri predmetu 
so: osamljenost, slabost, bolečine v glavi, trebuhu, rokah in nogah ter občutek, 
da jim je nerodno. 
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6. VPRAŠANJE: Kako pogosto se z družino ukvarjate s športom? 
 

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, v kolikšni meri se učenci z družino ukvarjajo s 
športom. Odločiti so se morali za enega izmed podanih odgovorov. 

Tabela 19: Pogostost ukvarjanja s športom v družini 

 

Med učenci z normalno telesno težo, prekomerno telesno težo in debelostjo sicer ni 
statistično pomembnih razlik, vendar se nam zdi pomembno izpostaviti predvsem 
razlike pri gibalni neaktivnosti. Odstotek učencev, ki se s starši nikoli ne ukvarjajo s 
športom, je pri prekomerno težkih učencih (11,4 %) in debelih učencih (38,5 %) 
bistveno višji, kot je pri učencih z normalno težo (9,0 %). Tu vidimo pri debelih 
učencih bistveno razliko, saj se ti v najmanjši meri gibajo s svojo družino. Če 
seštejemo odstotke prekomerno težkih in debelih otrok, pa ugotovimo, da se jih kar 
polovica (49,9 %) nikoli ne giba z družino. S temi rezultati lahko ponovno potrdimo 
teorije o tem, kako zelo pomemben je vpliv staršev na otrokovo gibalno 
udejstvovanje. Od zgleda in zavedanja staršev o pomembnosti gibanja je v veliki meri 
odvisno, ali se bo otrok ukvarjal s športom ali ne. Tisti otroci, ki v družini nimajo 
izkušenj z gibanjem in športi, so pogosto prekomerno težki ali debeli. 

Občasno se s športom v okviru družine ukvarja 20 % prekomerno težkih učencev ter 
15,4 % debelih, če odstotke seštejemo, je to 35,4 % učencev. Ob vikendih se s 
športom ukvarja 31,4 % prekomerno težkih ter 23,1 % debelih (skupaj 54,5 %), vsak 
dan pa 37,1 % prekomerno težkih in 23, 1 % debelih učencev (skupaj 60,2 %). 
Opazimo, da se učenci v večji meri s športom ukvarjajo ob vikendih in vsak dan kot 
pa občasno. Čeprav smo pričakovali, da bo največ učencev izbralo odgovor Nikoli ali 
Občasno, se je izkazalo, da se otroci več gibajo. Z odgovori smo lahko zadovoljni, saj 
to pomeni, da si starši vzamejo čas za svoje otroke in skrbijo za dober gibalni zgled.  

Kljub temu pa menimo, da učenci mogoče niso razumeli pojma občasno. Če bi 
ponovno zastavljali raziskavo, bi namesto odgovora občasno, učencem ponudili raje 
odgovor 1-krat do 2-krat na mesec. 

Hipotezo 5 (Predvidevamo, da se učenci s prekomerno telesno težo in 
debelostjo skupaj z družino s športom ukvarjajo občasno ali pa se sploh ne.) 
zavrnemo. 38,5 % debelih učencev se sicer s športom nikoli ne ukvarja z 
družino, kar je najvišji odstotek pri teh učencih, občasno pa se jih z družino 
giba 15,4 %, kar je najnižji odstotek glede na druge odgovore. Manjši odstotek 

  
Normalna 

 
teža 

 
Prekomerna 

 
teža 

 
Debelost 

 Pearson 
hi2 

Družina in 
šport 

F % F % F %  

Nikoli. 14  9,0 4 11,4 5  38,5  
Občasno. 60 38,7 7 20,0 2 15,4  0,114 
Ob 
vikendih. 

44 28,4 11 31,4 3 23,1  

Vsak dan. 37 23,9 13 37,1 3 23,1  
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(11,4 %) prekomerno težkih učencev se z družino nikoli ne giba, občasno pa jih 
je aktivnih 20 %. 

 

6.1  VPRAŠANJE: S katerim športom? 

Želeli smo izvedeti, s katerim športom se otroci ukvarjajo v okviru družine, če se 
ukvarjajo. V spodnjih tabelah so prikazani odgovori učencev 2. in 3. razreda, deljeni 
glede na indeks telesne mase. 

Tabela 20: Prikaz športov, s katerimi se učenci 2. razreda ukvarjajo z družino 
(normalna telesna teža) 

ODGOVOR f f % 
Nogomet 20 24,7 
Kolesarjenje 15 18,5 
Tek 10 12,3 
Hoja v hribe  8 9,9 
Hoja 8 9,9 
Košarka 5 6,2 
Rolanje 3 3,7 
Namizni tenis 2 2,5 
Gimnastične vaje 2 2,5 
Igra na igrišču 2 2,5 
Igre z žogo 1 1,2 
Badminton 1 1,2 
Rokomet 1 1,2 
Plavanje 1 1,2 
Odbojka 1 1,2 
Različno 1 1,2 
 

Učenci 2. razreda se najpogosteje z družino ukvarjajo z nogometom (24,7 %), sledi 
kolesarjenje (18,5 %), na tretjem mestu pa je tek (12,3 %). Pogostost drugih 
odgovorov je pod 9,9 %. Zanimiva je pogostost ukvarjanja z nogometom. 
Predvidevamo lahko, da se v tem primeru učenci pogosto igrajo s svojimi brati in 
sestrami ali pa z očeti. 
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Tabela 21: Prikaz športov, s katerimi se učenci 2. razreda ukvarjajo z družino 
(prekomerna telesna teža in debelost) 

ODGOVOR f f % 
Kolesarjenje 6 26,1 
Hoja 4 17,4 
Nogomet 3 13,0 
Rolanje 2 8,7 
Različno  2 8,7 
Igre z žogo 1 4,3 
Badminton 1 4,3 
Košarka 1 4,3 
Igre na igrišču 1 4,3 
Tek 1 4,3 
Plavanje 1 4,3 
 

Tabela 21 prikazuje odgovore učencev s prekomerno telesno težo (2. razred). Z 
družino učenci največkrat kolesarijo (26,1 %), hodijo (17,4 %) in igrajo nogomet (13,0 
%). Druge aktivnosti so pod 8,7 %. 

Vidimo, da se otroci, ne glede na indeks telesne mase, s starši najpogosteje 
ukvarjajo z nogometom in kolesarjenjem. 

 

Tabela 22: Prikaz športov, s katerimi se učenci 3. razreda ukvarjajo z družino 
(normalna telesna teža) 

ODGOVOR f f % 
Tek 18 24,7 
Kolesarjenje 13 17,9 
Nogomet 12 16,4 
Košarka 9 12,3 
Hoja 8 11 
Hoja v hribe 4 5,4 
Plavanje 2 2,7 
Rolanje 2 2,7 
Različno 2 2,7 
Badminton 1 1,4 
Preskakovanje 
kolebnice 

1 1,4 

Igre z žogo 1 1,4 
 

V Tabeli 22 lahko vidimo, da se učenci z normalno telesno težo z družino 
najpogosteje ukavrjajo s tekom (24,7 %), s kolesarjenjem (17,9  %) in z nogometom 
(16,4 %). Drugi odgovori se pojavljajo pod 12,3 %. 
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Tabela 23: Prikaz športov, s katerimi se učenci 3. razreda ukvarjajo z družino 
(prekomerna telesna teža in debelost) 

ODGOVOR f f % 
Kolesarjenje 9 33,3 
Hoja 4 14,8 
Nogomet 3 11,1 
Košarka 3 11,1 
Plavanje 2 7,4 
Rolanje 2 7,4 
Tek 1 3,7 
Hoja v hribe 1 3,7 
Smučanje 1 3,7 
Tenis 1 3,7 
 

Učenci s prekomerno telesno težo, ki obiskujejo 3. razred, se z družino najpogosteje 
ukvarjajo s kolesarjenjem (33,3 %), sledi hoja (14,8 %) ter nogomet in košarka (11,1 
%). Druge aktivnosti so pod 7,4 %. 

Pri učencih 2. in 3. razreda opazimo, da je kolesarjenje najbolj priljubljena aktivnost v 
družini, takoj za tem je nogomet. Kot smo že omenili, so naša predvidevanja, da je 
igranje nogometa prisotno predvsem v družinah z več otroki, kjer se otroci igrajo med 
seboj, ali pa gre za večinsko gibanje z očetom, saj je nogomet pretežno moški šport.  

Raziskave (Kajtna in Tušak, 2005; Doupona, 2007; Doupona in Kajtna, 2011) 
potrjujejo, da se otroci tistih staršev, ki se redno ukvarjajo s športno aktivnostjo, tudi 
sami športno udejstvujejo. Bolj kot so gibalno aktivni starši, bolj gibalno aktivni so 
otroci. Torej, s tisto aktivnostjo, s katero se najraje ukvarjajo starši, se bodo po vsej 
verjetnosti radi ukvarjali tudi otroci, saj jim bo največkrat predstavljena. 
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7. VPRAŠANJE: Oceni športe z ocenami od 1 do 3 (1 pomeni, da ti 
sploh ni všeč, 3 pa da ti je zelo všeč).  

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, katere vrste športov so učencem najbolj všeč in 
katere so jim najmanj všeč. Vrste športov so učenci imeli že podane, odločiti so se 
morali le za stopnjo priljubljenosti. 

Tabela 24: Ocene športov po priljubljenosti 

  
Normalna 

 
teža 

 
Prekomerna 

 
teža 

 
Debelost 

 Pearson 
hi2 

HOJA F % F % F %  
Ni mi všeč 29  18,7 3 8,6 4 30,8   
Všeč mi je 41 26,5 13 37,1 3 23,1 0,477 
Zelo mi je 
všeč 

85 54,8 19 54,3 6 46,2  

TEK F % F % F %  
Ni mi všeč 25 16,1  11 31,4 5 38,5   
Všeč mi je 38 24,5 5 14,3 5 38,5 0,022 
Zelo mi je 
všeč 

92 59,4 19 54,3 3 23,1  

HRIBI F % F % F %  
Ni mi všeč 36 23,2  9 25,7 7 53,8   
Všeč mi je 41 26,5 8 22,9 2 15,4 0,113 
Zelo mi je 
všeč 

78 50,3 18 51,4 4 30,8  

KOLO F % F % F %  
Ni mi všeč 12 7,7 1 2,9 1 7,7   
Všeč mi je 16 10,3 4 11,4 1 7,7 0,718 
Zelo mi je 
všeč 

127 81,9 30 85,7 11 84,6  

ROLANJE F % F % F %  
Ni mi všeč 26 16,8  7 20,0 5 38,5   
Všeč mi je 32 20,6 2 5,7 1 7,7 0,315 
Zelo mi je 
všeč 

97 62,6 26 74,3 7 53,8  

PLAVANJE F % F % F %  
Ni mi všeč 6 3,9  3 8,6 2 15,4   
Všeč mi je 19 12,3 3 8,6 1 7,7 0,443 
Zelo mi je 
všeč 

130 83,9 29 82,9 10 76,9  

SMUČANJE F % F % F %  
Ni mi všeč 32 20,6  7 20,0 6 46,2   
Všeč mi je 29 18,7 5 14,3 3 23,1 0,054 
Zelo mi je 
všeč 

94 60,6 23 65,7 4 30,8  
 

IGRE Z 
ŽOGO 

F % F % F %  
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Statistično pomembne razlike med učenci z normalno, prekomerno težo in debelostjo 
so se pokazale pri teku in plesu. Tek je učencem z normalno telesno težo zelo všeč 
(59,4 %), učencem s prekomerno težo prav tako (54,3 %), učencem z debelostjo pa 
tek ni všeč (38,5 %). Presenetilo nas je, da je učencem s prekomerno telesno težo 
tek zelo všeč, saj smo pri 3. vprašanju dobili drugačne rezultate. Kljub temu pa je kar 
31,4 % prekomerno težkih odgovorilo, da jim tek ni všeč. Statične razlike so se 
pokazale tudi pri plesu, ki pa je najbolj priljubljen pri debelih učencih (61,5 %), sledijo 
učenci s prekomerno telesno težo (60 %), učencem z normalno telesno težo pa ples 
v največjem številu ni všeč (45,8 %). Ta obrat nas ni presenetil, saj smo pričakovali, 
da bo tek pri debelih učencih najmanj priljubljen, ker zahteva vzdržljivost in veliko 
napora, ples pa najbolj priljubljen, saj ni tako intenziven kot tek. Prav ples je tudi 
primerna oblika vadbe za otroke s prekomerno telesno težo in debelostjo, saj, kot 
pravijo Muller-Pinget, Carrard, Ybarra in Golay (2012), zmanjšuje neusklajenost 
gibanja, pozitivno vpliva na mentalno zdravje in telesno samopodobo. Za ta način 
gibanja je otroke tudi lažje motivirati, saj se ples navadno izvaja ob glasbi, ki pritegne 
otroke h gibanju. 

Če se osredotočimo predvsem na ocene učencev s prekomerno telesno težo in 
debelostjo, ugotovimo, da jim je najljubša vrsta športa kolesarjenje (prekomerno težki 
– 85,7 %, debeli – 84, 6 %). Ta način gibanja je tudi priporočljiv za prekomerno težke 
otroke, saj kolesarjenje ni nevarno za sklepe. Priljubljenost kolesarjenja lahko 
povežemo tudi z najpogostejšo gibalno dejavnostjo, ki jo otroci izvajajo s starši 
(najpogosteje kolesarijo).  

Druga najbolj priljubljena vrsta športa je plavanje (prekomerno težki – 82,9 %, debeli 
– 76,9 %). Kot navaja Maležič (2015), je tudi plavanje šport, ki je primerno za otroke 
s prekomerno telesno težo in debelostjo. Uspešnost vadbe v vodi pa otrokom krepi 
motivacijo ter pozitivno vpliva na samopodobo. 

Sledi rolanje (prekomerno težki - 74,3 %, debeli - 53,8 %), ki je prav tako kot 
kolesarjenje in plavanje aerobni način vadbe. Ta pozitivno vpliva na telesno sestavo, 
saj zmanjša količino in odstotek maščobne mase (Maležič, 2015). Z rolanjem se 
otroci s prekomerno telesno težo in debelostjo urijo tudi v ravnotežju ter krepijo 
vzdržljivost mišic. 

Igre z žogo (prekomerno težki - 68,6 %, debeli - 61,5 %) so prav tako med najbolj 
priljubljenimi vrstami športa. Ta podatek nam potrdi rezultate, ki smo jih dobili pri 2. 
vprašanju (Kaj ti je pri predmetu šport najbolj všeč). Smučanje je priljubljeno zlasti pri 
učencih s prekomerno telesno težo (65,7 %), medtem ko se pri otrocih z debelostjo 
pojavlja nižji odstotek – 30, 8 %. Tudi ples (prekomerno težki -60,0 %, debeli - 61,5 

Ni mi všeč 10 6,5  3 8,6 1 7,7   
Všeč mi je 26 16,8 8 22,9 4 30,8 0,459 
Zelo mi je 
všeč 

119 76,8 24 68,6 8 61,5  

PLES F % F % F %  
Ni mi všeč 71 45,8  10 28,6 4 30,8   
Všeč mi je 23 14,8 4 11,4 1 7,7 0,049 
Zelo mi je 
všeč 

61 39,4 21 60,0 8 61,5  
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%) je, kot je že omenjeno, priljubljen in tudi primeren način vadbe pri otrocih s 
prekomerno telesno težo in z debelostjo. 54, 3 % prekomerno težkih učencev in  46,2 
% debelih učencev pa je izbralo hojo.  

Če pogledamo najbolj priljubljene vrste športov, ki so jih učenci izbrali, vidimo, da so 
to predvsem aerobni, individualni športi, razen iger z žogo. Pri kolesarjenju, plavanju, 
rolanju, hoji so učenci z višjim indeksom telesne mase manj izpostavljeni in lahko tudi 
bolj uspešni kot učenci z normalno telesno težo. Te vrste športov pa so tudi med 
primernimi načini vadbe za prekomerno težke in debele otroke (Kete in Sentočnik, 
2001; Rotovnik-Kozjek, 2004; Škof, 2007; Parizkova idr., 2003). 

Negativen odnos (odgovor ni mi všeč) pa imajo učenci z debelostjo predvsem do 
hoje v hribe in teka. Ta odgovor nas ne preseneti, saj je tako pri teku kot tudi pri hoji v 
hribe potrebno veliko vzdržljivosti, ki si jo otroci s prekomerno telesno težo in 
debelostjo pridobijo postopoma in načrtno. 

Hipotezo 6 (Predvidevamo, da imajo učenci s prekomerno telesno težo in 
debelostjo do teka, hoje v hribe, kolesarjenja, rolanja, smučanja, plavanja, iger 
z žogo ter plesa negativen odnos.) zavrnemo, saj imajo učenci s prekomerno 
telesno težo in debelostjo do kolesarjenja, plavanja, rolanja, iger z žogo, 
smučanja, plesa in hoje pozitiven odnos. 

Predvidevali smo, da bodo učenci imeli do naštetih športov predvsem negativen 
odnos, vendar se je izkazalo drugače. Menimo, da smo si hipotezo 6 pomanjkljivo 
zastavili, zato smo jo tudi zavrnili. Hipoteza bi morala biti bolj konkretna, da bi jo 
lahko potrdili. 
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6.0 SKLEP 
V raziskavi smo želeli izvedeti, ali imajo učenci s prekomerno telesno težo, ki 
obiskujejo 2. in 3. razred OŠ, radi predmet šport, kaj jim je tam najbolj in kaj najmanj 
všeč ter kakšne spremembe bi uvedli pri predmetu. Zanimalo nas je, ali se jim zaradi 
prekomerne telesne teže in debelosti pri predmetu pojavljajo negativni občutki, ali na 
njihov odnos vpliva gibanje v okviru družine in s katerim športom se ukvarjajo z 
družino. Na podlagi naštetih odgovorov smo želeli ugotoviti, katere športe imajo ti 
učenci najraje in katerih bi se raje izognili. 

V vzorec je bilo vključenih 111 učencev 2. razreda in 92 učencev 3. razreda, skupaj 
203 učenci, ki obiskujejo osnovni šoli na Primorskem in na Gorenjskem. 

Zastavili smo si 6 ciljev in glede na to oblikovali 6 raziskovalnih hipotez. Z analizo 
rezultatov smo prišli do ugotovitev, s pomočjo katerih smo zastavljene hipoteze 
potrdili oziroma zavrnili. 

Prvo hipotezo (Predvidevamo, da več kot ¾ učencem s prekomerno telesno 
težo in debelostjo predmet šport ni všeč.) zavrnemo, saj je kar 88,6 % 
prekomerno težkim učencem predmet všeč, prav tako je tudi 84,6 % debelim 
učencem. Predvidevali smo, da bo predmet šport med učenci z višjim indeksom 
telesne mase zaradi morebitne neuspešnosti manj priljubljen, vendar se je izkazalo 
ravno obratno. Tudi druge raziskave, ki so preverjale priljubljenost šolskih predmetov, 
so pokazale, da je predmet med učenci zelo priljubljen, pogosto je prav na prvem 
mestu po priljubljenosti. Z našo raziskavo lahko to ponovno potrdimo, velja tudi za 
učence s prekomerno telesno težo in debelostjo. 

Drugo hipotezo (Predvidevamo, da so učencem s prekomerno telesno težo in 
debelostjo pri predmetu šport najbolj všeč različne elementarne igre, najmanj 
pa jim je všeč tek.) potrjujemo, saj so prekomerno težki in debeli učenci 2. razreda 
igro (natančneje moštveno igro Med dvema ognjema) postavili na 1. mesto 
priljubljenosti (22,2 %), prav tako pa so tek postavili na 1. mesto nepriljubljenosti 
(23,8 %). Tudi učenci 3. razreda so za najbolj priljubljeno vsebino navedli igro (Med 
dvema ognjema) (19,4 %), za najmanj priljubljeno pa tek (33,3 %). 

Z dobljenimi rezultati pa tretjo hipotezo (Predvidevamo, da bi si učenci s 
prekomerno telesno težo in debelostjo pri pouku športa želeli več igre.) 
zavrnemo, saj si učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo, ki obiskujejo 2. 
razred, pri predmetu šport ne želijo sprememb (30,8 %), učenci 3. razreda pa so 
najpogosteje omenili spremembo o zmanjšani količini teka (17,9 %). Rezultati naše 
raziskave niso skladni z našimi predvidevanji. Sklepali smo, da bi si učenci želeli 
predvsem več igre, pri kateri navadno gibalni primanjkljaji niso izpostavljeni in se 
učenci najbolj zabavajo. Glede na dobljene rezultate vidimo, da si učenci sprememb 
ne želijo oziroma si želijo manj teka. S hipotezo 3 lahko ponovno potrdimo hipotezo 
2, saj je tek zopet izpostavljen kot nepriljubljena vsebina. 

Tudi hipotezo 4 (Predvidevamo, da se pri učencih s prekomerno telesno težo in 
debelostjo med poukom predmeta šport pojavljajo negativna občutja.) 
zavrnemo, ker se med učenci z normalno telesno težo in učenci s prekomerno 
telesno težo in debelostjo ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede občutij pri 
predmetu šport. Čeprav so prekomerno težki in debeli učenci v primerjavi z učenci z 
normalno telesno težo v večji meri navajali negativna občutja, hipoteze ne moremo 
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potrditi. Statistične razlike so se namreč pokazale le pri šestih od štirinajstih občutij. 
Najpogostejša doživeta občutja pri predmetu so osamljenost, slabost, bolečine v 
glavi, trebuhu, rokah in nogah ter občutek, da jim je nerodno. 

Peto hipotezo (Predvidevamo, da se učenci s prekomerno telesno težo in 
debelostjo z družino ukvarjajo s športom občasno ali pa se sploh ne ukvarjajo.) 
zavrnemo, saj se med učenci z normalno, prekomerno telesno težo in debelostjo ne 
pojavljajo statistično pomembne razlike. Čeprav se kar 38,5 % debelih učencev nikoli 
z družino ne ukvarja s športom, se jih občasno giba le 15,4 %, kar pa je najnižji 
odstotek izmed podanih odgovorov. 11,4 % prekomerno težkih učencev se z družino 
nikoli ne giba, občasno je aktivnih 20 %. Višji so odstotki pri gibanju med vikendi 
(prekomerno težki – 31,1 % ; debeli – 23,1 %) in vsak dan (prekomerno težki – 37,1 
%; debeli – 23,1 %). 

Ker smo predvidevali, da prekomerno težki in debeli učenci predmeta ne bodo imeli 
radi, smo si zastavili šesto hipotezo (Predvidevamo, da imajo učenci s 
prekomerno telesno težo in debelostjo do teka, hoje v hribe, kolesarjenja, 
rolanja, smučanja, plavanja, iger z žogo ter plesa negativen odnos.). Hipotezo 
zavrnemo, saj imajo učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo do večine 
športov (kolesarjenje, plavanje, rolanje, igre z žogo, smučanje, ples in hoja) 
pozitiven odnos.  

Tudi z rezultati naše raziskave lahko potrdimo, da imajo učenci, ne glede na indeks 
telesne mase, predmet šport radi. Pojavljajo pa se določene vsebine, ki so med  
nekaterimi učenci bolj in manj priljubljene. Med učenci s prekomerno težo in 
debelostjo je, in sicer po pričakovanjih, najbolj priljubljena igra, natančneje Med 
dvema ognjema, najmanj pa tek. Ker se učenci izogibajo teku, jih je potrebno 
spodbujati, da jim ga približamo. Da na to lahko vplivamo, moramo začeti postopoma 
in s prilagajanjem posamezniku. Kot smo že omenili, lahko tek vključimo v različne 
igre, vendar to ne zadošča. Z igro namreč ne moremo zagotoviti, da bodo vsi učenci 
dosegli zmerno do visoko intenzivnost. E. Klemenčič (2017) je v svojem magistrskem 
delu opisala nekaj načinov, katere bi lahko uporabili tudi pri učencih s prekomerno 
telesno težo in debelostjo. Da bi bil učencem tek bolj zabaven, ga lahko uvedemo v 
različne vzdržljivostne poligone, pri katerih gre za izmenjavo teka, hoje in izvedbe vaj 
na športnih rekvizitih. V primeru, da ima šola možnost šolskih igral, igrišča ali je blizu 
gozda, se lahko učencem pripravi fartlek (gre za vzdržljivostni tek v narav z naravnimi 
ovirami). Pri tem pa je pomembno, da ni cilj v hitrosti in tekmovanju, kdo prej opravi 
poligon, temveč v tem, kolikokrat zapored ga lahko posamezen učenec opravi. 
Pomembno je, da učence pri tem spodbujamo in pri zahtevnosti poligona 
upoštevamo sposobnosti najšibkejših. Ko ti zmorejo poligon, jih lahko nadgradimo z 
zahtevnejšimi vajami. Četudi nimamo vedno možnosti pripraviti poligon ali izvajanje 
fartleka, je otrokom s prekomerno telesno težo in debelostjo potrebno tek prilgoditi. 
Tek naj ne bo neprekinjen. Sprava naj učenci tečejo tako, da imajo daljše odmore s 
hojo. Postopoma, ko vidimo, da so učenci sposobni več, jim odmore s hojo krajšamo. 
Teka tako ne bodo več doživljali kot napor. S tem, ko bodo sposobni preteči vedno 
daljšo, neprekinjeno razdaljo bodo doživljali uspeh. Posledično bodo učenci imeli 
boljšo samopodobo in tek jim bo postal izziv. Čeprav moramo učence spodbujati k 
teku, pa se moramo zavedati, da moramo pri prekomerno težkih in debelih učencih 
izbirati vaje, ki so zanje primerne. Kot smo že omenili v poglavju 2.3.1, kjer govorimo 
o primernih športno/gibalnih dejavnostih za otroke s prekomerno telesno težo in 
debelostjo, so obremenitve telesne teže na sklepe pri teku večje, zato se ga tem 
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učencem priporoča šele, ko usvojijo primerno telesno kondicijo in ko je njihova teža 
manjša. Priporočljivo je, da se učenci najprej ukvarjajo s hojo in blagimi aerobnimi 
aktivnostmi.  

Pri predmetu si večina drugošolcev ne želi sprememb, tretješolci pa si želijo manj 
teka. To nam potrdi, da je tek najmanj priljubljena vsebina. Sklepamo lahko, da je 
vzdržljivost tista, ki učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo povzroča 
največ težav. 

Rezultati naše raziskave kažejo, da otroci s prekomerno telesno težo in debelostjo pri 
predmetu v večini ne doživljajo negativnih občutij. Izmed naštetih odgovorov so 
najpogosteje izbrali, da se počutijo osamljene, da čutijo slabost, bolečine v glavi, 
trebuhu, rokah in nogah ter da jim je nerodno. Čeprav razlike z učenci z normalno 
težo niso statistično pomembne, nam ti odgovori povedo veliko. Občutek 
osamljenosti učencev z višjim indeksom telesne mase lahko kaže na to, da se od 
svojih sošolcev počutijo zavrnjene. Do tega lahko pride, ker so pri določenih vsebinah 
manj uspešni od svojih vrstnikov. To lahko posledično vodi do nižje samopodobe. 
Bolečine v glavi in trebuhu se lahko pojavljajo tudi kot posledica strahu pred 
določeno vsebino pri predmetu. Pogosto navajajo take bolečine otroci, ko si pri 
dejavnosti ne želijo sodelovati, v upanju, da jim dejavnosti ne bo potrebno opravljati. 
Vse to izhaja po našem mnenju iz občutka manjvrednosti. Vloga učitelja je, da to pri 
učencih opazi in jih z ustrezno spodbudo motivira za sodelovanje. Takšni učenci 
potrebujejo največ podpore. V primeru, da učitelj učence in njihova občutja ignorira, 
lahko  jim s tem povzroči še več škode, tako psihične kot tudi fizične. Bolečine v 
nogah in rokah pa se pogosto pojavijo predvsem, ker učenci s prekomerno telesno 
težo in debelostjo niso v zadostni meri gibalno dejavni. Če so gibalno aktivni le pri 
urah športa, potem je vsaka dejavnost, ki jo izvajajo, zanje veliko bolj naporna,kot za 
druge učence, ki se vsakodnevno gibajo. Občutek, da jim je nerodno, se pri učencih z 
višjim indeksom telesne mase prav tako pogosto pojavlja. Razlogi za to so lahko 
različni; zbadanje sošolcev, težava s preoblačenjem; strah pred neuspehom. Razlage 
naštetih občutij so le naša predvidevanja. Da bi dobili konkretne odgovore o tem, 
zakaj se tako počutijo, bi morali povprašati učence. Vendar menimo, da bi bila ta 
obrazložitev za obravnavano starostno skupino prezahtevna. 

Na prekomerno telesno težo in debelost vpliva tudi količina gibalne dejavnosti,  zato 
smo želeli izvedeti tudi, v kolikšni meri se učenci gibajo s svojo družino. Družina je 
namreč tista, ki otrokom prva predstavi odnos do gibanja. Tudi J. Zurc (2011) je s 
svojo raziskavo dokazala pomemben vpliv staršev na otrokovo gibalno aktivnost. 
Zaradi dobrega gibalnega zgleda v družini se giba kar 25,39 % desetletnikov. Tudi 
rezultati naše raziskave potrjujejo pomembno povezavo med gibanjem v okviru 
družine in indeksom telesne mase. Tisti učenci, ki se z družino ne gibajo, so prav 
debeli učenci. Teh je kar 38, 5 %. Zanimalo pa nas je tudi, s katerim športom se 
učenci s prekomerno telesno težo in debelostjo ukvarjajo z družino, če se ukvarjajo. 
Ugotovili smo, da so učenci 2. razreda bolj gibalno aktivni kot učenci 3. razreda. 
Najpogostejši odgovori prekomerno težkih in debelih drugošolcev je bilo kolesarjenje, 
hoja in nogomet. Tretješolci se v okviru družine prav tako v največji meri ukvarjajo s 
kolesarjenjem, na drugem mestu je odgovor, da se z družino ne ukvarjajo s športom, 
temu pa je sledil odgovor hoja.  

Spoznali smo tudi, katere vrste športov so učencem s prekomerno telesno težo in 
debelostjo najbolj všeč. Predvidevali smo, da bodo za večino naštetih športov izbrali 
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odgovor Ni mi všeč, vendar smo se motili. Negativen odnos imajo predvsem do hoje 
v hribe in teka. Najbolj jim je všeč kolesarjenje, ki je tudi najpogostejša gibalna 
dejavnost, ki jo otroci izvajajo z družino. Ponovno lahko potrdimo, da ima družina 
pomemben vpliv na otrokov odnos do gibanja. 

Ko smo snovali našo raziskavo, smo pričakovali, da bodo rezultati veliko bolj 
negativni. Zadovoljni smo lahko, da se ni izkazalo popolnoma tako. Učenci imajo, ne 
glede na indeks telesne mase, še vedno radi predmet in se ga, po izkušnjah iz 
prakse, najbolj veselijo. Verjetno prav zato, ker niso prisiljeni v mirovanje in se lahko 
z gibanjem sprostijo. Na podlagi dobljenih rezultatov predlagamo nekaj smernic 
različnih avtorjev, ki bi jih učitelji lahko uporabili pri predmetu šport in ga tako še bolj 
približali učencem s prekomerno telesno težo in debelostjo. 

Kaj lahko storimo za izboljšanje stanja? 

M. Kovač in Starc (2007) sta navedla nekaj predlogov, kako ukrepati za izboljšanje 
stanja glede prekomerne telesne teže in debelosti. Predlagata povečanje števila ur 
športne vzgoje; izboljšanje kakovosti športne vzgoje pri učencih, starih med 7 in 11 
let; izboljšanje kakovosti prehrane v šoli in doma; odpravljanje večurnega sedenja, 
slabega zraku; poučevanje za razumevanje športa (posredovanje teoretičnih vsebin 
ob praktičnem delu); poudarek na vzdržljivostnih športnih dejavnostih in skokih; 
svetovanje staršem o športni vadbi otrok itd. 

Prav tako so Bratina idr. (2011) zaradi upada telesne zmogljivosti slovenskih otrok in 
mladostnikov oblikovali smernice o telesnem udejstvovanju otrok in mladostnikov. 
Otroci in mladostniki naj se, poleg vsakodnevnih telesnih dejavnosti, kot so hoja v 
šolo, gibanje med odmori, ure športa, vsak dan v tednu zmerno do visoko intenzivno 
gibajo še vsaj dodatnih 60 minut. Svetujejo, da se oblike telesne dejavnosti 
prilagajajo starosti otroka. Otroci namreč različne spretnosti usvajajo pri različnih 
starostih, zato je pomembno, da učitelji prilagajajo vadbo glede na zrelost in 
sposobnost otrok. Za lažje načrtovanje telesnih dejavnosti opisujejo strukturo 
vadbenega programa. Pred začetkom vadbe naj bo 15 minut dolgo ogrevanje, nato 
naj sledi aerobna vadba, katere del je lahko tudi vadba za moč. Te naj otroci najprej 
izvajajo z lastno težo, pozneje pa se lahko intenzivnost poveča z dodajanjem 
bremena. 2-3-krat na teden strokovnjaki priporočajo tudi vadbo za gibljivost. Po 
koncu vsake vadbe morajo biti tudi vaje za umirjanje in sproščanje. 

Svetovna zdravstvena organizacija (2016) pa širše predlaga, naj nacionalne politike 
spodbujajo in zagotavljajo možnosti za večjo telesno aktivnost ter nudijo večjo 
razpoložljivost in dostopnost zdrave hrane. Prav tako morajo spodbujati sodelovanje 
različnih vladnih resorjev, civilne družbe, zasebnega sektorja in drugih zainteresiranih 
strani. 

Navedeni predlogi za izboljšanje stanja prikazujejo, od česa vse je odvisen vpliv na 
stanje prekomerne telesne teže in debelosti v svetu. Posamezniki nimamo vpliva na 
vsa omenjena področja, imamo pa zelo pomemben vpliv v vlogi učitelja. Naša naloga 
je, da se borimo za izboljšanje stanja tako, da se med urami športa posvetimo tudi 
otrokom s previsokim indeksom telesne mase, da jih opazujemo, poslušamo, 
spodbujamo in s tem naredimo velik korak k boljši in zdravi prihodnosti 
posameznikov. 
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Poleg že navedenih predlogov in dejanjih učitelja do učenca so naši predlogi še, da 
vsi učitelji, ne glede na to, ali poučujejo predmet šport ali ne, staršem predstavijo 
pomembnost in vpliv gibanja na zdravje posameznika. Prestaviti bi jim bilo potrebno 
smernice, ki so jih predlagali Bratina idr. (2011). Predlagamo, da učitelj predstavi 
staršem nekaj primerov vadb, ki so zmerno do visoko intenzivne. Poleg tega jih tudi 
spodbujati h gibanju in preživljanju prostega časa z otroki v naravi. In ne nazadnje, 
pogovor o načinu zdravega življenjskega sloga tudi z učenci. Pomembno je, da jih 
sproti seznanjamo o pomenu gibanja za zdravje, jih spodbujamo h gibanju v prostem 
času in izven šolskega prostora. Po izkušnjah sodeč, se večina otrok zaveda, da je 
gibanje dobro za zdravje in si gibanja želi, navajajo pa problem, da si starši ne 
vzamejo časa za gibanje z njimi. Zato je ozaveščanje otrok o gibalnem udejstvovanju 
ravno tako pomembno, kot ozaveščanje javnosti in staršev, saj so lahko v primeru 
nedejavnih staršev tudi otroci tisti, ki bodo poskrbeli, da se bodo na njihovo pobudo z 
družino več gibali. 

Če povzamemo, lahko že z načinom učiteljevega dela z učenci in z dobro 
komunikacijo med učitelji in starši pripomoremo k izboljšanju stanja ter zmanjšanju 
števila otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo. Dober učitelj je namreč tisti, ki 
ima veliko srce. Tak učitelj si bo prizadeval, da bo delal v dobro otrok in za zdravo 
življenje prihodnjih generacij.  
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9.0 PRILOGE 

9.1 PRILOGA 1: Vprašalnik za učence 

Pozdravljen učenec, pozdravljena učenka! 

Sem Melita Čibej, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Zaključujem svoj študij 
in pri raziskovalni nalogi potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da iskreno odgovoriš na 
spodnja vprašanja in mi tako pomagaš pri raziskovalni nalogi. Vprašanja se 
navezujejo na tvoje počutje pri urah športa. Vprašalnik je popolnoma anonimen, zato 
se ti ni potrebno podpisati. 

Najlepša hvala za sodelovanje. J 

Razred (obkroži):           2.          3. 

 

1. Ali ti je predmet šport všeč? 

a. Všeč mi je. 

b. Ni mi všeč. 

 

2. Kaj ti je pri predmetu šport NAJBOLJ všeč? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3. Kaj ti je pri predmetu šport NAJMANJ všeč? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

4. Kaj bi pri predmetu šport spremenil/a, če bi lahko? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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5. Kako se po navadi počutiš pri predmetu šport? Obkroži DA ali NE. 

Strah me je. DA NE 
Jezen/a sem. DA NE 
Osamljen/a sem. DA NE 
Nerodno mi je. DA NE 
Slabe volje sem. DA NE 
Ne da se mi. DA NE 
Na jok mi gre. DA NE 
Dolgčas mi je. DA NE 
Zaspan/a sem. DA NE 
Slabo mi je. DA NE 
Utrujen/a sem. DA NE 
Boli me glava. DA NE 
Boli me trebuh. DA NE 
Bolijo me roke/noge.  DA NE 

 
 

6. Kako pogosto se z družino ukvarjate s športom? 

a. Nikoli. 

b. Občasno. 

c. Ob vikendih. 

č. Vsak dan. 

 

S katerim športom se ukvarjate? 

___________________________________________________________________ 

 

7. Oceni športe z ocenami od 1 do 3 (1 pomeni, da ti sploh ni všeč, 3 pa 
da ti je zelo všeč).  

Hoja 1 2 3 
Tek 1 2 3 
Hoja v hribe 1 2 3 
Kolesarjenje 1 2 3 
Rolanje 1 2 3 
Plavanje 1 2 3 
Smučanje 1 2 3 
Igre z žogo 1 2 3 
Ples 1 2 3 
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9.2 PRILOGA 2: Soglasje staršev 

SOGLASJE	STARŠEV	ZA	SODELOVANJE	OTROKA	V	RAZISKAVI	

Spoštovani	starši!	

Sem	 Melita	 Čibej,	 študentka	 magistrskega	 programa	 Poučevanje	 na	 razredni	 stopnji	 na	
Pedagoški	 fakulteti	 Univerze	 v	 Ljubljani.	 V	 okviru	 raziskave,	 ki	 jo	 opravljam	 za	magistrsko	
nalogo	 z	 naslovom	 »Odnos	 učencev	 do	 predmeta	 šport	 glede	 na	 indeks	 telesne	mase«,	
bom	ugotavljala	 počutje	 in	 odnos	 učencev	 do	 predmeta	 šport.	 Podatke	 o	 indeksu	 telesne	
mase	bom	pridobila	 z	 vpogledom	v	 športno-vzgojni	 karton,	 podatke	o	odnosu	učencev	do	
predmeta	 pa	 z	 anketnim	 vprašalnikom.	 Ta	 bo	 anonimen,	 kar	 pomeni,	 da	 se	 osebnih	
podatkov	 učenca	 ne	 bo	 uporabljalo	 ter	 da	 bodo	 rezultati	 uporabljeni	 zgolj	 za	 namen	
raziskave.	

Vljudno	 Vas	 prosim,	 da	 s	 svojim	 podpisom	 dovolite	 vpogled	 v	 športno-vzgojni	 karton	 ter	
sodelovanje	vašega	otroka	v	raziskavi.	

Hvala	in	lep	pozdrav.	

	

	

Šola:	___________________________________	

Priimek	in	ime	otroka:	_________________________________	

Razred:	_____________	

	

Podpisani	________________________________	DOVOLJUJEM	/	NE	DOVOLJUJEM	(prosim,	
obkrožite)	 vpogled	 v	 športno-vzgojni	 karton	 in	 sodelovanje/a	 mojega	 otroka	 v	 raziskavi	
»Odnos	učencev	do	predmeta	šport	glede	na	indeks	telesne	mase«.	

Kraj	in	datum:	_______________________	

Podpis:	__________________________	

	


