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POVZETEK 

 

V magistrskem delu smo raziskovali, ali učenci z neverbalnimi specifičnimi 

učnimi težavami pri predmetu šport v osnovni šoli doživljajo strah.  

Neverbalne specifične učne težave so nevrološki sindrom, ki jih sestavljajo 

primanjkljaji na vizualno-prostorskem, socialnem in gibalnem področju. 

Primanjkljaji vplivajo tako na izobraževalno področje posameznika kot tudi na 

vsa ostala življenjska področja. Kljub visoko razvitim kognitivnim sposobnostim 

imajo ti učenci tudi velike težave na področju prepoznavanja čustvovanja 

soljudi. Otroci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami so nagnjeni k 

ponotranjanju čustev, kar se lahko izkazuje v obliki depresije, anksioznosti in 

v skrajnih primerih tudi v samomoru. Čustvo strahu je pri posamezniku zelo 

škodljivo, če se pojavlja preveč pogosto in v neprimernih okoliščinah. Ker se 

pojavljajo pri učencih z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami težave na 

področju gibanja in ker predmet šport poudarja pomembnost celostnega 

razvoja otroka, ne le gibalnega, temveč tudi spoznavnega, čustvenega in 

socialnega, smo se odločili, da bomo v našem magistrskem delu raziskali, ali 

se pojavlja strah pri predmetu šport pri učencih z neverbalnimi specifičnimi 

učnimi težavami. Tako smo v teoretičnem delu opredelili strah kot čustvo ter 

opisali dejavnike, povezane s pojavljanjem, in doživljanjem strahu v šoli pri 

predmetu šport.  

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativen raziskovalni pristop, deskriptivno 

metodo. Kvalitativna metoda dela je temeljila na multipli študiji primera, v kateri 

smo s pomočjo intervjujskih vprašanj analizirali šest otrok z neverbalnimi 

specifičnimi učnimi težavami. Vzorčenje je bilo namensko. Intervjuvani učenci 

in učitelji so iz štajerske regije. Preverili smo, kako intervjuvani učenci z 

neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami doživljajo predmet šport, kako 

doživljajo preverjanje in ocenjevanje pri predmetu šport, kako doživljajo svojo 

uspešnost in uspešnost svojih sošolcev pri predmetu šport, kateri dejavniki 

povzročajo strah pri intervjuvanih učencih z neverbalnimi specifičnimi učnimi 

težavami, katerih gibalnih dejavnosti jih je strah. Zanimalo nas je tudi, ali učitelji 

intervjuvanih učencev prepoznajo morebitni strah teh učencev pri predmetu 

šport. Z dobljenimi rezultati smo ugotovili, da se pri vseh intervjuvanih učencih 
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pojavlja čustvo strahu. Intervjuvani učenci predmeta šport ne doživljajo 

pozitivno. Izkazalo se je, da je njihovo doživljanje predmeta šport pogojeno s 

samo vsebino in vajami, ki jih pri urah predmeta šport izvajajo in prav tako tudi 

od tega, kako so sošolci tolerantni do njihovih napak pri izvajanju vaj.  

 

KLJUČNE BESEDE: specifične učne težave, neverbalne specifične učne 

težave, strah, predmet šport. 
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ABSTRACT 

 

In the master thesis, we have been exploring if pupils with specific nonverbal 

learning disabilities experience fear during the physical education classes in 

primary school. 

Specific nonverbal learning disabilities are a neurological syndrome, 

composed of deficits in visually spatial, social and locomotor area. These 

deficits affect education of an individual and all the other areas in his life. 

Despite well-developed cognitive abilities, these pupils face great challenges 

when it comes to identifying emotional activity of other people. Children with 

specific nonverbal learning disabilities tend to internalise emotions, which can 

result in a form of depression, anxiety, in extreme cases also suicide. Fear is 

very harmful for human if it is present to often and in inadequate 

circumstances. Since children with specific nonverbal learning disabilities 

often have problems in the area of movement and since the physical 

education points out the importance of integrated development of a child, not 

only in the field of movement, but also cognitive, emotional and social 

development, we have decided to explore whether during physical education 

classes, fear is present with pupils that have specific nonverbal learning 

disabilities. In the theoretical part, we have identified fear as an emotion and 

described factors, linked to appearance and experience of fear during the PE 

classes in school. 

In empirical part, we have used a qualitative research approach, a descriptive 

method. Qualitative working method was based on a multiple case study, 

where we have interviewed six children with specific nonverbal learning 

disabilities. The sampling was intentional. Interviewed pupils and teachers 

are from the region of Štajerska. We checked how the interviewed pupils with 

specific nonverbal learning disabilities experience physical education 

classes, how they experience testing and grading of these classes, how they 

experience their own success or success of their classmates during the 

classes, which factors cause fear of the interviewed pupils with specific 

nonverbal learning disabilities, which activities cause fear. We also wanted 

to know if the teachers of the interviewed pupils recognise possible fear 

during the classes of PE. 
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With the gathered results, we concluded that all of the interviewed pupils 

experience fear during the PE classes and they do not experience them as 

positive. Their experience of the classes proved to be linked to the content of 

the classes and the exercises they perform during the classes and also 

depends on how the classmates tolerate their mistakes during the 

performance of the exercises. 

 

Key words: specific learning disabilities, specific nonverbal learning 

disabilities, fear, physical education classes. 
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I. UVOD 
 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2013) uvrščamo 

med otroke s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) otroke z motnjami v 

duševnem razvoju, slepe in slabovidne otroke oziroma otroke z okvaro vidne 

funkcije, gluhe in naglušne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirane otroke, dolgotrajno bolne otroke, otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi motnjami ter otroke s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja (ZUOPP, 2013).  

Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 2011) opredeljuje učence s specifičnimi učnimi 

težavami (v nadaljevanju učenci s SUT) kot učence z učnimi težavami, ki po 

Zakonu o dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-H, 2011) niso več opredeljeni 

kot otroci s posebnimi potrebami. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP, 2013) pa opredeljuje učence s težjimi oblikami SUT kot 

otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU).  

Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih, do 

izrazitih ter od kratkotrajnih do tistih, ki trajajo vse življenje (Kavkler in Magajna, 

2008). Težjo obliko specifičnih učnih težav imenujemo primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) (Kavkler in Magajna, 2008). 

Po 2. členu ZUOPP (2013) uvrščamo otroke s PPPU med otroke s posebnimi 

potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

z dodatno strokovno pomočjo. Med učence s SUT in PPPU uvrščamo tudi 

skupino učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju 

NSUT). S. Thompson (1997) meni, da je 1 % celotne populacije otrok, ki imajo 

težave na neverbalnem področju, Rourke (1995) pa ocenjuje, da je med učenci 

z učnimi težavami kar 10 % otrok, ki imajo težave na neverbalnem področju.  

V magistrskem delu smo se osrediščili predvsem na primanjkljaje na motoričnem 

področju, s katerimi se srečujejo učenci z NSUT. M. Košak Babuder (2007) 

izpostavlja, da ima učitelj veliko vlogo pri razvijanju motoričnih kompetenc učenca 

in razvijanju zaupanja v njegov fizični in socialni jaz, vendar S. Thompson (1997) 
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opozarja, da so prav učitelji pri športu običajno povzročitelji slabe volje učencev 

ter strahu pri predmetu šport, saj zaradi nepoznavanja in neupoštevanja potreb 

učencev z NSUT pogosto presojajo, da se učenec pri izvajanju gibalnih aktivnosti 

ne trudi dovolj. Little (1999, v Lenić, 2014) poleg izobraževalnih primanjkljajev 

učencev z NSUT izpostavlja tudi njihove primanjkljaje na emocionalnem 

področju, med katere šteje izbruhe jeze, težave z umirjanjem in pretirano 

navdušenostjo nad neko stvarjo.  

Gibanje daje otroku občutek varnosti, ugodja, veselja in dobrega počutja 

(Videmšek in Pišot, 2007). Otrokom je tako nujno potrebno omogočiti, da z 

različnimi dejavnostmi razvijajo gibalne sposobnosti, usvajajo osnovne gibalne 

koncepte in elemente različnih športnih zvrsti, ter jih pri tem spodbujati 

(Videmšek, Strah in Stančevič, 2001).  

Šport ohranja in krepi otrokovo zdravje, razvija njegove sposobnosti, omogoča 

lažje vključevanje in prilagajanje v družbeno in naravno okolje, zato je 

pomembno, da starši že v predšolskem obdobju svoje otroke navajajo na aktivno 

preživljanje prostega časa (Videmšek idr., 2001). Prav tako ima velik delež pri 

doživljanju otrokovega gibanja v šoli tudi predmet šport, ki poudarja pomembnost 

celostnega razvoja otroka, ne le gibalnega, temveč tudi spoznavnega, 

čustvenega in socialnega razvoja otroka (Videmšek idr., 2001). Pomembno je, 

da ga imajo učenci radi in da pri tem predmetu ne doživljajo strahu in stresa. V 

empiričnem delu smo se usmerili v proučevanje doživljanja strahu pri predmetu 

šport pri učencih z NSUT in raziskali, ali učenci z NSUT doživljajo strah pri 

predmetu šport. Pomembno je, da morebitni strah učencev pri predmetu šport v 

praksi strokovno prepoznamo in odpravljamo ter otrokom z NSUT s pomočjo 

ustreznih prilagoditev omogočimo zdrav gibalni razvoj, saj ta daje občutek 

ugodja, varnosti in veselja. 
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II. TEORETIČNI UVOD  
 

1 POSEBNE POTREBE 

 

V Sloveniji ZUOPP (2013) opredeljuje 9 podskupin OPP. 

 

Zakon o osnovni šoli (2011) opredeljuje učence s posebnimi potrebami kot 

učence, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z 

dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma 

posebni program vzgoje in izobraževanja (ZOsn, 2011). 

 

Usmerjanje otrok, mladoletnih in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami ter način in oblike izvajanje vzgoje in izobraževanja 

v Sloveniji določa ZUOPP (2013). Zakon priznava več pravic otrokom, ki imajo 

izrazitejše učne težave ter tudi več možnosti za vključitev otrok z različnimi 

težavami v večinske osnovne šole (Novljan, 2007). Po tem, ko je bil leta 2000 

sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, število otrok s 

posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, narašča (Novljan, 2008). 

M. Kavkler in L. Magajna (2008) navajata, da je 20–25 % vseh učencev OPP. 

Potrebe učencev se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih. Največ 

OPP je tistih, ki imajo učne težave, tako splošne kot tudi specifične, in sicer 

kar 20 % šolajoče se mladine in slednje bomo v magistrskem delu tudi 

podrobneje opisali. 

 

V postopku usmerjanja se izda odločba o usmeritvi, s katero otrok pridobi 

pravico do prilagoditev in dodatne strokovne pomoči, ki so zapisane v 

podzakonskih aktih, v bolj specifičnih primerih pa možnost za vključitev v 

prilagojene programe, posebni program oziroma vzgojni program (Opara, 

2015). 

 

 

V večinsko osnovno šolo se le redko vpišejo otroci z že izdano odločbo o 

usmeritvi. Le-to v večini učenci pridobijo v prvih letih šolanja, ko učenje 
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postane bolj sistematično in se zahteve do učencev povečajo. Odločba se 

učencu izda prej, če se izkažejo potrebe v duševnem razvoju, bodisi da gre za 

gibalno ovirane, slabovidne ali slepe, gluhe oziroma naglušne, dolgotrajno 

bolne ali otroke z izrazito govorno-jezikovnimi težavami (Novljan, 2007). 

V ZUOPP (2013) so navedene naslednje skupine otrok s posebnimi 

potrebami: 

• otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  

• gluhi in naglušni otroci,  

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

• gibalno ovirani otroci,  

• dolgotrajno bolni otroci,  

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

• otroci z avtističnimi motnjami ter  

• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
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1.1  UČNE TEŽAVE 

 

Različni dejavniki pomembno vplivajo na učenje vsakega učenca. M. Kavkler 

in L. Magajna (2008) omenjata naslednje dejavnike: biološki, socialni, 

družinski, kognitivni, lingvistični, kulturni, zgodovinski, ekonomski in politični. 

Povezovanje vseh sistemov in podsistemov – učenec, družina, šola, 

družbena skupnost in kultura, vpliva na proces učenja. Uspešnost je odvisna 

od vseh udeležencev v sistemih, učenec pa s svojimi značilnostmi oblikuje 

interakcijo med njim in drugimi udeleženci sistema. 

 

Lerner (2003, v Kavkler in Magajna, 2008) definira otroke z učnimi težavami 

kot heterogeno skupino otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 

emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje 

težave kot večina otrok njihove starosti. Učne težave se razprostirajo od lažjih 

do težkih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih (upad motivacije, 

trenutni stres ...) do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo vse življenje 

(nekatere težje oblike specifičnih učnih težav). Težave se lahko pojavljajo le 

pri enem, dveh predmetih ali celo večih predmetih. Težave so lahko prisotne 

že pred vstopom v šolo, lahko nastajajo postopoma ali se pojavijo nenadoma 

(npr. nenadna pojavitev anksioznosti ob začetnem neuspehu zaradi novega 

nerazumevajočega učitelja itd.) Skupina učencev, dijakov, študentov in 

odraslih z učnimi težavami je zato zelo raznolika (Kavkler in Magajna, 2008).  

 

Učna uspešnost je relativna. Učenčevi dosežki so lahko nižji od tistih, ki bi jih 

lahko pričakovali glede na njegove sposobnosti. O absolutnem neuspehu pa 

govorimo v primeru, ko učne težave pripeljejo do negativnih ocen ali 

ponavljanja razreda (Kavkler in Magajna, 2008).  

 

Otroci z učnimi težavami, ki so po ZOsn (2011) niso opredeljeni kot OPP, se 

po ZUOPP (2013) ne usmerjajo več v izobraževalni proces kot OPP. Po 

izvirnem delovnem projektu pomoči se jim morajo prilagajati metode in oblike 

dela ter zagotavljati dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči (Magajna idr., 2008). 
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Učenci, ki imajo učne težave in so upravičeni do pomoči po ZOsn (2011), 

sestavljajo naslednje podskupine (Magajna idr., 2008): 

• učenci, ki se počasneje učijo (nimajo motnje v duševnem razvoju) 

zaradi upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih sposobnosti; 

• učenci, katerih učne težave so pogojene z večjezičnostjo in 

večkulturnostjo (obvladajo le površinsko sporazumevalno raven 

jezika, v katerem se šolajo, ne pa globlje spoznavno-akademske 

ravni, ki je osnova šolskega učenja); 

• učenci, ki zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti (revni) niso 

deležni potrebnih spodbud in priložnosti na kognitivnem, socialnem in 

motivacijsko-emocionalnem področju, tako v domačem kot v širšem 

okolju; 

• učenci, ki so deležni pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja 

(npr. zaradi pogostih menjav šole ali učiteljev, pomanjkljive didaktične 

usposobljenosti učiteljev itd. ) in imajo zato velike vrzeli v znanju; 

• učenci, katerih učne težave so posledica neustreznih vzgojno-

izobraževalnih interakcij med učencem in okoljem (npr.: splošna 

nezrelost, opozicionalno vedenje, dekompenzacija v stresnih 

situacijah itd.); 

• učenci s čustveno pogojenimi težavami pri učenju (npr.: strah pred 

neuspehom, potrtost itd.); 

• učenci, katerih učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in 

samoregulacije (npr.: slabo organizirani otroci, ki imajo težave pri 

načrtovanju, spremljanju in nadziranju lastnega dela ter zastavljanju 

ciljev, soočanju z neuspehom itd.); 

• učenci, katerih učne težave so posledica blažjih do zmernih 

specifičnih motenj učenja, motenj pozornosti z/brez hiperaktivnosti ali 

blažjih do zmernih specifičnih govorno-jezikovnih motenj. 
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Gargiulo (2009, v Šušek, 2016) strne elemente različnih opredelitev učnih 

težav. Navaja naslednje značilnosti učencev z učnimi težavami: 

• učenec intelektualno funkcionira znotraj svojega normalnega razpona; 

• kaže se pomembna razlika med učenčevim potencialnim in aktualnim 

dosežkom; 

• dejstvo, da učnih težav primarno ne povzročajo druge motnje ali 

zunanji dejavniki; 

• kažejo se učne težave na enem ali več šolskih področjih; 

• predpostavlja se disfunkcija centralnega živčnega sistema.  

 

Če je povprečno ali nadpovprečno nadarjen otrok, mladostnik ali odrasla 

oseba učno neuspešna, je potrebno ločevati med dvema različnima vrstama 

problemov: splošnimi učnimi težavami in specifičnimi učnimi težavami (Lewis 

in Doorlag 1987, v Kavkler in Magajna 2008). 

Nekateri učenci lahko imajo splošne učne težave, nekateri le specifične, 

veliko pa ima težave obeh vrst (Magajna idr., 2008). 

 

1.2 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

 

Z ZOsn se želi povečati občutljivost in odgovornost šol za težave učencev pri 

učenju in nudenju pravočasne pomoči učencem z učnimi težavami (2011, 12. 

člen). S terminom splošne učne težave opredeljujemo učne težave, ki se 

pojavljajo pri večini predmetov (Magajna in Kavkler, 2008).  

 

Splošne učne težave se kažejo takrat, ko je usvajanje znanja in veščin pri 

učencu ovirano zaradi najrazličnejših neugodnih vplivov okolja. Ti vplivi so 

lahko zunanje ali notranje narave. Zunanji dejavniki so ekonomska in kulturna 

prikrajšanost, problem večjezičnosti in multikulturalnosti, pomanjkljivo ali 

neustrezno poučevanje. Notranji dejavniki pa so upočasnjen razvoj splošnih 

kognitivnih sposobnosti, čustvene/vedenjske motnje ali osebnostne 

posebnosti v samem posamezniku. Na težje izkazovanje znanja ali veščin 

lahko vpliva tudi neustrezno poučevanje, neustrezne vzgojno–izobraževalne 

interakcije med posameznikom in okoljem (npr. strah pred neuspehom, 
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nezrelost in pomanjkanje motivacije, učnih navad itd.) (Magajna, Kavkler in 

Košir, 2011). 

 

Pri učencih s splošnimi učnimi težavami so učne težave zelo raznolike, saj so 

odvisne od interaktivnih vplivov različnih zunanjih in notranjih dejavnikov. 

Učencem je skupno le, da imajo pomembno večje težave pri učenju od svojih 

vrstnikov, da so manj uspešni pri enem ali več predmetih ali celo neuspešni in 

da njihov vzrok za neuspeh ne izvira iz nevrofiziološke ali nevropsihološke 

narave.  

 

Do pojavljanja učnih težav lahko pride zaradi neugodnega prepletanja zunanjih 

in notranjih dejavnikov (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

 

Zunanji dejavniki vplivajo na nastanek učnih težav pri učencih, kateri imajo 

težave z:  

• večjezičnostjo in multikulturalnostjo; 

• kulturno in ekonomsko stisko; 

• pomanjkljivim ali neustreznim poučevanjem (Magajna, Kavkler in Košir, 

2011). 

 

Notranji dejavniki pa so prisotni pri učencih, ki: 

• se počasneje učijo zaradi upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih 

sposobnosti (počasneje prehajajo na simbolni nivo); 

• imajo čustveno pogojene težave pri učenju (strah pred neuspehom); 

• imajo težave pri učenju zaradi pomanjkljive samoregulacije in 

motivacije (težave pri organizaciji, načrtovanju, spremljanju, 

zastavljanju ciljev, kontroliranju lastnega dela ...) (Magajna, Kavkler in 

Košir, 2011).   

Splošne učne težave skupaj s specifičnimi učnimi težavami sestavljajo učne 

težave, ki trajajo različno dolgo, lahko pa posameznika spremljajo tudi skozi 

vse življenje. Med učenci s splošnimi učnimi težavami je približno 10 % 

učencev s specifičnimi učnimi težavami, ki jih bomo podrobneje opisali v 

naslednjem poglavju. 
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1.3 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

V šolski zakonodaji učence z blažjimi SUT opredeljuje ZOsn kot učence z 

učnimi težavami (ZOsn, 2011, 12. člen), učence s težjimi SUT oz. PPPU pa 

ZUOPP (2013, 2. člen).  

 

V Konceptu dela – otroci z učnimi težavami v osnovni šoli (Magajna idr., 2008) 

je strokovna skupina SUT opredelila kot heterogeno skupino primanjkljajev, ki 

se pri učencih kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah, na 

katerem koli od naslednjih področij: 

• pozornost, 

• pomnjenje, 

• mišljenje, 

• koordinacija, 

• komunikacija (jezik, govor), 

• branje, 

• pisanje, 

• pravopis, 

• računanje, 

• socialna kompetentnost in  

• čustveno dozorevanje. 

 

Prej navedena področja težav niso posledica vidnih, slušnih in motoričnih 

okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in neustreznih okoljskih 

dejavnikov, lahko pa se pojavljajo skupaj z njimi (Peklaj, 2012). Kot je 

omenjeno v Konceptu dela (Magajna idr., 2008a), so težave notranje narave, 

nevrofiziološko pogojene.  

 

A. Mikuš Kos (1990) opredeli otroke s SUT kot otroke s povprečno ali 

nadpovprečno splošno inteligentnostjo, kjer se kažejo blažje ali hujše učne in 

vedenjske motnje. Težave se lahko kažejo kot kombinacija motenj s 

percepcijo, konceptualizacijo govora, spomina, kontrole impulzov in kontrole 
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motoričnih reakcij. Ameriška raziskava avtorja Wenderja (1971, v Mikuš Kos, 

1990) navaja, da je glavni vzrok težav bralna sposobnost, ki je značilno nižja 

od ravni splošne inteligentnosti. Kar pri 90 % otrok, ki niso dokončali srednje 

šole, se je izkazalo zaostajanje v branju in pisanju.  

 

L. Magajna idr. v Konceptu dela (Magajna idr., 2008a) specifične učne težave 

delijo na: 

-     specifične primanjkljaje na ravni slušno–vizualnih procesov (motnje branja 

– disleksija, pravopisne težave – disortografija in druge učne težave s 

področja jezika); 

- specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov (težave pri 

pisanju) – disgrafija, težave pri matematiki – diskalkulija, težave pri 

načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti – dispraksija ter težave na 

področju socialnih veščin. 

 

Učencem z lažjimi oziroma z zmernimi učnimi težavami je šola po ZOsn dolžna 

prilagajati metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in 

druge oblike individualne in skupinske pomoči (ZOsn, 1996, v Magajna idr. 2008). 

 

Kot smo že omenili, se SUT razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih, težjih 

in najtežjih učnih težav. Učencem, ki imajo lažje do zmerne SUT po ZOsn 

prilagodimo učno-vzgojni proces in nimajo odločbe, medtem ko se učenci s 

težkimi oblikami SUT, imenujemo jih PPPU, po ZUOPP usmerijo v izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
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1.3.1 Kriteriji za prepoznavanje specifičnih učnih težav 

 

Otroci, ki imajo učne težave, običajno dosegajo nižje rezultate od tistih, ki jih 

od njih pričakujejo starši, učitelji ali celo sami. Običajno otroci, ki imajo učne 

težave, dosegajo tudi nižjo izobrazbeno raven kot otroci, ki nimajo učnih težav. 

Vsa ta pričakovanja okolice po višjih rezultatih in ne nazadnje tudi lastna 

pričakovanja višjih rezultatov jim povzročajo stiske. Na to, kako se odzivajo v 

stresnih situacijah, vpliva tudi njihov temperament, podedovane lastnosti in 

njihovo okolje. Otroci, ki so po naravi bolj občutljivi, se bodo na učno 

neuspešnost odzvali s strahom, tesnobo, nemirom, jokom in s tem svoje 

težave le poglobili, spet pri drugih se lahko vzporedno pojavijo tudi vedenjske 

težave. Zaradi tega je pomembno, da jim znamo prisluhniti in pomagati. V 

kolikor jim želimo pomagati, je pomembno, da poznamo prepletenost vzrokov 

in sestavimo prilagojen, prijazen načrt pomoči (Končnik Goršič, 2002). 
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SUT so v preteklosti diagnosticirali na različne načine. Torgesen in Wong 

(2004, v Peklaj, 2012) navajata, da so najprej prepoznavali SUT tako, da so 

ugotavljali razlike med posameznikovimi sposobnostmi in dosežki. Ti pristopi 

so se pokazali za nezadostne, zato je potrebno, če želimo pri učencu 

prepoznati SUT, da jih dokažemo s pomočjo petstopenjskega modela nudenja 

učne pomoči, ki je namenjen spremljanju in nudenju učne pomoči učencem z 

učnimi težavami (Magajna idr., 2008a). Ta model je zasnovan na kontinuumu 

učnih težav, od enostavnih do kompleksnih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih, 

od tistih, ki terjajo malo pomoči učencu, do tistih, ki terjajo veliko specifične 

učne pomoči. Model omogoča sistematično diagnostično ocenjevanje in 

spremljanje napredka učenca, učinkovito obravnavo in evalvacijo, kar poteka 

v timu vseh udeležencev procesa (Magajna in Kavkler, 2008).  

 

Petstopenjski model nudenja učne pomoči v okviru modela odziv na 

obravnavo omogoča učencem z učnimi težavami odkrivanje, spremljanje in 

nudenje različno intenzivne učne pomoči. Zajema pet stopenj pomoči. Na prvih 

treh stopnjah je vključena večina šolske populacije, kar 95 %. Znotraj teh 

učencev so zajeti tudi učenci z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi 

težavami, in sicer jih je okrog 15 %. Med vsemi učenci s posebnimi potrebami 

(1–5 %) pa je tistih z najtežjo obliko SUT, PPPU, le 2–3 % (Magajna, Kavkler 

in Košir, 2011). 

 

V kolikor želimo ugotoviti, ali ima učenec SUT, moramo dokazati vseh pet 

spodaj opisanih kriterijev, katere najdemo zapisane v Konceptu dela – Učne 

težave v osnovni šoli (2008a): 

 

Prvi kriterij: ugotovljeno mora biti neskladje med učenčevimi splošnimi 

intelektualnimi sposobnostmi in njegovo dejansko uspešnostjo na določenih 

področjih učenja. 

Drugi kriterij: ugotovljene morajo biti obsežne in izrazite težave na področju 

branja, pisanja, pravopisu in/ali računanju (pri eni ali več osnovnošolskih 

veščinah), ki pa so toliko izražene, da učencu onemogočajo napredovanje v 

procesu učenja.  

Tretji kriterij: ugotovljena mora biti učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi 
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pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih strategij (to so na primer 

sposobnosti organiziranja, strukturiranja, načrtovanja) ter moten tempo učenja 

(npr. hitrost predelave informacij, hitrost usvajanja znanja). 

Četrti kriterij: ugotovljena mora biti motenost enega ali več psiholoških 

procesov (pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, 

percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija 

informacij). 

Peti kriterij: izključiti moramo okvaro čutil (vid, sluh), motnje v duševnem 

razvoju, čustvene in vedenjske motnje, kulturne različnosti in neustrezno 

poučevanje kot glavni vir težav pri učenju.  

 

Primanjkljaji se lahko kažejo v različni intenziteti. Učenec lahko ima več 

primanjkljajev, ki se med seboj prekrivajo, ali zgolj enega, ki le malo vpliva na 

druga področja življenja. Na primer težave na področju pozornosti in vedenja 

se bodo kazale na mnogih področjih učenja, izrazite težave na področju 

predelovanja glasov pri pisnem sporazumevanju pa bodo posameznika ovirale 

le na ožjih področjih (Magajna in Kavkler, 2008). Neuspehi, kot smo že omenili, 

povzročajo frustracije, nižje samospoštovanje, kar pa vodi k izogibanju 

dejavnosti, ki zahtevajo rabo šibkih področij (Magajna in Kavkler, 2008). 

 

 

1.4 PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

 

V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole (2008) razdelijo 

SUT glede na stopnjo PPPU, in sicer v dve skupini: 

• nižje stopnje težavnosti (lažje in del zmernih specifičnih učnih težav); 

• višje stopnje težavnosti (del zmernih, predvsem pa težje in težke oblike 

SUT) – to skupino SUT imenujemo PPPU. 

 

Zakon o usmerjanju otrok (ZUOPP, 2013) daje učencem s težjimi oblikami 

SUT možnost usmerjanja v programe s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomoč, kar pomeni, da so po odločbi upravičeni do intenzivnejših 

oblik pomoči in prilagajanja poučevanja (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).   
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Termin PPPU označuje raznoliko skupino primanjkljajev, ki se kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih težavah. Primanjkljaji v obliki 

zaostankov v zgodnjem razvoju oziroma težave so notranjega izvora, 

nevrofiziološke narave in niso primarno povezane z vidnimi, slušnimi ali 

motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali 

neustreznimi okoljskimi dejavniki, vendar se lahko pojavljajo skupaj z njimi 

(Kavkler idr., 2008). 

 

Primanjkljaji se v času šolanja kažejo na različne načine in vplivajo tako na 

šolanje in delo učenca, kot tudi na življenjski ritem in odnose v družinskem in 

širšem socialnem okolju. Neuspehi pogosto povzročajo frustracije, nižje 

samospoštovanje, vodijo k izogibanju dejavnostim, ki zahtevajo rabo 

morebitnih šibkih področij pri otroku (Kavkler idr., 2008). 

 

Za višjo stopnjo primanjkljajev je značilno, da kljub dobro načrtovani in izvajani 

pomoči ter različnimi pristopi za kompenzacijo primanjkljaja, napredek, kjer je 

primanjkljaj, ni viden. Tako učenci velikokrat zaradi teh frustracij in 

nenapredovanja postanejo za šolsko delo nemotivirani, prav tako se lahko 

pojavijo tudi čustvene in vedenjske težave. Zato je nujno, da učencem nudimo 

dodatno strokovno pomoč (Magajna idr., 2008a). 

 

1.4.1 Neverbalne specifične učne težave 

 

NSUT so manj znane in manj pogosto diagnosticirane učne težave kot katere 

koli druge SUT. Strokovnjaki beležijo, da bi naj bilo v populaciji od 0,1 do 1 % 

učencev s temi težavami, med učenci z učnimi težavami pa od 1 do 10 % 

(Rourke, 1989). Prav zaradi nepoznavanja jih učitelji spregledajo in učence s 

temi primanjkljaji pogosto označijo kot trmaste ali čustveno nestabilne, njihovo 

vedenje pa kot nesramno, nasprotovalno in sarkastično (Košak Babuder, 

2011a). A. Kobolt (2010) poudarja, da učenci z NSUT najpogosteje izstopajo 

z svojim nenavadnim vedenjem, zato so prav zaradi tega največkrat deležni 

napačne pomoči ter oznak, kot so moteči in neprilagojeni okolju, v katerem se 

znajdejo, in vedenju, kakršno se od njih v nekem okolju pričakuje. Prav zaradi 

šibkega prepoznavanja teh otrok je ključnega pomena, da učitelji in šolski 
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svetovalni delavci poznajo značilnosti, primanjkljaje in močna področja otrok z 

NSUT, kajti le tako se jim bo lahko ponudila učinkovita pomoč, da bodo lahko 

napredovali in optimalno razvijali svoje potenciale (Košak Babuder, 2011b). V 

kolikor pa pravilno ne opredelimo težav pri otroku, lahko le-to vodi v slabo 

nadaljnjo prognozo otroka.  

 

Burke (2008) izpostavlja, da imajo učenci z NSUT, kljub visoko razvitim 

kognitivnim sposobnostim, velike težave na področju prepoznavanja 

čustvovanja soljudi, nerealna pričakovanja s strani staršev in učiteljev pa lahko 

povzročijo, da otrok razvije resnejše čustvene težave. Otroci z NSUT so 

nagnjeni k ponotranjanju čustev, kar se lahko izkazuje v obliki depresije, 

anksioznosti in v skrajnih primerih tudi v samomoru (Rourke, 1995). 

Nagnjenost k emocionalnim težavam pri učencih z NSUT je posledica strahu 

pred neznanim in strahu pred spremembami.  

 

1.4.1.1  Opredelitev NSUT 

 

NSUT spadajo pod SUT, s katerimi se strokovnjaki ukvarjajo že več desetletij, 

vendar je kljub temu zelo malo strokovne literature namenjen prav njim in 

učiteljem, ki jih poučujejo. Učenci z NSUT imajo težave na področju motorike, 

čustev in socialnem področju. Zraven tega, da jih prej naštete težave omejuje 

na izobraževalnem področju, se kažejo težave tudi v vsakdanjem življenju. 

Zanje je značilna razlika med njihovimi visokimi verbalnimi sposobnostmi in na 

drugi strani nizkimi motoričnimi, zaznavno-prostorskimi in socialnimi 

sposobnostmi (Tsatsanis, Rourke, 2003, Burkhardt, 2004, v Peklaj, 2012).  

 

Pojem NSUT sta oblikovala Johnson in Myklebust leta 1967, da bi opisala 

otroke, ki imajo težave pri koordiniranju socialnih namigov (Bryan, 1998, v 

Lenič, 2014).  

 

S. Thompson (1997) opredeljuje NSUT kot nevrološki sindrom, ki ga 

sestavljajo različni primanjkljaji, in sicer primanjkljaji na motoričnem področju, 

vizualno-prostorskem in socialnem področju. Pojavljajo se zaradi kronične 

motnje težave na področju skrbi za samega sebe, receptivnega in 
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ekspresivnega govora ter učenja in samousmerjanja (prav tam).  

 

NSUT so pogosto podobne motnjam, kot so ADHD, Aspergerjev sindrom, 

dispraksija, pogoste motnje čustvovanja (depresija, anksioznost) (Peklaj, 

2012), kar vodi tudi velikokrat do napačnega diagnosticiranja. S. Thompson 

(1997) opozarja, da prihaja do prekrivanja simptomov med NSUT in drugimi 

prej naštetimi težavami, zato je še toliko bolj potrebno poudariti pravilno 

diagnosticiranje in spremljanje simptomov.  

 

S. Thompson (1997) opredeli NSUT kot nevrološki sindrom. V kolikor pride v 

zgodnjem razvojnem obdobju do poškodb desne hemisfere, se leva hemisfera 

razvija in deluje samostojno, kar pa prispeva k pojavu NSUT. Rourke (1989) 

je skupaj s svojimi sodelavci izvedel veliko študij, s pomočjo katerih je dognal 

različne vzroke za nastanek NSUT. Ugotovil je primanjkljaje v funkcioniranju 

in sposobnostih desne možganske hemisfere in okvaro corpus callosum – 

debel reženj vlaken, ki ima nalogo, da povezuje levo in desno možgansko 

hemisfero ter tako omogoča komunikacijo med njima. NSUT so razvojna 

motnja, ki se kažejo kot težave na področju skrbi za samega sebe, 

receptivnega in ekspresivnega govora, učenja, samousmerjanja, 

samostojnega življenja in ekonomske neodvisnosti (Thompson, 1997). Zieman 

(2004) kot vzrok za nastanek NSUT pripisuje tudi uživanju alkohola in kajenju 

v času nosečnosti, dolgi porod, majhno porodno težo, ovito popkovino okrog 

vratu, nedonošenost in infekcijske bolezni v zgodnjem otroštvu. 

A. Nagode (2008) v zbranih Navodilih za prilagojeno izvajanje programa 

osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo NSUT označi z izrazom 

nebesedne motnje in jih povezuje s težavami na področju matematike, 

zapisovanju (oblike), pravilnem prepoznavanju in interpretiranju ter presojanju 

socialnih situacij. Prav tako omeni, da nebesedni tip motenj vključuje težave 

na področju desno hemisfernih procesov, ki nadzorujejo predelovanje 

nebesednih informacij, kot so na primer zavedanje prostora, prepoznavanje 

vizualnih vzorcev, koordiniranje vidnih informacij z motoričnimi procesi. 

Izkazujejo se slabo koordinirani gibi fine in grobe motorike ter težave 

organizacije vidnega zaznavanja.  
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Ker so pri NSUT vzroki predvsem nevrološkega izvora in je zelo malo 

strokovnjakov, ki bi bili posebej usposobljeni za iskanje primanjkljajev na tem 

področju, je zgodnje prepoznavanje NSUT ključnega pomena. Tudi po številu 

identificiranih v Sloveniji lahko sklepamo, da so NSUT velikokrat spregledane 

ali pa napačno diagnosticirane. S. Thompson (1997) navaja, da zgodnji 

simptomi pri večini kažejo na velike potenciale in nadarjenost, vendar se 

sčasoma, predvsem v višjih razredih, izkaže, da ima otrok, ki ima močno 

verbalno področje, največ težav s koordinacijo, počasneje usvaja gibalne 

spretnosti, več časa potrebuje za pisne naloge.  

 

Glede na to, da so NSUT redkeje prepoznane in da za odkrivanje le-teh 

primanjkljajev ni diagnostičnih kriterijev, tako pri nas kot v tujini, je še toliko bolj 

pomembno, da k problemu pristopamo interdisciplinarno. M. Košak Babuder 

(2011a) je prepričana, da če se pri učencu pojavijo težave v izvajanju učnih in 

vsakodnevnih dejavnosti, lahko sklepamo, da gre za NSUT, ki so posledica 

nevropsiholoških, emocionalno-prilagoditvenih in izobraževalnih 

primanjkljajev. V kolikor bomo težave pravočasno odkrili in pravilno 

diagnosticirali, bomo zmanjšali tveganje za nedoseganje uspehov učenca z 

NSUT.  

 

1.4.1.2  Področja primanjkljajev 

 

NSUT so nevrološki sindrom, so razvojna motnja, ki posegajo na otrokova 

področja skrbi za samega sebe, receptivnega in ekspresivnega govora, 

učenja, samousmerjanja kot tudi na področje samostojnega življenja in 

ekonomske neodvisnosti (Thompson, v Košak Babuder, 2011a). 

 

Z vidika razvojnega področja lahko rečemo, da ima učenec z NSUT največ 

težav na neverbalnih področjih, kot so motorično, vizualno-prostorsko-

organizacijsko in socialno področje (Thompson, 1997). S. Thompson meni, da 

so ta šibka področja učencev z NSUT povezana z okvaro desne možganske 

hemisfere in da učenec te primanjkljaje prikriva in kompenzira s svojim močnim 

področjem. Močna področja pri učencih z NSUT so predvsem jezikovne 

sposobnosti, dober slušni spomin, velik besedni zaklad, dobra zapomnitev 
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besednih informacij in besednih zvez, nimajo težav s tekočim branjem (Peklaj, 

2012). Večina učencev z NSUT še v predšolskem obdobju razvije zelo bogat 

besednjak. Zelo dobro razumejo okolico, prav zaradi dobro razvitih kognitivnih 

sposobnosti. Prav zaradi zelo razvite slušne pozornosti in dobrega slušnega 

spomina veljajo v šoli za izrazito slušni tip učenca (Košak Babuder, 2011a). 

 

Rourke (1995) je področja primanjkljajev razvrstil v tri skupine:  

• Nevropsihološke, ki se kažejo kot težave v taktilni in vizualni percepciji, 

pozornosti, psihomotorični koordinaciji, prostorskem in časovnem 

zaznavanju, neverbalnem spominu, sklepanju, izvršilnih funkcijah in 

specifični vidiki jezika in govora.  

• Emocionalno-prilagoditvene primanjkljaje, ki se kažejo v slabši sposobnosti 

socialnega mišljenja in zaznavanja ter kot težave v socialnih interakcijah – 

odnosih. 

• Izobraževalne primanjkljaje, med katere spadajo težave v matematičnem 

sklepanju, matematičnem računanju, bralnem razumevanju ter težave na 

področju specifičnega pisnega jezika in pisanja.  

 

Izobraževalni primanjkljaji so največkrat posledica težav na nevropsihološkem 

in emocionalno-prilagoditvenem področju (Košak Babuder, 2007). Pri šolskem 

delu se ti primanjkljaji kažejo predvsem tako, da si težje zapomnijo stvari, ki so 

jim predstavljene prek vidnih informacij. Učijo se s poslušanjem, zato 

postavljajo tudi številna vprašanja. Pri gibalnih aktivnostih so predvsem 

nespretni in nerodni, zlasti pri tistih gibalnih nalogah, ki imajo kompleksno 

koordinacijsko strukturo. To jim povzroča težave pri predmetu šport, in sicer 

pri izvajanju različnih aktivnosti, kot so skakanje, tek in plezanje ter prav tako 

tudi pri skupinskih igrah, kjer morajo obenem izvajati gibe in slediti pravilom 

igre. Problemi z zaznavanjem in motoriko se lahko kažejo tudi na področju 

pisanja in risanja, pri tehničnem pouku, eksperimentiranju, torej tam, kjer se 

zahteva natančnost (Peklaj, 2012). 

 

M. Košak Babuder (2007) zapiše, da je največ težav na nevropsihološkem 

področju. Te se kažejo kot:  

• Težave na področju motoričnih veščin, ki se kažejo v pomanjkljivi 
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psihomotorični koordinaciji, težave z ravnotežjem ter kot težave na 

področju fine motorike. Vse naštete spretnosti se pri učencih z NSUT 

razvijajo počasneje, bolj ali manj izrazite težave pa imajo v vseh gibalnih 

aktivnostih, ki zahtevajo koordinacijo. Na primer zavezovanje vezalk, 

hranjenje, oblačenje, vzpenjanje, poskakovanje, preskakovanje, skakanje, 

lovljenje in metanje žoge, vožnja s kolesom, pisanje. Vse te gibalne težave 

se kažejo že v predšolskem obdobju, saj se izogibajo samostojnemu 

hranjenju z žlico, premikajo se bolj okorno, bojijo se višine. Težave imajo 

v izvajanju kombinacije posameznih dejavnosti. Imajo slabo telesno držo. 

Zelo radi izvajajo naučene gibalne vzorce, saj so pri tem lahko samostojni 

in uspešni. Učenci z NSUT so zaradi slabše koordinacije in počasnejšega 

zaznavanja kje je kaj v prostoru nagnjeni k nezgodam. Zaradi tega jih 

vrstniki tudi večkrat zavračajo in so pogosto osamljeni. Pri pisanju in 

risanju težko sledijo in ostajajo znotraj črtovja. Težave imajo s striženjem 

s škarjami. Težave imajo s premočnim pritiskom pisala na podlago, 

radiranjem, pri čemer velikokrat strgajo papir. Velikokrat se nalogam tipa 

papir–svinčnik izogibajo ali pa je njihov pisni izdelek skromen.  

• Primanjkljaji na gibalnem področju se zelo odražajo pri predmetu šport. 

Sprva ne uspejo usvojiti atletskih veščin, neustrezna telesna drža vpliva 

na njihove dosežke pri teku. Težave imajo pri poskokih, preskokih, 

skakanju, plazenju, brcanju žoge, metanju žoge na koš idr. Težave imajo 

pri skupinskih igrah, kot so košarka, badminton, predvsem pri igrah, ki 

zahtevajo hkrati sledenje pravilom in natančno gibanje nog.  

• Težave s taktilno in vizualno pozornostjo ter zaznavanjem, kar se kaže pri 

pravilnem predelovanju informacij, ki jih dobijo s pomočjo tipa ali vida. 

Tako ne zmorejo slediti razlagi učne snovi, ki je podkrepljena z dotikom ali 

vidnim zaznavanjem. Okolico spoznavajo s poslušanjem in postavljanjem 

številnih vprašanj.  

• Težave s prostorskim in časovnim zaznavanjem, ki se z odraščanjem le 

povečujejo in se kažejo kot primanjkljaji na področju prostorske orientacije. 

Običajno ne vedo, kje se nahajajo sami in predmet v prostoru. So okorni 

in nerodni ter se hitro izgubijo. Resna težava je najti pot do razreda, 

toaletnih prostorov, telovadnice ipd. Prav tako je pomembno imeti nad 

njimi posebno skrb na šolskih izletih, saj se lahko zelo hitro oddaljijo od 
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skupine in se na ta način izgubijo. Težave imajo pri določanju časa, ne 

poznajo na uro, dni v tednu, mesecev v letu, števila dni v letu ipd. Ker imajo 

težave z določanjem časa, tudi težje presodijo, koliko časa potrebujejo za 

opravljanje določene naloge, domače naloge.  

• Težave v posploševanju informacij se kažejo v povezovanju že naučenega 

znanja z novim, pridobljenim znanjem.  

• Težave v mentalni fleksibilnosti se kažejo tako, da težje razmišljajo 

abstraktno, največkrat razmišljajo logično, konkretno. Na vprašalnico kako 

ne odgovarjajo, ker je možnih preveč odgovorov in jih to zmede. 

• Težave pri izvrševanju in organizaciji dejavnosti se kažejo tako, da težje 

prednostno razporedijo in organizirajo misli kot delo. Reševanja naloge se 

ne znajo lotiti po korakih, saj ne znajo določiti zaporedja korakov. Tako 

imajo zaradi skromnih organizacijskih veščin običajno mizo v neredu, 

večkrat pozabljajo pripomočke ter si pozabijo označiti, kaj imajo za 

domačo nalogo. Projektne naloge največkrat napišejo nepovezano in 

pomanjkljivo.  

• Težave z razumevanjem pragmatičnega jezika se kažejo predvsem v 

težavah na komunikacijskem področju, saj je zaradi slabšega 

razumevanja pragmatičnega jezika, ki predstavlja funkcionalno rabo 

jezika, precej pomanjkljiva. Njihov ekspresivni in receptivni jezik bazira 

predvsem na besedah, neverbalno sporočilo ob tem zelo slabo razumejo. 

Težave imajo z razumevanjem metafor. 

 

Drugo področje primanjkljajev učencev z NSUT, ki ga opisuje M. Košak 

Babuder (2007) je emocionalno-prilagoditveno področje:  

• Težave pri usvajanju socialnih veščin se kažejo v težavah pri razumevanju 

kulturnih norm in socialnih pravil za ustrezno vedenje. Težave imajo v 

nepredvidljivih situacijah, zato dajejo vtis, da so nepripravljeni in ne želijo 

sodelovati. Težje se vključijo v vse tekmovalne aktivnosti in skupinske igre. 

Socialna nespretnost se odraža tudi pri navezovanju stikov, izbiranju, 

odločanju, iskanju ustreznega prostora v šoli. V kolikor so njihove težave 

neprepoznane, so nemalokrat s strani sovrstnikov zasmehovani, žrtve 

nasilja in ostanejo osamljeni. Na socialno stisko se mlajši otroci odzovejo 
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s čustveno tesnobo ter socialno nezrelim odzivom. Pri starejših pa se 

občutku tesnobe pridruži še občutek sramu, saj se zavedajo svojih šibkosti 

in da njihovi sovrstniki v enakih situacijah nimajo težav.  

• Težave v prilagajanju imajo v novonastalih situacijah, ker se ne znajdejo 

na primer ob zamenjavi urnika ali učitelja, raznih izletih v naravo in 

ekskurzijah. Na nastale težave se najpogosteje odzovejo z neprimernim 

vedenjem, ki se kaže kot pomanjkanje motivacije.  

• Težave na področju emocionalne stabilnosti, razumevanje neverbalnih 

sporočil in telesne govorice povzročajo pri učencih z NSUT strah in 

tesnobo. Okoliščine z odraščanjem postajajo vse bolj kompleksne, zato se 

tudi tesnoba in strah povečujeta. Mlajši tako svojo stisko izražajo z jokom, 

mladostniki z NSUT pa se zaprejo sami vase in postanejo anksiozni in 

depresivni.  

 

Tretje področje primanjkljajev, ki so, kot smo že omenili, običajno posledica 

primanjkljajev iz nevropsihološkega in emocionalno-prilagoditvenega področja, 

so izobraževalni primanjkljaji:  

• Specifične težave na področju aritmetike in matematike so pri učencih z 

NSUT v večini posledica nevropsiholoških primanjkljajev. Težave imajo z 

razvrščanjem števil v vrsto, pri zapisovanju števk na ustrezno mesto v 

računu, težave imajo pri prepoznavanju matematičnih simbolov, usvajanju 

koncepta časa in besedilnih nalogah, kjer težje razberejo bistvene 

informacije.  

• Težave v geometriji imajo zaradi težav z vidno-prostorskim zaznavanjem, 

organizacijo ter fino motoriko.  

• Težave z razumevanjem prebranega imajo pri kompleksnejših in 

abstraktnih vsebinah. Težave imajo zaradi pomanjkanja sposobnosti 

interpretiranja dejstev, primerjav in nasprotij, težje prepoznajo podrobnosti 

in skriti pomen ter posplošujejo iz podanih dejstev. Težave pa imajo tudi 

pri izluščanju pomembnih informacij od nepomembnih.  
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1.4.1.3  Specifične strategije poučevanja in prilagoditve pri predmetu šport 

 

A. Kobolt (2010) meni, da je ključnega pomena, da učence z NSUT 

prepoznamo, prilagodimo raven naših pričakovanj, ki jih je učenec sposoben 

doseči, prilagodimo naše odzivanje potrebam otroka in s tem zmanjšamo 

strahove ter pridobimo zaupanje in spoštovanje dogovorov. Prilagajanje 

potrebam učencev z NSUT in izvajanje strategij poučevanja je nujno, da le-to 

temelji na njihovih močnih področjih.  

 

M. Košak Babuder (2011b) povzema Sandsa in Schwartza (2000) ter omeni 

tri močna področja otrok in mladostnikov z NSUT: 

• dobro razvite fonološke – glasovne in slušne sposobnosti na nivoju 

glasovnega procesiranja; 

• dobro razviti kratkoročni in dolgoročni spomin ter 

• dobro razvit besednjak z izpopolnjenim jezikoslovnim izražanjem.  

 

Pri poučevanju učencev z NSUT je potrebno tudi upoštevati, da se sami ne 

zmorejo učiti skozi opazovanje in ne zmorejo sprejemati mimobežnih 

informacij. Vse, kar jih učimo, jih moramo učiti natančno, postopno, direktno 

ter podprto z verbalno komunikacijo. Lahko se zgodi tudi to, da nekatero stvar 

doma obvladajo, medtem ko ima v drugem okolju z enako stvarjo težave 

(Košak Babuder, 2011b). 

 

Izobraževalni in vzgojni predmeti imajo zastavljene določene standarde, 

katere je potrebno, da jih učenci dosežejo. Pri predmetih, kot so šport, likovna 

umetnost in tehnika in tehnologija potrebujejo učenci z NSUT največ 

prilagoditev, saj jim ti predmeti povzročajo največ težav (Košak Babuder, 

2007). V nadaljevanju se bomo osredotočili na strategije poučevanja in 

prilagoditve pri predmetu šport.  

 

Učenci z NSUT potrebujejo strukturirane dejavnosti, saj imajo težave v 

reagiranju na spreminjajoče se situacije. Pomembno je, da je tudi njihov učni 

prostor strukturiran in predvidljiv.  
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M. Košak Babuder (2007) izpostavlja naslednje prilagoditve za predmet šport: 

  Prilagoditve telovadnega prostora: 

• primerno ogrevana telovadnica, da se učenci raje gibajo;  

• čim manj nepotrebnih predmetov, da se učencem zmanjša odkrenljiva 

pozornost; 

• s kredami ali z namestitvijo telovadnih gred omejimo telovadni prostor; 

• vsakemu učencu zagotovimo svoj zasebni prostor tako, da iztegnejo 

svoje roke in se zavrtijo ter si tako zagotovijo svoj prostor, da se ne 

gnetejo; 

• s pomočjo črt ali točk določimo pot, po kateri učenci lahko hodijo; 

• v kolikor so učne ure športa zunaj omejenega prostora, na prostem, 

mora učitelj ves čas skrbeti, da se učenec z NSUT ne oddalji od 

skupine.  

 

     Prilagoditve in strategije pri podajanju in izvajanju dejavnosti: 

• učitelj skupaj z učencem na začetku ure določi cilj, ki ga bosta razvijala 

in ga ob koncu učne ure tudi skupaj pregledata, če je bil dosežen; 

• učenci z NSUT s strahom pristopijo k novim dejavnostim, zato je nujno 

potrebno, da učitelj obnovi že usvojeno znanje in ga poveže z 

nadaljevalnim novim znanjem; 

• vsako učno uro učitelj predstavi potek učne ure, nadaljuje z 

ogrevanjem, glavno aktivnostjo, konča s pozitivno zabavno aktivnostjo 

in ob koncu ure ponovno preveri, ali so bili cilji učne ure doseženi; 

• učitelj nove gibalne vzorce uči po korakih ter z natančnimi in jasnimi 

besednimi navodili; 

• aktivnost, pri kateri je potrebno veliko moči, mora učitelj učencem z 

NSUT prilagajati, ker imajo ti učenci slabšo moč kot njihovi vrstniki;  

• učitelj mora sproti preverjati razumevanje podanih navodil; 

• učenec z NSUT naj bo v bližini učitelja; 

• učenec z NSUT se s težavo vključi v skupinsko igro, saj ve, da skupini 

ne more dati tega, kar bi moral, zato je nujno, da učitelj daje direktna in 

specifična besedna navodila o pravilih, ki veljajo za skupinske športe; 

natančno mora podati navodila, kaj mora biti narejeno, kako in kdaj. 
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     Prilagoditve in izbira ustreznih pripomočkov, materialov: 

• odlično je, če lahko v gibalne aktivnosti vključimo glasbo, da se bo lahko 

občutek za ritem bolje razvijal; 

• učenci, ki so hipotonični, imajo običajno ploska stopala, zato je dobro, 

da imajo obute čevlje z vložki; 

• kjer lahko, naj učitelj razlago vaj in podajanje navodil podkrepi s 

slikovnim materialom. 

 

      Časovne prilagoditve in spodbujanje: 

• učence z NSUT spodbujamo, da se po vsaki aktivnosti vrnejo v svoj 

omejen prostor, kar je za njih manj moteče; 

• učitelj skozi celotno učno uro športa vzpodbuja učenca z NSUT; 

• učenci z NSUT imajo težave z notranjo in zunanjo organizacijo ter 

koordinacijo, zato potrebujejo dodaten čas, da pridejo od točke A do 

točke B. Učitelj njihovega zamujanja ne sme razumeti kot neprimerno 

vedenje in ga mora ves čas preverjati, ali je razumel navodila, s 

katerimi ga usmerja po prostoru; 

• dodaten čas potrebuje tudi pri preoblačenju v športno opremo; pri 

starejših učencih z NSUT je pri skrbi za samega sebe opazen 

napredek, zato pomoči učitelja ne potrebujejo v tolikšni meri kot mlajši 

učenci, ki jim učitelj pomaga pri oblačenju ter zapenjanju zadrg in 

gumbov.  

 

NSUT se pri učencih kažejo s primanjkljaji na motoričnem, čustvenem, 

izobraževalnem in socialnem področju. Močna področja otrok z NSUT so 

dobre slušne in verbalne sposobnosti. Zato je prav, da prilagoditve za 

posameznega učenca izhajajo iz njegovega močnega področja, saj bo le tako 

lahko dosegal svoje najvišje rezultate.  
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2     DOŽIVLJANJE STRAHU V ŠOLI   
 

Vsak človek, ki se rodi, je sposoben občutiti strah (Bergant in Humar, 1966). 

Strah je naravna reakcija ne nek dražljaj, ki ogroža posameznikovo eksistenco 

in varnost (Carr, 1999, v Lutovac 2008). 

 

Strah je velikokrat prisoten pri učencih, ki imajo učne težave. Lahko imajo 

težave pri enem predmetu, lahko se težave pojavljajo pri večini oziroma celo 

vseh učnih predmetih. Strah pa ni spremljevalec le učno neuspešnih otrok, 

temveč tudi učno uspešnih otrok, saj lahko strah povzroči tudi zasmehovanje 

otrok, nezdravo tekmovalnost, telesno drugačnost (na primer prekomerna 

telesna teža) ali nesprejetost med vrstniki. Najpogostejše so naslednje vrste 

strahu: strah pred slabimi ocenami, strah pred učiteljevo grajo, strah pred 

odzivi staršev in strah pred odzivi vrstnikov (Šrot, 2002).   

 

Otroci v različnih razvojnih obdobjih doživljajo in izražajo različna čustva. Poleg 

jeze, veselja, naklonjenosti, radovednosti, ljubosumja se okrog šestega 

meseca starosti otroka razvije tudi strah (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Čustvo strahu je pri posamezniku zelo škodljivo, v kolikor se pojavlja preveč 

pogosto in v neprimernih okoliščinah. K otrokovemu občutenju strahu 

velikokrat prispeva njegovo oslabljeno občutenje varnosti.  

 

2.1 OPREDELITEV STRAHU IN ANKSIOZNOSTI 

 

Mash in Wolfe (1999, v Lutovac, 2008) omenita, da je neprilagojen strah, ki 

temelji na nenatančni oceni potencialne grožnje, anksioznost. N. Hribar in L. 

Magajna (2011) opisujeta, da se iz strahu in zaskrbljenosti razvije anksioznost. 

Strahovi, ki povzročajo anksiozno stanje, so pogosto nezavedni, zato je nanje 

neposredno težje vplivati (Tušak in Tušak, 2003). Ko govorimo o stanju 

anksioznosti ali o strahu, se moramo vprašati, ali je objekt strahu prisoten v 

sedanjosti in ga lahko definiramo ali pa je objekt strahu pomaknjen v 

prihodnost in ne vemo točno, česa nas je strah.  
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V kolikor je objekt strahu znan, govorimo o strahu. V kolikor pa posameznik 

čuti neugodje in nemir, ki se ga ne more znebiti in ne najde rešitve, ker ne ve, 

kaj ga skrbi, pa govorimo o anksioznem stanju (Kozina, 2016). Strahovi so del 

normalnega razvoja, lahko pa predstavljajo resno oviro v življenju 

posameznika. Strah pa je lahko tudi koristno čustvo, saj nas spodbudi k 

previdnosti, ko zaznamo kakršno koli nevarnost (Smrtnik Vitulić, 2004).  

 

Otroci v različnih razvojnih obdobjih doživljajo in izražajo različna čustva. Poleg 

jeze, veselja, naklonjenosti, radovednosti in ljubosumja se okrog šestega 

meseca starosti otroka razvije tudi strah (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Strah je čustvo, ki je povezano z nevarnostjo. Milivojević (1999, v Smrtnik 

Vitulič, 2004) opisuje, da posameznik doživlja strah takrat, ko čuti, da nima 

dovolj sposobnosti, da se reši iz nastale situacije. L. Marjanovič Umek in M. 

Zupančič (2004) opredelita strah kot prilagojen odziv, v kolikor se pojavi na 

primernem mestu in ob primernem času. Z odraščanjem prihaja do sprememb 

v številu strahov, intenziteti in vsebini strahov. Koliko intenziven bo strah je 

odvisno tudi od tega, koliko pomena pripisuje posameznik dogajanju. Lahko 

doživljamo strah za sebe, lahko tudi za druge.  

Milivojević (2008) meni, da so strahovi skupina čustev, za katera je značilno, 

da jih posameznik doživlja takrat, ko oceni, da je ogrožena ena izmed njegovih 

vrednot in se ne bi moral uspešno braniti pred situacijo, ki ga ogroža.  

 

Horvat in L. Magajna (1989) opisujeta strah kot neprijetno čustvo z različnimi 

funkcijami. Strah lahko deluje na posameznika kot varovalni dejavnik, ki ga 

opozori in varuje pred situacijami, ki jih ne obvlada in bi se lahko poškodoval 

ali doživel stres. Te situacije so npr. strah pred nevarnimi živalmi, globoko 

vodo, drvečimi avtomobili, ipd. Po drugi strani pa je strah lahko tudi zavora 

oziroma omejitev, ki posamezniku po nepotrebnem odvzame izkušnjo in 

spretnosti. Na primer strah pred vrstniki, domačimi živalmi, temo itd. 

 

Razlikujemo več vrst strahu: anksioznost, zaskrbljenost, socialno plašnost in 

tremo (Smrtnik Vitulič, 2004). N. Hribar in L. Magajna (2011) anksioznost 

opredelita kot tesnobo, zaskrbljenost, napetost in strah. Večina avtorjev govori 

o anskioznosti kot o neopredeljenem in neprijetnem čustvenem stanju. 
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Zupančič (1995) pove, da gre pri anksioznosti otrok za neopredeljeno izkušnjo 

ogroženosti, neugodja in nemira, ki se ga otrok ne more znebiti in najti rešitev, 

ker ne ve, kaj ga skrbi. Zaskrbljenost in trema se izkazujeta, ko pretiravamo 

glede posledic v določeni situaciji (Smrtnik Vitulič, 2004). Socialna plašnost pa 

se izraža s čustvenim neugodjem in vedenjsko zadržanostjo, še posebej v 

novih socialnih situacijah (Jones in Briggs, 1986, v Puklek Levpušček, 2006). 

 

2.2 VZROKI ZA NASTANEK STRAHU 

 

Zakaj nas je v določeni situaciji nečesa strah, ni več odvisno le od doživetih 

situacij, temveč tudi od tega, kako razmišljamo o dogodkih, ki se nam zgodijo 

in kako se nanje odzovemo (Hauck, 1987). Občutkov strahu se naučimo, 

enako kot predsodkov, ljubezni in matematike. Naučimo se jih s 

pripovedovanjem in opazovanjem reakcij drugih (prav tam). Horvat in L. 

Magajna (1989) opisujeta naučeni oziroma prirojeni strah, odvisno od njunega 

nastanka. Naučene strahove otrok prevzame od svojih staršev oziroma ožjih 

družinskih članov, prirojeni pa se kažejo na način, da se otrok boji nečesa, s 

čimer ni imel nikoli stika, npr. kač, podgan idr. Vzrokov je veliko, običajno pa 

se k temu pridruži še napačna vzgoja in škodljivi vplivi okolice (Bergant in 

Humar, 1996).  

 

Vzroki za nastanek strahu so ne glede na otrokovo starost nenadni in 

nepričakovani dražljaji, ki jih otrok doživi, in se razlikujejo glede na mentalne 

in telesne značilnosti posameznika ter individualnih izkušenj (Zupančič, 1995). 

Razvoj tipičnih vrst strahu sovpada z razvojem in odraščanjem otroka, 

postopoma pa se lahko iz le-teh razvijejo tudi splošni strahovi (Smrtnik Vitulić, 

2004). 

 

Dojenček je zaščiten pred strahovi. Ko se širi njegovo socialno okolje, prihaja 

v stik z več stvarmi, ki ga lahko prestrašijo. Z razvojem samostojnosti in 

intelektualnostjo postajajo strahovi intenzivnejši. V zgodnjem otroštvu so 

strahovi vezani na duhove, temo, prikazni, hude sanje, strašne živali. Ne ločijo 

fikcije od realnosti, imajo bujno domišljijo in to privede do občutka strahu. 

Večina strahov z odraščanjem izgublja na intenziteti (Smrtnik Vitulić, 2004).  
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V obdobju mladostništva naraščajo strahovi pred realnimi situacijami (npr. 

strah pred neuspehom). V tem obdobju jih skrbi njihov položaj v skupini 

vrstnikov. Skrbi jih, da se ne bi osmešili pred drugimi, izpadli drugačni in bi jih 

posledično zaradi tega vrstniki zasmehovali in zavračali zaradi socialne 

neustreznosti. Mladostnike skrbi tudi njihov izgled, kakšen vtis bodo naredili 

na okolico, kako bodo sprejeti, kako bodo lahko zadostili pričakovanja drugih. 

V mladostništvu nastopi tudi strah pred fizično poškodbo, poškodbo sebe in 

drugih ter smrtjo (Puklek in Gril, 1999).  

 

Kako bo posameznik doživljal svoje strahove, je odvisno v veliki meri od 

njegove osebnosti ter tudi od tega, kako so zanj pomembne stvari, kot so 

dogajanje doma, bolezni, odnosi z vrstniki, problem v šoli, kaznovanja, 

varnost, telesno stanje idr. (Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

2.3 IZVORI STRAHU V ŠOLI 

 

Vsi učenci se občasno spopadajo z občutkom strahu. Z odraščanjem se 

učencem širi socialno okolje, znotraj katerega se lahko srečujejo tudi z 

občutkom strahu. Nekateri učenci se s strahom spoprimejo uspešno, drugi  

manj uspešno. Tisti, ki se s strahom spopadejo in težave premagajo, 

pridobivajo dragocene izkušnje za zdrav nadaljnji razvoj. V kolikor učenec pri 

premagovanju težav in posledično strahu ni uspešen, se lahko njegovo 

duševno ravnovesje poruši (Mikuš Kos, 1990). 

 

Strah, ki ga doživljajo učenci v šoli, lahko izvira z različnih področij. Lahko jih 

je strah pisanja kontrolne naloge, ustnega spraševanja, določenega predmeta, 

slabih ocen, učitelja, poti do šole, ločitve od matere, dogodivščin v garderobah 

pri predmetu šport. Vsi ti dejavniki lahko povzročajo učencu strah, ki je različno 

trajajoč in intenziven (Hederih, 1995).  

 

V kolikor je strah v šoli pri učencu stalno prisoten, lahko to čustveno stanje 

vpliva na psihofiziološke motnje. Tako lahko npr. učenec zboli od strahu, ker 

mora v šolo (Mikuš Kos, 1990). A. Mikuš Kos (1990) meni, da je strah pred 
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šolo odvisen od različnih dejavnikov: lastnosti otroka, lastnosti otrokove 

družine in značilnosti šole. Pomembno je, da pregledamo vse dejavnike, ki 

otroku povzročajo pretiran strah pred šolo.  

 

Po A. Mikuš Kos (1990) povzemamo lastnosti otroka, ki vplivajo na otrokov 

odnos do šole. Te lastnosti so: 

Temperament: Otroci, ki so po naravi plašni, se težje prilagajajo in so socialno 

manj spretni, so čustvu strahu bolj izpostavljeni.  

Razvojni dejavniki: Strah se z različno intenziteti pojavlja v različnih razvojnih 

obdobjih. Ob vstopu v šolo je pri nekaterih učencih prisoten še separacijski 

strah. Strah jih je zapustiti varno in ljubeče okolje matere in se soočiti z 

dejstvom, da se bo z vsakodnevnimi težavami v šoli moral spoprijeti sam. Med 

razvojnimi dejavniki je tudi socialna zrelost, zaradi katere je lahko otrok manj 

samostojen, kot bi sicer pričakovali. Učenci, ki imajo razvojne težave, se težje 

vračajo v šolo, v kateri se vsak dan zrcalijo njihova drugačnost, včasih na 

način, ki je boleč in ponižujoč. 

Učne težave: Lahko vplivajo na strah pred spraševanjem in se tako ta strah 

razširi na strah pred vsemi šolskimi dejavnostmi. Veliko otrok, ki imajo 

specifične učne težave, je v veliki večini negotovih, njihovo delovanje je zelo 

spremenljivo.  

Izredno velike zahteve do samega sebe: Tem učencem noben uspeh ni v 

zadovoljstvo.  

Izkušnje iz preteklosti, ki vzbujajo strah: To so predvsem slabe izkušnje od 

doma, spor z učiteljem, slaba izkušnja iz preteklega šolanja. Vse to učenec 

projicira v sedanjosti in svoj strah prenaša na celotno šolsko dogajanje. 

Čustvene motnje: Pri učencih, ki doživljajo tesnobo ali žalost, se pogosteje 

pojavlja strah pred šolo.  

Telesna obolenja: Učenci, ki imajo kronične bolezni, so večkrat odsotni od 

pouka kot njihovi vrstniki in pogosteje razvijejo strah pred šolo. Počutijo se 

ogrožene, ne morejo se zanesti na svoje potenciale, saj imajo izkušnjo, da 

lahko kadar koli njihove zmogljivosti odpovedo.  

Gibalna nespretnost: Učenec izostaja od pouka športa, posledično lahko 

manjka tudi ves dan, kadar je na urniku predmet šport.  

Telesna drugačnost: Učenci, ki so drugačni od vrstnikov, doživljajo stisko in 
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strah ter se posledično izogibajo šolskim dejavnostim, pri katerih je njihova 

telesna drugačnost še bolj zaznana. To je na primer predmet šport, kjer se 

učenci morajo preobleči v športno opremo in se jim zaradi njihove drugačnosti 

vrstniki lahko posmehujejo. 

Težave v odnosu z vrstniki: Nesprejetost, zasmehovanje, zastraševanje, 

preganjanje s strani vrstnikov povzročajo stisko in posledično strah in odpor 

do šole.  

 

  Lastnosti otrokove družine: 

Starši otroka ustrahujejo in kaznujejo: S tem ko je otroka strah staršev, ga je 

lahko posledično strah tudi drugih odraslih ljudi, ki imajo moč, da lahko 

uravnavajo z njegovim življenjem. Tako se lahko razvije strah pred učiteljem. 

Odnos družine do otroka: Nekateri starši so do svojih otrok preveč zaščitniški, 

nase vežejo svoje otroke in jih s tem ovirajo na poti k osamosvajanju. Spet 

drugi so nenehno prestrašeni, da se otroku ne bi kaj zgodilo in tako svoje 

strahove prenašajo na otroka. Posledično se otrok čuti varnega le v domačem 

okolju, v tujem pa ogroženo.  

Stresogeni dogodki v družini: Razveza staršev, smrt v družini, spori, grožnje 

itd., vse to na otroka vpliva zelo stresno in v otroku vzbuja hude strahove. Otrok 

posledično zaradi strahu, da se doma lahko s tem, ko njega ni, zgodi kaj 

hudega, razvije strah pred šolo in noče več v šolo. 

Druga sprememba, ob katerih se otrok čuti ogroženega in lahko razvije strah 

pred šolo, je na primer tudi rojstvo sorojenca, saj se otrok boji, da ne bi 

sorojenec prevzel njegovega mesta in ga prikrajšal za prijaznost, varnost in 

ljubezen.  

 

  Značilnosti šole: 

Psihosocialno ozračje šole: Kjer prevladuje strogi režim in za otrokove potrebe 

ni razumevanja, v veliki verjetnosti v otroku vzbuja strah in težnjo po tem, da 

bi se izognili učno-vzgojenemu procesu. 

Učiteljeva osebnost: Zelo strog učitelj lahko v učencih vzbuja strah. 

Prevelike zahteve šole: Te vodijo v vrzeli v učenčevem znanju, za to le-ta ne 

vidi pred seboj več nobenih možnosti za izhod iz stiske. 

Neugodni odnosi med otroki: Ko skupina posameznikov ali le ena oseba 
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zasmehuje, preganja, trpinči enako starega ali mlajšega učenca, le-to v njem 

vzbuja strah pred šolo. 

Strah pred ravnanjem šolskega osebja in strah pred neprijetnim šolskim 

okoljem:  Omenjeno je lahko strah pred učiteljico, učiteljem, hišnikom, kuharico 

ali katero drugo osebo v šoli, ki ima zahteve do učenca, katere povzročajo 

strah pri njem in odpor do šole.  

Pojavi, ki ogrožajo otroka na poti v šolo: Ti pojavi lahko prav tako povzročijo, 

da otrok ne želi več v šolo. 

 

Ko začutimo strah in odpor učenca do šole, je zelo pomembno, da se o vzroku 

za nastali strah z njimi pogovorimo in mu pomagamo. Pomembno je, da 

ugotovimo tiste prvine in dogajanja, lahko so tudi kombinacije več prej 

navedenih dejavnikov hkrati in nanje poskušamo vplivati tako, da bo učenec 

strah pred ali v šoli premagal (Kos, 1990). 

 

2.4   STRAH PRI ŠPORTU 

 

Gibanje daje otroku občutek varnosti, ugodja, veselja in dobrega počutja 

(Videmšek in Pišot, 2007). Šport ohranja in krepi otrokovo zdravje, razvija 

njegove sposobnosti, omogoča lažje vključevanje in prilagajanje v družbeno in 

naravno okolje, zato je pomembno, da starši že v predšolskem obdobju svoje 

otroke navajajo na aktivno preživljanje prostega časa (Videmšek idr., 2001). K 

doživljanju otrokovega gibanja v šoli prispeva tudi predmet šport, ki poudarja 

pomembnost celostnega razvoja otroka, ne le gibalnega, temveč tudi 

spoznavnega, čustvenega in socialnega (Videmšek idr., 2001). Iz vseh prej 

navedenih razlogov je zelo pomembno, da imajo učenci predmet šport radi in 

da pri tem predmetu ne doživljajo strahu.  

 

Tušak, Marinšek in Tušak (2009) navajajo, da se strah pri tekmovalnem športu 

lahko kaže kot:  

• Strah pred neuspehom, ki je najpogostejši športnikov strah. Izvira iz 

družine, ko starši uspešnemu športniku oproščajo slabe ocene, mu ne 

dajejo domačih opravil, kasneje je lahko neuspeh povezan tudi z 

izgubo štipendije, prenehanjem podpore, zamenjavo trenerja itd. Vse 
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to mu zniža samozaupanje, spremeni njegovo vlogo v družini, klubu, 

tudi v državi. Skrbi jih, kako bodo njihovi bližnji sprejeli njihov poraz.  

• Strah pred uspehom, ki ga označujejo kot najbolj zanimivega in 

nelogičnega, saj so bili njegovi dosežki dolgo časa v ozadju, potem 

pa se ob nenadnem uspehu pojavi še pritisk javnosti. Pomembno je, 

da se na take situacije športnika pripravi, ker mu je potem ta strah 

pred nenadnim uspehom lažje premagati. 

• Strah pred zavrnitvijo, najprej s strani staršev, nato še s strani trenerja, 

ki pa je zelo povezan z intenzivnostjo športnikovega odnosa s starši 

in trenerjem. Še posebej je pomembno obdobje mlajšega športnika 

med 6 in 11 letom, ko otrok trenira in želi postati uspešen, da bi ga 

starši imeli radi ter mu posvetili pozornost. V kolikor starši res različno 

doživljajo uspehe in poraze svojih otrok, otrok ve, da bo z neuspehom 

razočaral starše, se bo neuspeha neskončno bal. Po večletnem 

sodelovanju otroka z istim trenerjem se lahko tak strah pred zavrnitvijo 

razvije tudi v odnosu do trenerja.  

• Strah pred agresivnostjo, ki se kaže kot strah pred možnostjo, da bo 

na treningu moral reagirati do nasprotnika agresivno, kar pa seveda 

ne želi, saj bi ga v tej agresivnosti lahko poškodoval. Zato v izogib 

občutku strahu učenec reagira manj agresivno od pričakovanega in 

temu primerno doseže tudi slabše rezultate. 

• Strah pred bolečino in poškodbo, ki je prisoten pri vzdržljivostnih 

športih in pri športih, kjer prihaja do medosebnega kontakta. Bolečina 

je zelo subjektivna, zato nekateri športniki razvijejo visoko sposobnost 

prenašanja bolečin, drugi pa že ob njenih prvih znakih popustijo.  

 

Tudi F. Schubert (1981, v Tušak in Tušak, 2003) navaja, da do strahu v športu 

prihaja tudi za to, ker ima posameznik iz preteklosti negativno izkušnjo, ki se 

je spominja in ga je strah, da se ponovno ne ponovi. Kot drugo navaja, da je 

športnik prepričan, da so trenerjeve zahteve in zahteve tekmovanja večje, kot 

so njegove sposobnosti. In ne nazadnje opozori še kot vzrok strahu pri športu 

neprestano ponavljanje povedi, kot so: “Pazi, da se ne poškoduješ! Pazi, da si 

česa na zlomiš! Pazi, da ne padeš!” Vsi našteti strahovi so pogosto na 

nezavedni ravni in je nanje neposredno težko vplivati.  
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2.5 STRAH UČENCEV Z NSUT 

 

Učenci z NSUT občutijo normalna čustva, vendar pri njih izstopa nespretnost 

pri izkazovanju čustev ter prepoznavanju čustev pri sogovorniku, če jih izraža 

na neverbalen način (Košak Babuder, 2011a). Nagnjenost k emocionalnim 

težavam pri učencih z NSUT je posledica strahu pred neznanim in strahu pred 

spremembami. 

 

Little (1999, v Lenić, 2014) opisuje primanjkljaje na emocionalnem področju pri 

učencih z NSUT, med katere šteje izbruhe jeze, težave z umirjanjem in 

pretirano navdušenostjo nad neko stvarjo. Prav tako tudi Burke (2008) 

izpostavi, da imajo kljub visoko razvitim kognitivnim sposobnostim, velike 

težave na področju prepoznavanja čustvovanja soljudi, nerealna pričakovanja 

s strani staršev in učiteljev pa lahko povzročijo, da otrok razvije resnejše 

čustvene težave. Otroci z NSUT so nagnjeni k ponotranjanju čustev, kar se 

lahko izkazuje v obliki depresije, anksioznosti in v skrajnih primerih tudi v 

samomoru (Rourke, 1995).  

 

Ker imajo težave s socialnim prilagajanjem, imajo težave s sproščenim 

vključevanjem v skupino ali v gibalne igre, zato so velikokrat osamljeni oz. 

izločeni (Košak Babuder, 2011a). V slabo strukturiranih dejavnostih se mlajši 

učenci z NSUT odzovejo s čustveno tesnobo ter s socialno manj zrelim in 

neustreznim vedenjem. Pri starejših se lahko izrazi tudi občutek sramu, saj se 

zavedajo, da njihovi vrstniki nimajo enakih težav v situacijah, v katerih jih imajo 

oni. Zaradi svoje nesposobnosti organizacije, težav v prilagajanju novim 

situacijam, nenadnim spremembam in nerazumevanju nebesednih sporočil, 

se pri učencih z NSUT pojavljata strah in tesnoba, ki se z odraščanjem 

stopnjujeta, saj njihovo okolje postaja kompleksno in zapleteno (Košak 

Babuder, 2011a). Tudi J. Palombo (1994, v Košak Babuder, 2011b) opisuje, 

da so zaradi težav v prilagajanju in ustreznim vedenjem v skupini, ki jih zahteva 

šola, tudi pogosto anksiozni, doživljajo visoko stopnjo frustracij in imajo nizko 

samopodobo.  
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3   PREDMET ŠPORT V OSNOVNI ŠOLI 
 

Uspeh pri športu je v današnji družbi zelo cenjen. Šport pomaga pri razvoju 

gibalnih kompetenc in zaupanju v fizični in socialni jaz. Je most med šolo in 

skupnostjo, saj razvija medosebne veščine in prispeva k razvijanju veščin za 

reševanje problemov (Košak Babuder, 2007). Otrokom je tako nujno potrebno 

omogočiti, da z različnimi dejavnostmi razvijajo gibalne sposobnosti, usvajajo 

osnovne gibalne koncepte in elemente različnih športnih zvrsti, ter jih pri tem 

spodbujati (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001). Za skladen celostni razvoj je 

gibalna in športna aktivnost izjemnega pomena, zato je nujno, da je izvajana 

kakovostno in v zadostni količini (Završnik in Pišot, 2005).  

Kovač in Jurak (2012) poudarita, da mora učenec ob športnem udejstvovanju 

doživljati pozitivne izkušnje in ugodje, saj je od tega, kako bo doživel šport v 

šoli odvisno, ali se bo z njim ukvarjal tudi v odraslosti, v svojem prostem času.  

Predmet šport ima poleg pozitivnih vplivov na telesni, spoznavni, čustveni, 

socialni in moralni razvoj, tudi vpliv na to, kako si bo posameznik v odraslosti 

organiziral prostočasne aktivnosti, zato je eden izmed zelo pomembnih 

vzgojnih predmetov. Z zdravim načinom življenja bo poskrbel za dobro počutje, 

zdravje, vitalnost in življenjski optimizem (Kovač in Novak, 2001). 

Predmet šport je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in 

lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 

posamezniki (Kovač in Novak, 2001). M. Kovač in D. Novak (2001) navajata, 

da s skrbno izbranimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami dela prispevamo k 

skladnosti biopsihosocialnega razvoja mladega človeka. Skozi šport se 

učenec sprosti in kompenzira negativni vpliv večurnega sedenja.  

 

3.1  VLOGA UČITELJA PRI PREDMETU ŠPORT 

 

Učitelji se v razredu vse pogosteje srečujejo z učenci, ki imajo NSUT in se 

zaradi svojih motoričnih, vidno-prostorskih in socialnih primanjkljajev soočajo 

s številnimi težavami na učnem in socialnem področju (Košak Babuder, 2009). 

Športni pedagog, kot je navedeno v učnem načrtu za športno vzgojo (Kovač 

in Novak, 2001), naj bi: 

• športno vzgojo dojemal kot sredstvo celostnega razvoja osebnosti, 
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• upošteval načelo enakih možnosti za vse učence in njihovo različnost, 

• učil tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran, 

• upošteval, da je v vsako uro predmeta šport vključena igra kot vir 

sprostitve in sredstvo vzgoje, 

• upošteval avtonomnost šole in učitelja ter ustrezno izbiral vsebino, 

metode in obliko dela, 

• načrtno vzpodbujal otroke k humanim medsebojnim odnosom in k 

športnemu obnašanju, 

• posebno skrb namenil nadarjenim učencem in učencem s posebnimi 

potrebami, 

• povezoval predmet šport z drugimi dejavnostmi, 

• načrtno spremljal učenčeve dosežke in ga spodbujal k športnim 

dejavnostim, 

• spoštoval predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbel 

za varnost pri vadbi.  

Pomembno je, da športni pedagog pozitivno sprejema učence s posebnimi 

potrebami, jim prilagaja vzgojno-izobraževalni proces, jim nudi pomoč in oporo 

pri premagovanju ovir na poti do želenega cilja ter razvija njihova močna 

področja. Tako bo učenec lahko gradil na pozitivni samopodobi in se lažje 

soočal z morebitnim stresom in strahom pri predmetu šport. Učitelju predmeta 

šport bo v veliko oporo in pomoč tudi timsko delo različnih strokovnjakov, saj 

se bo tako izognil strahu, da ni dovolj usposobljen. Vedel bo, da je lahko vedno 

deležen pomoči in podpore različnih strokovnjakov, ki obravnavajo učenca s 

posebnimi potrebami (Kavkler idr., 2008). 

Potrebno je, da bi se učencem, kateri imajo težave pri predmetu šport, učitelji 

posvečali individualno. Pri samem ocenjevanju bi se morala upoštevati njihova 

prizadevnost in napredek. Učenci, ki imajo primanjkljaje in težave na področju 

športa, so upravičeni do dopolnilnega pouka. Učitelj bi moral večkrat letno 

preveriti njihove gibalne sposobnosti, da jih lahko primerja z dosežki 

slovenskih vrstnikov. Preverjanje sposobnosti učencev in iskanje rešitev, kako 

jim šport približati in podati pozitivno izkušnjo, je za učitelje zahteven proces 

in zahteva veliko vloženega truda in napora (Košak Babuder, 2007). Zato je 

zelo pomembno, da ima učitelj na tem mestu podporo celotne skupine, ki 
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sodeluje z učencem z NSUT, saj je le tako lahko uspeh v veliki meri 

zagotovljen. V kolikor so učitelji in svetovalni delavci dobro strokovno 

izobraženi o primanjkljajih in močnih področjih učencev z NSUT, bodo pri 

premagovanju ovir s pravočasnim prepoznavanjem težav ter ustreznimi 

pristopi prispevali k večji uspešnosti učencev z NSUT. Kljub temu, da bo 

napredek na začetku manj viden, bodo ob ustreznih prilagoditvah in pomoči 

dosegali vedno boljši učni uspeh, se lažje vključevali v odnose z vrstniki in 

odraslimi ter se tako lažje in bolje vključili v svoje domače okolje (Košak 

Babuder, 2009). 

 

3.2 UČENCI Z NSUT PRI ŠPORTU 

 

Učenci, ki imajo koordinacijske težave, perceptivne in gibalne primanjkljaje, so 

le-ti pri predmetu šport najbolj opazni. Zato je potrebno, da je predmet 

šport,prilagojen potrebam otroka, zato da ima učenec pozitivno učno izkušnjo, 

v kateri se zabava, dosega uspehe in s športnimi aktivnostmi nadaljuje tudi po 

končanem šolanju (Košak Babuder, 2007). 

Težave na področju športa se pri učencih z NSUT izražajo že v zgodnjem 

otroštvu, ko ne morejo usvojiti enostavnih atletskih veščin. Zaradi neustrezne 

drže telesa so okornejši pri teku. Težave so izrazite tudi pri poskokih, 

preskokih, skakanju in plezanju. Pri brcanju žoge zaradi osredotočenosti na 

žogo izgubijo ravnotežje in se prevrnejo čez njo. Pri metu žoge na koš imajo 

težave z ohranjanjem ravnotežja in pristankom na nogah. Kot smo že omenjali, 

pa imajo nemalo težav pri vključevanju v skupinske igre, kot so košarka, 

badminton, ker ne zmorejo slediti pravilom igre in navodilom. Težko jim je 

slediti pravilom in gibanju nog hkrati (Košak Babuder, 2011a). Ker imajo težave 

s socialnim prilagajanjem, imajo težave s sproščenim vključevanjem v skupino 

ali v gibalne igre, zato so velikokrat osamljeni oz. izločeni (Košak Babuder, 

2011a). K. Burke (2008) poudarja, da je največji stres za otroka prav strah, da 

se ne bo znal vključiti v skupino in bo ostal sam. 

 

Učenci z NSUT imajo na gibalne področju izrazite težave, zato smo 

predvidevali, da pri predmetu šport doživljajo strah. V nadaljevanju naloge 

bomo predstavili, ali to res drži. 
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III.  EMPIRIČNI DEL 
 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJ 

RAZISKAVE 
 

Po pregledu strokovne literature, ki bi proučevala strah učencev z NSUT pri 

predmetu šport, na področju te problematike nismo našli slovenskih in tujih 

raziskav. V empiričnem delu tega magistrskega dela smo tako želeli v tej smeri 

razširiti poznavanje področja in v povezavi z že omenjeno problematiko strahu 

učencev z NSUT pri predmetu šport, na osnovi kvalitativnega raziskovalnega 

pristopa, priti do odgovorov na raziskovalna vprašanja, ki jih predstavljamo v 

nadaljevanju.   

Najpomembnejši cilj empirične raziskave je torej raziskati doživljanje predmeta 

šport pri učencih z NSUT, zlasti z vidika doživljanja strahu, uspešnosti, 

konkretnih gibalnih dejavnosti, pa tudi odzivanja športnih pedagogov v 

situacijah prepoznavanja strahu pri izbranih anketiranih učencih. Pri doseganju 

cilja so nas vodila v nadaljevanju predstavljena raziskovalna vprašanja. Z 

dobljenimi rezultati bomo poskušali na osnovi dobljenih rezultatov oblikovati 

prilagoditve za učence z NSUT pri predmetu šport ter usmeritve za pedagoško 

delo z njimi. 

  

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA   
 

RV1: Kako intervjuvani učenci z NSUT doživljajo predmet šport? 

RV2: Ali intervjuvani učenci z NSUT pri predmetu šport doživljajo strah? 

RV3: Kako intervjuvani učenci z NSUT doživljajo preverjanje in ocenjevanje 

znanja pri predmetu šport? 

RV4: Kako intervjuvani učenci z NSUT doživljajo svojo uspešnost pri predmetu 

šport? 

RV5: Kateri dejavniki (npr. učitelj, posmeh učencev, preverjanje in 

ocenjevanje, starši idr.) povzročajo pri intervjuvanih učencih z NSUT strah 

pri predmetu šport? 

RV6: Katerih gibalnih dejavnosti je intervjuvane učence z NSUT strah pri 

predmetu šport? 
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RV7: Ali intervjuvani učitelji, ki učijo učence z NSUT predmet šport, prepoznajo 

učenčevo morebitno doživljanje strahu pri predmetu šport? 

 

5 METODOLOGIJA  

 

Za namen naše raziskovalne naloge smo uporabili kvalitativni raziskovalni 

pristop, deskriptivno metodo. Kvalitativna metoda temelji na multipli študiji 

primera, v kateri nas je zanimalo, kako učenci z NSUT doživljajo strah pri 

predmetu šport. Mesec (1998) navaja, da s študijo primera lahko opisujemo 

vsako osebo posebej (njeno dejavnost, posebne potrebe, življenjsko situacijo, 

življenjsko zgodovino) ali skupino oseb (šolski oddelek, skupino učencev s 

posebnimi potrebami, učiteljski zbor ...), institucijo vsako zase oz. nek problem, 

proces, pojav ali dogodek. Dobljene odgovore smo med seboj primerjali in 

analizirali. Učenci so zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov označeni z 

začetnimi črkami slovenske abecede (npr. učenec A, učenec B, ipd.), učitelje pa 

s številkami 1, 2 in 3 (npr. učitelj 1, učitelj 2, ipd.).  

 

5.1 VZOREC  
 

Vzorčenje je namensko. V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 6 otrok z NSUT 

ter njihovi učitelji. Učenci in učitelji so iz štajerske regije. En učenec ima v odločbi 

zapisano, da sodi v skupino učencev z NSUT, pet učencev ima v odločbi opisane 

le značilnosti otrok z NSUT, vsi pa so usmerjeni kot učenci s PPPU. Učenci 

obiskujejo predmetno stopnjo osnovne šole, en učenec obiskuje razredno 

stopnjo.  
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Tabela 1: Splošni podatki o intervjuvanih učencih. 

UČENEC Razred  Starost Spol  Posebnosti Povpre
čna 
ocena 
pri 
predme
tu šport 

Zapis v 
odločbi 

A 6. r. 12 m Zadržan, manj 
zgovoren. 

4 PPPU 

B 6. r. 12 ž Na začetku intervjuja 
zadržana, kasneje se 
je razgovorila. 

4 PPPU 

C 7. r. 13 m Močnejše postave, 
zgovoren. 

4 PPPU 

Č 6. r. 12 ž Zadržana, drža 
sključena, tiha, roke in 
noge nenehno v 
gibanju. 

4 PPPU 

D 9. r. 14 ž Močnejše postave, 
manj zgovorna. 

4 PPPU 

E 4. r. 10 m V odločbi – NSUT. 
Močnejše postave, ob 
prihodu na intervju je 
jokal, ker ga je učenec 
udaril v ramo. 

4 NSUT 

 

 

5.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Podatke smo zbirali s polstrukturiranim intervjujem in ček listo, ki se je nanašala 

na intervjujsko vprašanje z namenom dobiti odgovore na prvo raziskovalno 

vprašanje o doživljanju predmeta šport. Intervjujska vprašanja so bila oblikovana 

posebej za to raziskavo. Z intervjujskimi vprašanji smo zbirali podatke o splošnem 

počutju pri predmetu šport, doživljanju preverjanja in ocenjevanja pri predmetu 

šport. V intervjuju nas je zanimalo tudi mnenje učencev o zadovoljstvu z oceno 

pri predmetu šport, oceno učenca o lastnih zmožnostih pri gibalnih aktivnostih, 

učenčevo zaznavanje uspešnosti sošolcev pri predmetu šport, njemu priljubljene 

in nepriljubljene aktivnosti pri predmetu šport ter samozaznan strah pri predmetu 

šport.  

Intervjuje smo izvedli z učenci z NSUT in z njihovimi učitelji predmeta šport. 

Učenci z NSUT in učitelji so odgovarjali na polodprta vprašanja in na ček listi 

ocenjevali trditve o morebitnem doživljanju strahu pri predmetu šport z odgovori 

»da« (strinjanje), »ne« (nestrinjanje) ali »ne vem« (izražanje nezmožnosti 

odgovoriti na dano vprašanje). Zanimalo nas je tudi mnenje učencev o tem, kaj 
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imajo radi pri predmetu šport in česa ne marajo, ali so za svoj (morebitni) strah 

komu povedali ter kako doživljajo svojo uspešnost ter njihovo uspešnost pri 

predmetu šport njihovi starši.  

Pred izvajanjem intervjuja smo pridobili potrebna soglasja vodstva šole in staršev 

otrok za sodelovanje izbranih učencev z NSUT v empirični raziskavi. Zbrane 

podatke smo sprotno beležili in za lažjo kasnejšo obdelavo naredili tudi zvočni 

posnetek. Objektivnost podatkov smo zagotovili z enakimi intervjujskimi vprašanji 

in ček listo za vse sodelujoče učence in učitelje v raziskavi in z enotnimi navodili 

za reševanje. Veljavnost zbranih podatkov temelji na vsebinski ekspertni 

veljavnosti, tj. na usklajenosti vprašanj in trditev s spoznanji iz strokovne literature 

in strokovnosti mentoric. Ker je raziskava multipla študija primera, pridobljenih 

podatkov ne bomo posploševali na celotno populacijo. Sklepanje v ugotovitvah 

in oblikovanju zaključkov temelji na analitični indukciji. S pomočjo le-te smo 

ugotavljali, ali se pojavlja strah pri intervjuvanih učencih z NSUT pri predmetu 

šport, katerih dejavnosti jih je strah, ali intervjuvani učitelji, ki učijo učence z NSUT 

predmet šport, prepoznajo učenčevo morebitno doživljanje strahu pri predmetu 

šport. 

 

5.3  POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Podatke, ki smo jih  pridobili s pomočjo intervjuja in ček liste, smo analitično 

obdelali z metodo analize vsebine. Na osnovi rezultatov analize vsebine smo 

rezultate razlagali in teoretično formulirali (Mesec, 1998). Pridobljene podatke 

bomo v nadaljevanju predstavili tabelarično in opisno.  
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6 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

V empiričnem delu magistrskega dela smo s kvalitativno raziskavo iskali 

odgovore na raziskovalna vprašanja o tem, kako intervjuvani učenci z NSUT 

doživljajo predmet šport, ali doživljajo strah pri predmetu šport, kako doživljajo 

preverjanje in ocenjevanje pri predmetu šport, kako doživljajo svojo uspešnost pri 

predmetu šport, kateri dejavniki povzročajo strah pri intervjuvanih učencih z 

NSUT, katerih gibalnih dejavnosti jih je strah in zanimalo nas je tudi, ali učitelji 

intervjuvanih učencev prepoznajo morebitni strah teh učencev pri predmetu 

šport.  

 

6.1 REZULTATI INTERVJUJEV Z UČENCI NSUT 
 

Rezultate učencev predstavljamo po posameznih raziskovalnih vprašanjih, na 

osnovi katerih smo opravili intervjuje. Odgovore, ki so jih učenci podali, smo 

kategorizirali in ponazorili v tabelah. 

 

6.1.1 Intervjujska vprašanja - učenci 

 

Tabela 2: Počutje učencev z NSUT pri predmetu šport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kako se 
počutiš pri 
predmetu 
šport? 
 
 
 
 
 
 
 

Število intervjuvanih 
učencev (N = 6) 
 

 

KATEGORIJA 
 

f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
 
Včasih dobro, 
včasih slabo. 
 

 
 
5 

Učenec A: »Fajn, ampak, ko igramo nogomet, 
košarko, plezamo, delamo prevale, mi ni najbolj 
fajn.« 
Učenec C: »V redu, sproščen, včasih vesel, včasih 
ne, ko imam slab dan ali ne zmorem narediti 
kakšne vaje pri atletiki.«  
Učenka Č: »V redu, razen ko imamo ples, me je 
strah.« 
Učenka D: »V redu, zabavno, ko delamo to, kar mi 
je všeč. Ko imamo gimnastiko, mi ni všeč.«  
Učenka B: »Tak tak, ni mi fajn, ko imamo atletiko«. 
 

 
Ni mi prijetno. 

 
1 

Učenec E: »Ni mi prijetno, najbolj pri atletiki, 
odbojki, nogometu in košarki, ker ne znam z eno 
roko odbijati in ne znam izmenjevati žoge, ker mi 
pobegne. Tudi, ko mečem na koš, ne zadenem in 
ko skačemo, imam probleme.« 
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Iz tabele 2 je razvidno, da se pet od šestih intervjuvanih učencev (A, B, C, Č in 

D) pri predmetu šport počuti v redu, vendar je vseh pet zraven omenilo konkretne 

dejavnosti, pri katerih jim ni prijetno in se takrat pri predmetu šport počutijo slabo, 

ker doživljajo neuspeh. Učenec E je povedal, da mu je vsako uro pri predmetu 

šport neprijetno, saj v večini počnejo dejavnosti, ki jih ne mara in se v njih ne čuti 

uspešen. Tudi I. Gabrovšek (2003) meni, da neuspeh, kot ga doživljajo 

intervjuvani učenci pri predmetu šport, prizadene celotno osebnost, vpliva na 

učenčevo počutje in nenazadnje tudi na njegov odnos z vrstniki, učitelji in 

nadaljnje življenjske situacije.  

 

 

Tabela 3:  Doživljanje preverjanja in ocenjevanja pri predmetu šport. 

 
 
 
 
 

 Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

 f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
Kako se počutiš, 
ko učitelj pri 
predmetu šport 
preverja in 
ocenjuje? 
 
 

 
Se potrudim. 

1 
 

Učenec A: »Se potrudim po najboljših močeh.« 

 
Strah me je. 
 

 
5 

Učenka B: »Strah me je, ker ne vem, ali bom 
zmogla, če bom uspešna.« 
Učenec C: »Nervozen, strah me je, da ne bi 
dobil slabe ocene.« 
Učenka Č: »Plesa nimam rada, mi je neprijeten, 
ker ko se zmotim, učiteljica to takoj zapiše.«   
Učenka D: »Ko učitelj strogo ocenjuje in potem 
moraš narediti vajo, me je strah.«  
Učenec E: »Strah me je nogometa, da ne bi 
dobil ena, učiteljica oceni tudi moje 
sodelovanje.« 

 
Iz tabele 3 je razvidno, da je 5 intervjuvanih učencev (B, C, Č, D in E) strah, ko 

učitelj predmeta šport ocenjuje ali preverja. Kar pet od šestih jih je potrdilo, da 

doživljajo stisko, jih je strah, so nervozni, jih skrbi, skratka doživljajo neprijetne 

občutke. Učenec E v intervjuju omeni, da učiteljica, če ne zmore narediti vaje, 

oceni tudi pripravljenost na sodelovanje, trud in voljo, ki jo je pokazal, da bi nalogo 

izpeljal korektno. Skumavc (2005) predlaga, da se da prednost vsebini odgovorov 

in ne količini. C. Razdevšek Pučko (1992) je poudarila, da mora preverjanje in 

ocenjevanje temeljiti na tem, da bo vsak učenec imel možnost pokazati svoje 

znanje. Za učence z NSUT je pomembno, da doživijo uspeh na področju, kjer so 

uspešni, kjer imajo razvite sposobnosti in se lahko dokažejo. Na tem mestu se 
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izkaže kot dobra praksa mapa dosežkov, s pomočjo katere lahko spremljamo 

napredek učenca in bi bila odlična tudi za naše intervjuvane učence. 

 

Tabela 4: Zadovoljstvo z oceno pri predmetu šport. 

 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA  f Odgovori intervjuvanih učencev 

Si s svojimi ocenami pri 
predmetu šport 
zadovoljen? 
 

Sem 
zadovoljen. 

6 Učenci A, B, C, Č, D in E so podali enoten 
odgovor: »Sem zadovoljen. Imam oceno 
4.« 

 
Iz tabele 4 je razvidno, da so vsi intervjuvani učenci zadovoljni s svojimi ocenami 

pri predmetu šport. Vsi imajo povprečno oceno 4. Zadovoljstvo z oceno 

intervjuvanih učencev lahko povežemo z odgovori učiteljev o zadovoljstvu z 

oceno (tabela 21), ki so povedali, da učencem ob podajanju ocene vedno 

razložijo kriterije za pridobitev ocene. Le-te učenci sprejmejo in posledično so 

zadovoljni tudi z oceno.  

 

Tabela 5: Doživljanje lastne nezmožnosti pri predmetu šport.  

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

 f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
Kaj narediš, 
ko vaje, ki jo 
od tebe 
zahteva 
učitelj, ne 
zmoreš 
narediti? 

 
Se potrudim. 

3 
 

Učenec A: »Se potrudim, če ne gre, ne gre, prevali mi 
ne gredo.« 
Učenka B: »Se potrudim. Kolesa ne zmorem narediti, 
povem, da ne zmorem, ampak moram narediti kljub 
temu, da ne zmorem. Takrat me je strah, ker ne 
zmorem.«  
Učenec C: »Probam, se potrudim. Nisem zmogel 
tekati.« 

 
Ne naredim, 
ker me je 
strah. 
 

 
1 

Učenka Č: »Prevala in premeta v stran ne naredim, ker 
me je strah.« 

 
Počivam, 
opazujem, 
naredim 
kasneje.  

 
2 

Učenka D: »Opazujem, če ne zmorem, se usedem na 
klop in poskušam kasneje, ko vsi drugi naredijo.« 
Učenec E: »Vprašam, če lahko počivam, ker te vaje ne 
zmorem narediti ali pa jo poskušam narediti kasneje.« 
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Iz tabele 5 je razvidno, da učenci A, B in C, v kolikor ne zmorejo narediti, se 

potrudijo, da vajo izpeljejo, tako kot zahteva učitelj. Učenka Č vaje, ki je ne zmore 

narediti, ne naredi, ker jo je strah. Dva od šestih učencev (D in E) pa vajo 

opazujeta pri učencih in jo izpeljete kasneje. Ponavljajoči se neuspehi lahko zelo 

slabo vplivajo na počutje učenca, kar se lahko odraža tudi kasneje, v še večjem 

odporu do predmeta šport. 

 

Tabela 6: Učiteljev odziv ob nepravilnem izvajanju vaj. 

 
 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
Kaj naredi 
učitelj, če 
neke 
konkretne 
vaje ne 
izvedeš 
pravilno? 

 
Moram 
ponavljati. 

5 
 

Učenec A: »Reče, naj še enkrat ponovim, potem vidi, 
da ne gre. Včasih reče, da naj vadim doma, včasih 
pa, da vsi ne moremo vsega obvladati.« 
Učenec C: »Moram popravljati. 2 x lahko, če mi ne 
gre, imam 4.« 
Učenka Č: »Opozori, kaj naj popravim, če ne gre, še 
enkrat poskusim, potem odneha, ker itak misli, da mi 
ne bo uspelo.« 
Učenka D: »Pokaže, pove, kako moram narediti.« 
Učenec E: »Učiteljica opozori, da narediš boljše, če 
pa ne želiš, je jezna.« 
 
 

 
Lahko 
poskusim 
ponovno 
drugič, 
naslednjo uro. 

 
1 

Učenka B: »Reče, da se naj drugič bolj potrudim.« 
 

 

Odziv učitelja na nepravilno izvedeno vajo je pri večini intervjuvanih učencev (A, 

C, Č, D in E) kar pet od šestih, da učitelj želi, da vajo tako dolgo ponavlja, da jo 

izpelje, kar razberemo iz tabele 6. Če nekaj časa ne gre, lahko šele takrat 

odnehajo. Učenka B je odgovorila, da v kolikor ne gre, lahko poskusi ponovno 

naslednjo šolsko uro predmeta šport. Pomembno je, da so učiteljeva 

pričakovanja pozitivna, saj tudi slednje vpliva na učne rezultate in samopodobo 

učenca. V kolikor so pričakovanja učitelja nizka, je lahko njihova samopodoba 

negativna, v kolikor pa so pričakovanja visoka, je tudi samopodoba učencev 

pozitivna (Skumavc, 2005). 
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Tabela 7: Zaznavanje uspešnosti sošolcev. 

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
Ali meniš, da 
so učenci pri 
predmetu 
šport 
uspešnejši 
od tebe? 
Zakaj tako 
misliš? 

 
Da. 

 
5 
 

Učenec A: »So boljši, ker trenirajo in tudi boljše ocene 
imajo.«  
Učenka B: »Ja, ker imajo boljše ocene.«  
Učenec C: »Ja. Za v skupino, ko igramo košarko, me 
izberejo zadnjega, med igro se derejo na mene, če ne 
zadenem koša, ne podajo mi žoge, jaz sem slabši od 
njih, ne morem biti boljši.«   
Učenka Č: »Ja, jaz mislim, da so, ker trenirajo, so višji 
od mene, sem med slabšimi.«  
Učenec E: »So vsi boljši, tudi če sem največji od vseh 
razredov, sem slab, ker sem bolj okrogel, mi nekako 
ne gre. Sošolci me žalijo, mi govorijo grde besede.« 

 
Ne. 

 
1 

Učenka D: »Ne vsi, ker eni tudi ne zmorejo.« 

 
Iz tabele 7 je razvidno, da pet od šestih intervjuvanih učencev (učenci A, B, C, Č, 

E) zaznavajo, da so njihovi sošolci uspešnejši od njih, le ena učenka je 

odgovorila, da vsi niso boljši. Podali so različne odgovore, zakaj menijo, da so 

boljši. Polovica intervjuvanih učencev je potrdila, da imajo veliko stisko izvajanja 

vaj pred sošolci, saj se jim, če česa ne naredijo prav, posmehujejo, jih žalijo in jih 

namerno ne vključujejo v svoj krog prostih iger pri predmetu šport. K. Šrot (2002) 

je izpostavila, da so eden izmed vzrokov nastanka strahu v šoli slabi odnosi z 

vrstniki. Imajo malo prijateljev med vrstniki, najraje se družijo s starejšimi in 

mlajšimi. Težave z vrstniki jih popeljejo v neprilagojeno vedenje in emocionalne 

stiske. V obdobju mladostništva imajo več nagnjenosti k anksioznosti, depresiji in 

ne nazadnje tudi k samomoru kot njihovi sovrstniki. Spopadajo se z občutki 

nesprejetosti med vrstniki, slabše sodelujejo z drugimi in se težje vključijo v 

skupino. Slednje se kaže tudi v naši raziskavi, saj vsi od intervjuvancev navajajo, 

da jih sošolci ne radi izberejo v skupinske športe pri predmetu šport. Razložijo, 

da jim povedo, da so nerodni in da z njimi ne morejo zmagati.  

Vsi intervjuvani učenci doživljajo, da so manj uspešni od svojih sošolcev, kljub 

temu da se za dosego ciljev zelo trudijo. Tudi obravnavana učenka v raziskavi 

Lenič (2014), se pri urah športa zaznava kot manj spretna od svojih vrstnikov.  
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Tabela 8: Priljubljene aktivnosti pri predmetu šport. 

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

f Odgovori intervjuvanih učencev. 

 
Kaj rad/-a 
delaš pri 
predmetu 
šport? 

 
Košarka. 

 
1 

Učenec A: »Košarko.« 

Ples. 1 
 

Učenka B: »Ples.« 

 Med dvema 
ognjema. 

1 Učenka Č: »Rada igram med dvema ognjema. Včasih ne 
zadevam dobro, se pa dobro izmikam. Pri zadevanju nisem 
dobra.« 

 Odbojka. 1 Učenka D: »Odbojka, ker mi najbolj gre.« 

 Prevali. 1 Učenec E: »Rad delam prevale, ker se jih učim pri jazz 
baletu.«  

 
Iz tabele 8 je razvidno, da je vsak od intervjuvanih učencev navedel svojo 

priljubljeno aktivnost pri predmetu šport. Učenka Č je sicer po podanem 

vprašanju nekaj časa razmišljala, nato pa odgovorila, da ima rada med dvema 

ognjema, vendar ne zadeva dobro, ampak se dobro umika. Učenec E pa rad dela 

prevale, ker se jih uči na jazz baletu. V veliko veselje mu je, da mu učiteljica 

občasno dovoli pri predmetu šport plesati. Ugotavljamo, da ima vsak učenec 

svojo priljubljeno dejavnost. Pomembno je, da učitelj ve zanjo in jo lahko večkrat 

vključi v prosti del ure predmeta šport.  
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Tabela 9: Nepriljubljene aktivnosti pri predmetu šport. 

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
Česa 
(katerih 
aktivnosti) 
ne 
počneš 
rad/-a pri 
predmetu 
šport? 

 
Atletika. 

 
3 

Učenka B: »Teka, skoka v daljino, atletike.« 
Učenec C: »Atletike, ker me žalijo, ko tečem, me spotikajo 
...«  
Učenec E: »Poskoke, teka, ko imamo atletiko, mi ni 
všeč.« 

Rokomet. 1 
 

Učenec A: »Nerad igram rokomet, težek je.« 

Košarka. 1 Učenka Č: »Košarka, ker so mi fantje govorili: ne zmoreš, 
ne znaš, neroda.« 

Gimnastika. 1 Učenka D: »Gimnastike.« 

 

Kot je iz tabele 9 razvidno, je najmanj priljubljena atletika, trije od šestih 

intervjuvanih učencev je nimajo radi (učenci B, C, E). Nepriljubljene aktivnosti so 

še rokomet (učenec A), gimnastika (učenka D) in košarka (učenka Č); slednja se 

pojavi v odgovoru tudi pri priljubljenih aktivnostih. Iz tega lahko sklepamo, da 

lahko ima en učenec neko aktivnost rad, drugemu pa predstavlja veliko težavo. 

Zato je pomembno, da prilagajamo učni proces glede na posameznika in ne 

skupini otrok, ki prihajajo k uri predmeta šport. Tudi M. Kavkler in M. Košak 

Babuder (2013) ugotavljata, da večina učencev ne uspe razviti svojih talentov in 

nadarjenosti prav zaradi ne prilagajanja procesa vseh elementov učnega okolja 

– fizičnega, didaktičnega, socialnega in kurikularnega.  
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Tabela 10: Zaznavanje lastne uspešnosti pri predmetu šport. 

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev 
(N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

 f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
V čem 
(katerih 
aktivnostih) 
si uspešen/-a 
pri 
predmetu 
šport? 

 
Košarka. 

 
3 

Učenec A: »Košarka, ker sem visok.« 
Učenka Č: »Košarka, ampak bolj prosti streli, ne 
metanje na koš med igro, ker mi je tako lažje, ko ne 
tekam in vodim žoge.« 
Učenka D: »Košarka.« 

Ples. 1 
 

Učenka B: »Ples.« 

Rokomet. 1 Učenec C: »Rokomet.« 

Prevali. 1 Učenec E: »Zelo rad imam prevale naprej, nazaj, ker jih 
treniram pri baletu.« 

 
Iz tabele 10 je razvidno, da je največ intervjuvanih učencev (učenci A, Č, E) 

odgovorilo, da so uspešni pri košarki. Ta rezultat nas je presenetil, saj S. 

Thompson (1997) omeni, da za učence z NSUT igranje košarke predstavlja 

težavo, ker ne zmorejo hkrati voditi in tekati, pri metanju na koš pa velikokrat ne 

pristanejo na nogah in večkrat padejo. Tudi učenka Č, kljub temu, da je povedala, 

da se pri košarki sicer počuti uspešno, vendar pri metanju na koš velikokrat pade 

in ji bolj ustrezajo prosti streli na koš in ne odbijanje, vodenje in zadevanje koša. 

Težko usklajuje delovanje obeh strani telesa, uspešnejši je v stabilni situaciji, kjer 

se okolje ne spreminja. Nadalje je učenec A odgovoril, da je uspešen, ker je visok. 

Učenka Č je odgovorila, da rada meče na koš, vendar ne med igro, ker je bolj 

uspešna in ji je lažje, ko ne teka in vodi žoge. Tudi ta učenka je uspešnejša v 

igralni situaciji, ko je bolj stabilno okolje. Učenka D ni navedla razloga. Aktivnosti, 

v katerih so uspešni, lahko povežemo s priljubljenimi aktivnostmi (tabela 8), saj 

se nekateri odgovori ponovijo, kot na primer košarka. Učenka B ima rada ples, 

učenec C rokomet in učenka D prevale naprej in nazaj, ker jih trenira pri baletu.  
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Tabela 11: Zaznavanje lastne neuspešnosti pri predmetu šport. 

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

 ŠT. 
ODGOVOROV 

 

 
V čem po 
tvojem 
mnenju nisi 
uspešen/-a 
pri 
predmetu 
šport? 

Aktivnosti, 
povezane z 
višino. 
 

1 
 

Učenec A: »Aktivnosti, kjer ne čutim tal, ker 
me je strah, mi je neprijetno.« 

Atletika.  4 Učenka B: »Tek, skok v daljino, atletika.« 
Učenec C: »Atletika.« 
Učenka Č: »Atletika, ker sem počasna.« 
Učenec E: »Poskoki, tek ... atletika.«  
 

 Gimnastika. 1 Učenka D: »Gimnastika.« 

 
Iz tabele 11 je razvidno, da so kar štirje učenci (B, C, Č, E) od šestih odgovorili, 

da pri atletiki niso uspešni, ker jim ni všeč primerjanje rezultatov s sošolci. Sledi 

gimnastika (učenka D) in aktivnosti, povezane z višino (učenec A). Tudi S. 

Thompson (1997) ugotavlja, da lahko otroci razvijejo strah pred višino in se zato 

izogibajo igral, ki zahtevajo plezanje. Plezanje zahteva dobro moč, za katero smo 

v teoretičnem delu opozorili, da lahko predstavlja težavo pri učencih z NSUT 

(Košak Babuder, 2007). 

Skupina strokovnjakov iz Amerike (Brandstaetter idr., 2003, v Lenič, 2014) je za 

to, da bi osvetlila in približala širši javnosti problematiko učencev z NSUT, 

predstavila v svojem članku študijo primera učenke Mary, pri kateri se prav tako 

kaže, da se nerada vključuje v skupinske igre skupaj s svojimi vrstniki, ter ima 

največ težav na področju atletike in razumevanju pravil igre. S. Thompson (1997) 

opozarja, da imajo učenci z NSUT pri usvajanju atletskih veščin težave, kot se 

izkaže tudi pri naših intervjuvancih.  
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Tabela 12: Mnenje učencev z NSUT o tem, ali je učitelj opazil njihov strah.  

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

 f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
Misliš, da je 
učitelj 
opazil, da 
te je strah 
pri 
predmetu 
šport?  

 
Da. 

 
3 

Učenec A: »Je opazil.« 
Učenka D: »Ja.«  
Učenec E: »Ja. Opazi, da sem slabe volje, če mi kaj ne 
gre.«  

Ne. 2 
 

Učenka B: »Ne.« 
Učenec C: »Ne, opazi.« 

 Nisem 
prepričan/-a. 

1 Učenka Č: »To pa nisem preveč prepričana, ne vem.« 

 
Iz tabele 12 razberemo, da so trije učenci (A, D in E) povedali, da učitelj opazi 

njihov strah. Če primerjamo odgovore z učitelji, ki so prav tako podali mnenje, ali 

opazijo strah pri intervjuvanih učencih z NSUT (tabela 20) pridemo do ugotovitev, 

da so tudi oni opazili strah pri teh učencih, strahu ne opažajo pri učenki B, ki tudi 

sama omeni, da učitelj ne opazi njenega strahu. Učenka Č pa kljub temu, da 

učitelji opažajo njeni strah, sama o tem ni prepričana. Pomembno je, da učitelji 

zaznajo učenčev strah in predvsem, katerih segmentov pri predmetu šport ga je 

strah, ker kot pravi Košak Babuder (2011a), se strah z odraščanjem stopnjuje, 

saj njihovo okolje postaja vedno  kompleksnejše in zahtevnejše.  

 

Tabela 13: Mnenja, ali učenci z NSUT svoj strah komu zaupajo.  

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

 f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
Ali si za svoj  
strah pri 
predmetu šport 
komu povedal/-
a?  

 
Ne. 

 
3 

Učenec A: »Ne.« 
Učenec C: »Ne, ker sem navajen na to, se 
ponavlja.« 
Učenka D: »Ne.« 

Mami. 2 
 

Učenka B: »Ja, svoji mami.« 
Učenec E: »Največ povem svoji mami.« 

Prijateljici. 1 Učenka Č: »Svoji prijateljici.« 

 

Iz tabele 13 razberemo, da polovica intervjuvanih učencev za svoj strah ni 

nikomur povedala. Tako so odgovorili učenec A, C in D. Dva učenca sta povedala 
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svoji mami (učenca B in E), učenka Č se je zaupala svoji prijateljici. Zanimivo je, 

da nobeden od intervjuvanih učencev ne zaupa svojega strahu učitelju. A. Kobolt 

(2010) meni, da je ključnega pomena pri pridobivanju zaupanja med učitelji in 

učenci, da učitelj prepozna učence z NSUT, prilagodi pričakovanja do te mere, 

da jih je učenec sposoben doseči in s tem prav tako prispeva k zmanjšanju 

strahov, k pa se pri intervjuvanih učencih, kot je razvidno iz tabele 2, pojavlja pri 

vseh.  

 

Tabela 14: Mnenje učencev z NSUT o tem, ali za njihov strah vedo njihovi sošolci. 

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev (N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
Ali meniš, da 
za tvoj strah 
pri predmetu 
šport vedo 
tvoji sošolci? 

 
Ne.  

 
4 

Učenec A: »Ne.« 
Učenec C: »Ne. Prijatelj ve, da mi je tečno biti zraven 
boljših, ker so nesramni.« 
Učenka D: »Ne.« 
Učenec E: »Ne, noben ne ve.« 

 
Da. 

 
2 

Učenka B: »Ja.« 
Učenka Č: »Ja, prijateljica ve.« 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da učenci A, C, D in E menijo, da njihovi sošolci ne vedo 

za njihov strah pri predmetu šport. Učenec E je odgovoril, da sicer ne vedo, 

ampak ko se joče, takrat opozorijo učiteljico in potem ga učiteljica vpraša, kaj je 

narobe. Učenki B in Č povesta, da za njun strah pri predmetu šport vedo sošolci. 

Le dva učenca povesta, da svoj strah pri predmetu šport zaupata svojim 

sošolcem, kar lahko povežemo z dejstvom, da učenci z NSUT so zapostavljeni v 

socialnih odnosih in da težje navezujejo stike s sošolci. Pomembno je, da jim 

učitelj ponudi pomoč pri navezovanju stikov in jim s tem omogočimo uspešno 

vključevanje v socialne odnose.  
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Tabela 15: Mnenja intervjuvanih učencev z NSUT od kod izvira njihov strah pri 
predmetu šport. 

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev 
(N=6) 
 

KATEGORIJA 
 

f Odgovori intervjuvanih učencev 

 
Ali meniš, da je 
tvoj strah pri 
predmetu šport 
povezan z 
učiteljem, ki te ta 
predmet uči? 
(Kakšen je ta 
učitelj, kaj te moti, 
česa se bojiš?)  
Mogoče je strah 
povezan s kom 
drugim na tvoji 
šoli? 

 
Strah me je, če 
bom zmogel. 

 
2 

 
Učenec A: »Ne čutim se dovolj dober.« 
Učenka B: »Strah me je, če bom zmogla.« 

 
Strah me je 
učitelja, ker ne 
zmorem narediti 
kar zahteva. 

2 
 

Učenec C: »Včasih, ker zahteva, kar ne 
moreš narediti.« 
Učenka Č: »Pri plesu ja, ker me je pozorno 
gledala. Bala sem se, ker me je gledala.« 

Strah, me je 
sošolcev, fantov.  

1 Učenka D: »Ne, povezan je s fanti, 
sošolci.« 

Strah ni povezan 
z ničimer. 

1 Učenec E: »Ne. To pač imam jaz.« 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da učenca A in B menita, da je njun strah povezan z 

njuno zmogljivostjo, saj ne vesta, ali bosta zadano nalogo lahko opravila. Tudi 

Tušak, Marinšek in Tušak (2009) menijo, da lahko strah osebo popolnoma ohromi 

in ni več sposobna izvesti zadane naloge. Dva od intervjuvanih učencev (C in Č) 

menita, da je njun strah povezan z učiteljem, ker zahteva, česar ne moreta 

narediti. Tudi S. Thompson (1997) opozarja, da so prav učitelji pri športu običajno 

povzročitelji slabe volje učencev ter strahu pri predmetu šport, saj zaradi 

nepoznavanja in neupoštevanja potreb učencev z NSUT pogosto presojajo, da 

se učenec pri izvajanju gibalnih aktivnosti ne trudi dovolj. Učenka D meni, da je 

njen strah odvisen od nje same, ker pač takšna je, učenca E pa je strah odzivov 

sošolcev, predvsem fantov, saj ga veliko zbadajo zaradi njegove prekomerne 

telesne teže. Učenka Č omeni, da ji je zelo neprijetno, da doživlja strah, ko pleše. 

Tudi učenka Ana, ki jo v svoji študiji primera obravnava K. Lenič (2014), ne mara 

gibalnih aktivnosti, gibanja, plesa in športa, kot je značilno za učence z NSUT, 

kar ugotavljamo tudi v naši raziskavi. Tudi iz ček liste (tabela 17) lahko 

razberemo, da je tri intervjuvane učence strah preverjanja in ocenjevanja, štiri 

intervjuvane učence je strah poškodb pri predmetu šport, tri je strah višine ter 

prav tako je strah tri pred sošolci, da bi se jim posmehovali. Najpogostejši strah 

pri intervjuvanih učencih pa je strah pred izvedbo vaje. Strah jih je, da ne bodo 

uspešno izvedli vaje in se jim bodo posledično sošolci smejali.  
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Tabela 16: Mnenje intervjuvanih učencev z NSUT, kako bi lahko svoj strah pri predmetu 

šport premagali.  

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učencev 
(N = 6) 
 

KATEGORIJA 
 

 ŠT. 
ODGOVOROV 

ODSTOTEK VSEH ODGOVOROV 

 
Kaj misliš, kako 
bi lahko svoj 
strah pri 
predmetu šport 
odpravil/-a, 
zmanjšal/-a, 
premagal/-a …? 
Kako bi si lahko 
pomagal/-a? 

Več vaje, 
treninga. 
 

2 Učenka B: »Več treninga.« 
Učenec E: »Da bi tisto, kar mi ne gre, 
vadil.« 

 
Ne delam 
tega, kjer 
čutim strah. 

1 Učenec A: »Strah me je višine. Ne 
hodim tja, kjer me je strah.« 

Zamenjava 
učitelja. 

1 Učenka Č: »Mogoče drugi učitelj?« 

Odmislim 
učitelja, ko 
delam vajo. 

1 Učenka D: »Probam si zamisliti, da 
učitelja ni tam.« 

Povem 
učitelju. 

1 Učenec C: »Povem učitelju, če je zelo 
hudo. Če me sošolci žalijo.  

 
Iz tabele 16 je razvidno, da večina učencev ve, kako bi svoj strah premostili. 

Učenca B in E menita, da bi lahko strah premagala z več vaje, učenca A je strah 

višine, zato je predlagal, da se izogiba vajam, kjer mora biti na višini. Učenec C 

predlaga, da za težave pove svojemu učitelju, učenka Č predlaga menjavo 

učitelja za predmet šport in učenka D predlaga, da lahko svoj strah pri predmetu 

šport premaga tako, da bi si zamislila, da ni zraven učitelja. Vzpodbudno je, da 

imajo učenci alternativo, kako bi lahko svoj strah premagali, saj je zelo 

pomembno, da se strah pri predmetu šport pri intervjuvanih učencih zmanjša 

oziroma odpravi in da učenci pri predmetu šport doživljajo pozitivne vzpodbude, 

ki jih bodo znali prenesti tudi v nadaljnje športno udejstvovanje izven šolskega 

okolja.  
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6.1.2 Ček lista – učenci 

 

Predstavljamo ček listo - učenci, s katero smo še dodatno preverjali skladnost 

podanih odgovorov intervjuvanih učencev in smo jih med interpretacijo vključevali 

v intervjujske odgovore učencev. 

Odgovori učencev so razvidni v tabeli in dodani k ustreznim intervjujskim 

odgovorom intervjuvanih učencev.  

 
Tabela 17: Ček lista – učenci.  

 

 DA  NE NE VEM 

1. Ali pri urah predmeta šport doživljaš strah? A 
B 
C 
Č 
D 
E 
 
f = 6 

  

2. Ali se pri predmetu šport bojiš preverjanja in 
ocenjevanja znanja?  

 
B 
C 
Č 
 
f = 3 

A  
 
 
 
D 
E 
f = 3 

 

3. Ali kljub temu, da se trudiš, sošolci dosegajo 
višje ocene/boljše rezultate pri predmetu šport 
kot ti?  

A 
B 
C 
Č 
D 
E 
f = 6 

  

4. Ali te učitelj/-ica pri urah predmeta šport 
pohvali? 

A 
 
 
 
D 
 
f = 2 

 
 
 
Č 
 
E 
f = 2 

 
B 
C 
 
 
f = 2 
 

5. Ali se ti med izvedbo vaj učitelj/učiteljica 
predmeta šport posmehuje?  

 
 
 
Č 
 
 
f = 1 

A 
B 
C 
 
D 
E 
f = 5 

 

6. Ali se bojiš, da bi se pri predmetu šport 
poškodoval/-a? 

 
B 
C 
Č 

A 
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E 
 
 
f = 4 

D 
 
 
 
 
f = 2 

7. Ali se bojiš iger z žogo?  
 
C 
Č 
 
 
f = 2 

A 
 
 
 
D 
E 
f = 3 

 
B 
 
 
 
 
f = 1 

8. Ali se bojiš dejavnosti, ki so povezane z 
višino (npr. plezanje)? 

A 
 
C 
 
 
E 
f = 3 

 
 
 
Č 
 
 
f = 1 

 
B 
 
 
D 
 
f = 2 

9. Ali se bojiš aktivnosti v vodi?  
 
 
 
 
E 
f = 1 

A 
B 
C 
Č 
D 
 
f = 5 

 

10. Ali se bojiš, da ne boš uspel/-a izvesti 
določene vaje? 

A 
B 
C 
Č 
 
E 
f = 5 

 
 
 
 
D 
 
f = 1 
 

 

11. Ali te kdaj pri urah predmeta šport boli 
glava?  

 A 
B 
C 
Č 
 
f = 3 

 
 
 
 
D 
E 
f = 2 

13. Ali te kdaj pri urah predmeta šport boli 
trebuh? 

 A 
B 
C 
Č 
D 
E 
f = 6 

 

12. Ali se ti pri urah predmeta šport sošolci 
posmehujejo? 

 
 
C 
Č 
 
E 
f = 3 

A 
B 
 
 
D 
 
f = 3 

 

13. Ali bi raje ostal/-a doma, ko imaš na urniku 
predmet šport? 

 
 
C 
 

A 
B 
 
Č 
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Kot smo že omenili, smo s pomočjo ček liste (tabela 17) še dodatno preverjali 

relevantnost odgovorov, ki so jih intervjuvani učenci podajali skozi intervjujska 

vprašanja in smo jih po posameznih vprašanjih že opisali in predstavili. Izkazalo 

se je, da lahko vse odgovore intervjuvanih učencev podkrepimo z odgovori v ček 

listi, saj se odgovori enačijo z odgovori v intervjujih.  

 

 

 

 

 

 

 
E 
f = 2 

D 
 
f = 4 

14. Ali te starši vzpodbujajo k redni športni 
aktivnosti? 

A 
B 
 
 
D 
E 
f = 4 

 
 
C 
Č 
 
 
f = 2 

 

15. Ali tvoji starši od tebe pričakujejo dobre 
ocene/dobre rezultate pri predmetu šport? 

A 
B 
C 
Č 
 
 
F = 4 

 
 
 
 
D 
E 
F = 2 

 

16. Ali imaš težave pravilno izvesti vaje, ki vam 
jih pokaže učitelj pri predmetu šport?   
 
Katere? _________________________ 

A – 
Prevali  
 

  

B –
Kolo 

  

C – 
Ele-
menti 
na 
bradlji 

  

Č –
Kolo, 
preval 

  

 D  

E – 
Posko-
ki, tek 
čez 
ovire 
f = 5 

 
 
 
 
 
f = 1 
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6.2 REZULTATI INTERVJUJEV Z UČITELJI 
 

Rezultate učiteljev predstavljamo po posameznih raziskovalnih vprašanjih, na 

osnovi katerih smo opravili intervjuje. Odgovore, ki so jih učitelji podali, smo 

kategorizirali in ponazorili v tabelah. 

 

Tabela 18: Splošni podatki o intervjuvanih učiteljih. 

Učitelj Spol Razred, ki ga poučuje Učenci, ki jih poučuje 
učitelj 

Učitelj 1 ž 6. razred Intervjuvani učenki B 
in Č 

Učitelj 2 ž 4. razred Intervjuvani učenec E 

Učitelj 3 m 6., 7. in 9. razred Intervjuvani učenci A, 
C, D 
 

 

 

                                                                                                                                         

6.2.1 Intervjujska vprašanja – učitelji 
 
Tabela 19: Počutje učencev z NSUT s strani učitelja pri predmetu šport.  

 

 

 

Število intervjuvanih učiteljev 

(N = 3) 

KATEGORIJA  f Odgovori učiteljev 

 

Kako se 

učenec 

počuti pri 

predmetu 

šport? 

 
 
Prisoten strah. 

 

4 

 

Učiteljica 1 pove za učenko Č: »Vedno prisoten 
strah, ni samozavestna, potrebno jo je voditi, nuditi 
pomoč, dodatno razlago. Največ težav ima pri 
skupinskih športih z žogo.« 
Učiteljica 2 pove za učenca E: »Prisoten strah. 
Zaznam odpor do predmeta šport. Rad pleše. 
Obiskuje tudi jazz balet.« 
Učitelj 3 pove za učenca C: »Strah prisoten pri 
dejavnostih, ki jih ne zmore. Veliko prisotnega 
žaljenja s strani učencev.« 
Učitelj 3 pove za učenca A: »Nima motivacije, 
zaznam strah.« 
 

 

Neprijetno. 

 

 

1 

Učitelj 3 pove za učenca D: »Počuti se neprijetno, 
zaradi svoje prekomerne teže.« 

 

Sproščeno. 

 

 

1 

Učiteljica 1 pove za učenko B: »Učenka je 

sproščena, nima večjih težav, edino pri plesu težko 

ujame ritem in težje izvede preskok. 

 

 

Iz tabele 19 je razvidno, da za štiri učence (C, Č, E in A) učitelji menijo, da se pri 

predmetu šport počutijo prestrašeno oziroma doživljajo strah. Učenec D se počuti 
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neprijetno, ker je njegova telesna teža prevelika. Le za učenko B učiteljica meni, 

da je pri urah predmeta šport sproščena in se počuti prijetno. Da se počutijo pri 

predmetu šport v večini neprijetno in jih je strah, lahko povežemo tudi z 

odgovorom učiteljev v ček listi (tabela 30), saj so na vprašanje, Ali menite, da se 

učenci z NSUT bojijo izvesti določene aktivnosti?, učitelji odgovorili, da se bojijo 

slednjega kar štirje učenci (Č, E, D in C). Torej s strani učiteljev smo dobili 

odgovor, da pri več kot polovici intervjuvanih učencev zaznajo strah, kar je 

vzpodbudno. Sprašujemo pa se, ker je bil strah pri učencih ob našem preverjanju 

še vedno prisoten (tabela 3), ali morebiti niso pravilno pristopili k učenčevim 

primanjkljajem. 

 

Tabela 20: Počutje učencev z NSUT s strani učitelja pri preverjanju in ocenjevanju 
predmeta šport.  

 

 

 

Število intervjuvanih učiteljev 

(N = 3) 

KATEGORIJA 

 

 f Odgovori učiteljev 

 

 

Opazite kakšne 

spremembe v 

počutju pri 

učencu, ko 

preverjate ali 

ocenjujete pri 

predmetu šport? 

 
 

 

Ja, strah in 

nesamozavest. 

 

 

1 

Učiteljica 1 pove za učenko Č: »Ja, prisotna sta 

strah in nesamozavest.« 

 

Ne. 

 

5 

Učiteljica 1 pove za učenko B: »Ne. Strah pred 

ocenjevanje ni prisoten.« 

Učiteljica 2 pove za učenca E: »Ne, ni sprememb 

v počutju.« 

Učitelj 3 pove za učence A,C in D: »Ne, ne 

opazim sprememb.« 

 

 

Iz tabele 20 je razvidno, da pri več kot polovici, petih učencih (B, E, A, C in D), 

učitelji pri preverjanju in ocenjevanju ne opažajo spremembe pri počutju. Pri 

učenki Č učiteljica zazna strah ter nesamozavest. Tudi v ček listi (tabela 30) se 

izkaže, da učitelji pri petih učencih (B, E, A, C in D) ne zaznavajo strahu pri 

preverjanju in ocenjevanju, pri učenki Č pa je bil strah s strani učiteljice opažen. 

Za razliko od učencev, kateri pet od šestih občutijo strah pri preverjanju in 

ocenjevanju (tabela 3), je torej samo en učitelj odgovoril, da je opazil, da je enega 

učenca strah pri preverjanju in ocenjevanju. Torej učitelji pri preverjanju in 

ocenjevanju ne ugotavljajo strahu pri učencih z NSUT. Ugotavljamo, da ob 

primerjavi odgovorov s strani učiteljev in učencev na enako intervjujsko vprašanje 
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prihaja do razlik. Vsekakor je pomembno, da učitelj opazi strah učenca z NSUT 

pri preverjanju in ocenjevanju, da je empatičen, da ne ocenjuje napak, temveč 

njihov trud za opravljanje različnih aktivnosti. 

 

Tabela 21: Mnenje učiteljev o zadovoljstvu učencev z NSUT z oceno pri predmetu 
šport. 

 

 

 

 

 

Število intervjuvanih učiteljev 

(N = 3) 

 

KATEGORIJA 

 

 f Odgovori učiteljev 

 

Ali menite, da je 

ta učenec 

zadovoljen z 

oceno, ki mu jo 

date pri 

predmetu šport? 

 
Ja. 

 

6 

Učiteljica 1 pove za učenko B: »Da, saj je učenki 

ocena vedno obrazložena na podlagi kriterijev.« 

Učiteljica 1 pove za učenko Č: »Da. Ker so ji 

obrazloženi kriteriji in tudi sama ve, kako zmore 

določno vajo izvesti.« 

Učiteljica  2 pove za učenca E: »Ja, samo, da je 

pozitivna.« 

Učitelj 3 pove za učenko D: » Ja, ker se zaveda, kaj 

zmore in česa ne.« 

Učitelj 3 pove za učenca A: »Ja.« 

Učitelj 3 pove za učenca C: »Ja, ker ima 

obrazloženo.« 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da je vseh šest intervjuvanih učencev zadovoljnih s svojo 

oceno. Razlogi so v natančni razlagi kriterijev in v tem, da učenci že sami vedo, 

kaj zmorejo, in pričakujejo oceno, ki jim jo učitelj poda.  

 

Tabela 22: Mnenje učiteljev o odzivu na učenčevo nepravilno izvajanje vaj. 

 

 

 

 

 

Število intervjuvanih učiteljev 

(N = 3) 

KATEGORIJA 

 

 f Odgovori učiteljev 

 

Kaj naredite v primeru, 

da opazite, da ta 

konkretni učenec neke 

vaje ne zmore 

narediti? 

 
Izvajaja predvajo, da 
le-to prvo usvoji.  
 
 

 

5 

Učiteljica 1 pove enak odgovor 

za učenko B in Č: »Učenka 

izvaja predvajo, da usvaja po 

korakih.« 

Učitelj 3 pove za učence A, C in 

D: »Vajo izvajajo postopoma, da 

jo usvojijo in začutijo 

zadovoljstvo.« 

 

Lahko opravi kasneje.  

 

1 

Učiteljica 2 pove odgovor za 

učenca E: »Nič hudega, če ne 

zmore, pa bo vajo opravil 

kasneje ali drugo šolsko uro.« 
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Iz tabele 22 o odzivu učitelja na učenčevo nepravilno izvajanje vaj lahko 

razberemo, da večina intervjuvanih učencev (A, B, C, Č in D) lahko izvaja 

predvajo in po posameznih korakih usvoji vajo, ki jo potem zmore narediti. 

Učenec E, če ne zmore narediti zahtevane vaje, lahko vajo izvede kasneje ali 

naslednjo uro predmeta šport. Če primerjamo odgovore intervjuvanih, učenec na 

enako vprašanje, torej kaj naredi učitelj ob nepravilnem izvajanju vaj, 

ugotavljamo, da prihaja do razhajanj v mnenjih. Pet učencev je odgovorilo, da 

mora vajo, v kolikor je niso opravili pravilno, ponavljati, en učenec pa odgovori 

enako kot učitelj, da lahko vajo ponavlja. Sklepamo, da je morebiti prišlo do 

nepravilnega razumevanja učenčev in so le-to, ko morajo ponavljati segment 

določene vaje, zamenjali za celotno izvedbo vaje. Tudi Tušak, Marinšek in Tušak 

(2009) menijo, da v kolikor učenec konkretne vaje ne zmore opraviti, se mu le-ta 

razdeli na posamezne predvaje, ki ga ob pravilni izvedbi pripeljejo do končno 

pravilno izpeljane vaje. Povedo, da z vajo, analiziranjem vaj in kritičnim pristopom 

lahko napredujejo.  

 

Tabela 23: Odziv učitelja, ko učenec vaje ne izvede pravilno. 

 

Iz tabele 23 je razvidno, da se učitelji pri polovici intervjuvanih učencev (A, C in 

D) odzovejo na nekorektno izvedeno vajo tako, da vajo ponavljajo tako dolgo, da 

jo izvedejo pravilno. Učenki B in Č izvajata predvaje in po korakih prideta do 

korektno izvedene vaje. Učenec E sme vajo, ki je ne zmore, opustiti in mu je ni 

potrebno izvesti. Učitelj je tisti, ki lahko veliko prispeva k učenčevemu počutju pri 

 

 

 

Število intervjuvanih učiteljev 

(N = 3) 

KATEGORIJA 

 

 f Odgovori učiteljev 

 

Kaj naredite, če 

ta učenec neke 

konkretne vaje 

ne izvede 

pravilno? 

 
 
Vajo ponavlja 
tako dolgo, 
dokler je ne 
izvede pravilno. 

 

3 

Učitelj 3 pove za učence A, C in D: »Vajo 
ponavlja tako dolgo, dokler je ne izvede.« 
 

 
Izvajajo 
predvajo, da le-
to prvo usvoji.  
 

 
2 
 

Učiteljica 1 pove enak odgovor za učenki B in Č: 
»Učenka izvaja predvajo, da usvaja po korakih.« 
 

 

Če ne gre, ne 

gre.   

1 Učiteljica 2 pove odgovor za učenca E: »Če mu 

ne gre, mu ne gre. Se usede.« 
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predmetu šport. Zato je pomembno, da so njegova pričakovanja v skladu z 

učenčevimi zmožnostmi, saj lahko, če so previsoka, zelo slabo vpliva na 

učenčevo samopodobo. 

 

Tabela 24: Mnenje učiteljev o zaznavanju uspešnosti sošolcev od učencev z NSUT pri 
predmetu šport.  

 

 

 

Število intervjuvanih učiteljev 

(N = 3) 

KATEGORIJA  f Odgovori učiteljev 

 
Ali menite, 
da so 
sošolci 
tega 
učenca 
uspešnejši 
od njega?  

 
Da. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
Učiteljica 1 pove za učenko B: »Ja.« 
Učiteljica 1 pove za učenko Č: »Da. Ne zmore se 
postaviti v vodstveni položaj, zelo je 
nesamozavestna.« 
Učiteljica 2 pove za učenca E: »Ja, v spretnosti, 
kondiciji.« 
Učitelj 3 pove za učence A, C, D: »Ja, v 
sposobnostih, motivaciji, eni trenirajo ...« 

 

Iz tabele 24 je razvidno, da učitelji pri vseh intervjuvanih učencih ocenjujejo, da 

so njihovi sošolci zaradi več motivacije, želje, boljših gibalnih sposobnostih in 

spretnostih bolj uspešni od učencev z NSUT. Učitelji v ček listi (tabela 30) 

omenijo, da je kar pet od šestih intervjuvanih učencev zasmehovanih s strani 

učencev, kot to omenijo že vsi intervjuvani učenci. Povedo, da je opaziti, da se 

pri izboru za skupinske igre, ko učenci prosto izbirajo svoje sošolce v svojo 

skupino, odločajo in izberejo učence z NSUT med zadnjimi. Vzrok le-temu lahko 

pripišemo primanjkljajem na gibalnem področju, zaradi katerih ne zmorejo 

dosegati takšnih rezultatov, kot od njih pričakujejo sošolci. Tudi S. Thompson 

(1997) zapiše, da so učenci zaradi pomanjkanja motoričnega nadzora pogosto 

deležni socialne zavrnitve med vrstniki. 
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Tabela 25: Mnenje učiteljev, katere aktivnosti učenci z NSUT radi izvajajo.  

 
 
 
 
 

Število intervjuvanih učiteljev 
(N = 3) 

KATEGORIJA 
 

 f Odgovori učiteljev 

 
Kaj ta 
učenec rad 
dela pri 
predmetu 
šport? 

Ob vzpodbudi učitelja, 
vse. 

2 Učiteljica 1 pove za učenki B in Č: »Obe 
učenki radi izvajata vse aktivnosti, vendar 
potrebujeta vzpodbudo učitelja.« 

Pleše 
 

2 Učiteljica 2 pove za učenca E: »Rad pleše, 
obiskuje jazz balet.« 
Učitelj 3 pove za učenca D: »Ples.« 

Igre z žogo. 1 Učitelj 3 pove za učenca C: »Igre z žogo.« 

 Nič ga ne motivira 
preveč. 

1 Učitelj 3 pove za učenca A: »Zelo težko ga 
kaj motivira in privabi k samoiniciativni 
aktivnosti.« 

 

Iz tabele 25 je razvidno, da ni izstopajoče aktivnosti, ki jo bi intervjuvani učenci 

radi počeli. Dve učenki (B in Č) se ob vzpodbudi učitelja lotita vseh aktivnosti, dva 

učenca (E in D) rada pri predmetu šport plešeta, učenec C ima rad vse igre z 

žogo in le enega učenca (A) izmed vseh intervjuvanih učencev je po mnenju 

učitelja težje motivirati za kakršno koli dejavnost. V ček listi (tabela 30) je učitelj 

označil, da meni, da učenca A tudi doma ne vzpodbujajo k redni športni telovadbi; 

tako lahko ugibamo, da je možen tudi ta vzrok za učenčevo težje vključevanje v 

gibalne dejavnosti pri predmetu šport. Pomembno je, da otrok že zgodaj v 

otroštvu, znotraj družine, prejema ustrezne gibalne vzorce, saj so lahko 

neustrezni gibalni vzorci tudi posledica neuspeha pri predmetu šport. 
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Tabela 26: Mnenje učiteljev, katerih aktivnosti učenci z NSUT ne izvajajo z veseljem.  

 
 
 

Število intervjuvanih učiteljev 
(N = 3) 

KATEGORIJA 
 

 f Odgovori učiteljev 

 
Česa (katerih 
aktivnosti) ta 
učenec ne 
počne rad pri 
predmetu 
šport?  

Atletika. 3 Učiteljica 2 pove za učenca E: »Atletika.« 
Učitelj 3 pove za učenca C in A: »Atletika, tek.« 

Nogomet. 1 Učiteljica 1 pove za učenko B: »Vse aktivnosti izvaja 
ob vzpodbudi, manj zanimanja je za nogomet, če se 
izvede mešano s fanti.« 

Igre z žogo. 1 Učiteljica 1 pove za učenko Č: »Pri igrah z žogo 
opažam strah.« 

Gimnastika.  1 Učitelj 3 pove za učenko D: »Gimnastika, ker je 
potrebna gibljivost, tukaj pa ima težave.« 

 

Iz tabele 26 je razvidno, da učitelji menijo, da je atletika tista, ki se je učenci (A, 

C in E) pri predmetu šport najmanj razveselijo. Sledi nogomet (učenec B), iger z 

žogo nima rada učenka Č. Gimnastika ni priljubljena pri učenki D, ker je potrebna 

gibljivost, kjer pa ima velike težave. Tudi pri učencih se je izkazala atletika za 

manj priljubljeno aktivnost pri predmetu šport. Slednje prav tako omeni tudi S. 

Thompson (1997), ki zraven atletike omeni še skupinske igre z vrstniki, kar pa 

nogomet in igre z žogo zagotovo sta, kot se izkažeta za nepriljubljene aktivnosti 

pri predmetu šport tudi pri naših intervjuvancih. 

 

Tabela 27: Mnenje učiteljev o tem, v katerih aktivnostih so učenci z NSUT uspešni pri 
predmetu šport.  

 
 
 

Število intervjuvanih učiteljev 
(N = 3) 

KATEGORIJA 
 

 f Odgovori učiteljev 

 
V čem 
(katerih 
aktivnostih) 
je ta učenec 
uspešen pri 
predmetu 
šport? 

Igre z žogo. 
 
 

3 Učiteljica 1 pove za učenko B: »Uspešna je pri igrah z 
žogo.« 
Učitelj 3 pove za učenca A in C: »Uspešna sta pri igrah 
z žogo.« 

 
Ples. 

 
2 

Učiteljica 2 pove za učenca E: »Uspešen je v plesu, ga 
tudi trenira.« 
Učitelj 3 pove za učenko D: »Uspešna je pri plesu.« 

 
Nikjer ni zelo 
uspešen. 

 
1 

Učiteljica 1 pove za učenko Č: »Nikjer ni zelo uspešna, 
čeprav se vaje nauči, je strah nenehno prisoten.« 

 

Iz tabele 27 je razvidno, da kljub temu, da se igra z žogo pojavi tudi med odgovori 

neželenih aktivnosti, je pri nekaterih učencih (B, A in C) med tistimi aktivnostmi, 

v katerih učenci dosegajo uspeh. Te rezultate lahko povežemo z odgovori 



64  

učencev (tabela 8), kjer so tudi sami odgovorili, da imajo radi košarko, ki je prav 

tako ena izmed aktivnosti z žogo. Tudi pri plesu, čeprav sicer pri naših 

intervjuvanih učencih z NSUT izkaže, da imajo težave z ritmom, je iz odgovorov 

učiteljev razvidno, da sta dva učenca (E in D) v njem uspešna, prav tako tudi 

učenka B meni, da je pri plesu uspešna. Za učenko Č je učiteljica mnenja, da ni 

nikjer uspešna in jo je strah v vseh aktivnostih, ki jih počne. Učenka Č pa zase 

meni, da je uspešna pri košarki (tabela 10), vendar le pri zadevanju z mesta, kar 

se potrdi z dognanji S. Thompsonove (1997), ki meni, da imajo učenci z NSUT 

težave s hkratnim vodenje žoge in metanjem na koš, saj velikokrat ob pristanku 

na tla padejo.  

 

Tabela 28: Mnenje učiteljev o tem, pri katerih aktivnostih učenci z NSUT niso uspešni.  

 
 
 

Število intervjuvanih učiteljev 
(N = 3) 

KATEGORIJA 
 

 f Odgovori učiteljev 

 
V čem po 
vašem 
mnenju ta 
učenec ni 
uspešen pri 
predmetu 
šport? 

 
Nogomet. 

 
5 

Učitelj 3 pove za učencea A, C in D: »Nogomet:« 
Učiteljica 1 pove za učenko Č: »Težave ima pri 
nogometu.« 
Učiteljica 2 pove za učenca E: »Nogomet.« 

 
Ples. 

 
1 

Učiteljica 1 pove za učenko B: »Ples, težave z 
ritmom.« 

 

Po mnenju učiteljev (tabela 28) so učenci najmanj uspešni pri nogometu. Kar pet 

od šestih učencev (A, C, D, Č in E) pri nogometu izkazuje najmanj uspešnosti. 

Po mnenju učencev (tabela 11) pa so najmanj uspešni pri atletiki. Tako menijo 

kar štirje od šestih intervjuvanih učencev. Učiteljica izpostavi učenko B, ki ni 

uspešna pri plesu, ker ima težave z ritmom, medtem ko prav učenka B zase meni, 

da je uspešna prav pri plesu. Končnik Goršič (2002) meni, da se doživljanje 

neuspešnosti pri učencih kaže z doživljanjem strahu, tesnobe, nemira, joka ter 

ne nazadnje tudi kot vedenjske težave. Zato je pomembno, da učitelj poišče vzrok 

neuspeha in pripravi za posameznega učenca ustrezen načrt pomoči.  
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Tabela 29: Mnenje o opaženem strahu pri učencih z NSUT pri predmetu šport. 

 
 
 
 

Število intervjuvanih učiteljev 
(N = 3) 

KATEGORIJA  f Odgovori učiteljev 

 
Ali ste 
kdaj pri 
tem 
učencu 
zaznali, 
da ga je 
pri 
predmetu 
šport 
strah?  

 
Ne. 

 
1 

 
Učiteljica 1 pove za učenko B: »Ne. Kljub težavam je tudi 
preskok učenka normalno izvajala.« 

 
Da. 

 
3 

Učiteljica 1 pove za učenko Č: »Da. Učenka je sposobna 
izvesti vaje, a venomer potrebuje spremstvo, varovanje, 
predvaje.« 
Učitelj 3 pove za učence A,C in D: »Sem opazil strah.« 

 
 

Še ne, 
ocenjujem, da 
se bo izkazal. 

1 Učiteljica 2 pove za učenca E: »Še ne, se pa nakazuje.« 

 

Iz tabele 29 je razvidno, da učitelji zaznavajo strah pri štirih učencih (A, C, Č in 

D), pri učenki B ni opaziti strahu, pri učencu E pa je učiteljica povedala, da strahu 

zaenkrat še ni zaznala. Učiteljica je mnenja, da se bo strah pri predmetu šport 

zagotovo še razvil, če se učencu ne bo učni proces pravočasno začel prilagajati. 

S. Thompson (1997) omeni, da je lahko vzrok strahu tudi nepoznavanje situacij. 

Zato je potrebno, da učitelji učencem z NSUT vnaprej povedo, kaj sledi v učno-

vzgojnem procesu. Tudi v ček listi (tabela 30) smo preverjali, ali učitelji menijo, 

da je intervjuvane učence pri predmetu šport strah. Odgovori so skladni 

intervjujskemu vprašanju. Odgovorili so, da pri štirih učencih opažajo, pri dveh pa 

se strah zaenkrat še ne kaže.  
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6.2.2 Ček lista – učitelji 
 

Predstavljamo ček listo - učitelji, s katero smo še dodatno preverjali skladnost 

podanih odgovorov intervjuvanih učiteljev in smo jih med interpretacijo vključevali 

v intervjujske odgovore učiteljev. 

Odgovori učiteljev so razvidni v tabeli in dodani k ustreznim intervjujskim 

odgovorom intervjuvanih učiteljev.  

 

Odgovori učiteljev za posamezne učence so razvidni v tabeli. 

- Učiteljica 1 je odgovorila za učenki B in Č. 

- Učiteljica 2 je odgovorila za učenca E. 

- Učitelj 3 odgovori za učence A, C in D. 

 

Odgovori učiteljev so razvidni v tabeli in dodani k ustreznim intervjujskim 

odgovorom intervjuvanih učencev.  

 

 
Tabela 30: Ček lista – učitelji. 

 DA  NE NE VEM 

1. Ali pri urah predmeta šport 
doživlja strah? 

Č, C, D, A 
 
f = 4 

B, E 
 
 
f = 2 

 

2. Ali se pri predmetu šport boji 
preverjanja in ocenjevanja znanja? 

Č 
 
 
f = 1 

B, E, A, C, D 
 
f = 5 

 

3. Ali kljub temu da se trudi, sošolci 
dosegajo višje ocene/boljše rezultate 
pri predmetu šport kot on/-a?  

Č, E, D, A, C 
 
f = 5 

B 
 
 
 
f = 1 

 

4. Ali učenca pri urah predmeta šport 
pohvalite? 

B,  Č, E, D, A, C 
 
 
f = 6 

  

5. Ali se boji, da bi se pri predmetu 
šport poškodoval/-a? 

 
 
 

B, D, A 
 
f = 3 

Č, E, C 
 
f = 3 

6. Ali se boji iger z žogo? Č, E, A 
 
f=3 

B, D, C 
 
 
f=3 
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Kot smo že omenili, smo s pomočjo ček liste (tabela 30) še dodatno preverjali 

relevantnost odgovorov, ki so jih intervjuvani učitelji podajali skozi intervjujska 

vprašanja in smo jih po posameznih vprašanjih že opisali in predstavili. Izkazalo 

se je, da lahko vse odgovore intervjuvanih učiteljev podkrepimo z odgovori v ček 

listi, saj se odgovori enačijo z odgovori v intervjujih.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Ali se boji dejavnosti, ki so 
povezane z višino (npr. plezanje)? 

Č, E, 
A, C 
f = 4 

B 
 
f = 1 

D 
 
f = 1 

8. Ali se boji aktivnosti v vodi? Č, C 
f = 2 

B, D, A 
f = 3 

E 
f = 1 

9. Ali se boji, da ne bo uspel/-a 
izvesti določene vaje? 

Č, E, D, C 
f = 4 

B,  A 
 
f = 2 

 

10. Ali ga pri urah predmeta šport 
večkrat boli glava? 

 B, Č, E, D, A, 
C 
f = 6 

 

11. Ali ga pri urah predmeta šport 
večkrat boli trebuh? 

 B, Č, E, D, A, 
C 
f = 6 

 

12. Ali se mu pri urah predmeta 
šport sošolci posmehujejo? 

E, C 
f = 2 

B, Č, 
D, A 
f = 4 

 

13. Ali ima težave s pravilno izvedbo 
vaj?  
S katerimi? 
_____________________________
___ 
 

Č – Ples E – 
Igre z žogo  D 
– Igre z žogo A 
– Igre z žogo 
C – Preval 
f = 5 

B 
 
 
 
f=1 

 

 
14. Učenec pogosto izostane od 
predmeta.  
 

 B, Č, E, D, A, 
C 
f = 6 

 

15. Ali menite, da ga starši 
vzpodbujajo k redni športni 
aktivnosti? 

 

B 
f = 1 

E, A, D 
f = 3 

Č, C 
f = 2 

16.  Ali se mu med izvedbo vaj kdaj 
sošolci posmehujejo?  

 

E, A, D, Č, C 
f = 5 

B  
 
f = 1 
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7 PREGLED ZAKLJUČNIH UGOTOVITEV RAZISKAVE 
 

Cilj magistrskega dela je bil preučiti, ali se pojavlja strah pri učencih z NSUT pri 

predmetu šport. V ta namen smo v teoretičnem delu naloge podrobneje opisali 

strah učencev z NSUT in predmet šport.  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo ugotovili, da otroci v različnih 

razvojnih obdobjih doživljajo in izražajo različna čustva. Eno izmed njih je strah, 

ki ga posameznik razvije že okrog šestega meseca starosti in je kot tako lahko 

zelo škodljivo čustvo, če se pojavlja prepogosto in v neprimernih okoliščinah. 

Učenci z NSUT so ena izmed skupin učnih težav, ki jih uvrščamo v skupino težjih 

oblik SUT in jih imenujemo PPPU. Ti učenci obiskujejo izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Njihovi primanjkljaji se 

izkazuje na gibalnem področju, vizualno-prostorskem in socialnem področju. V 

literaturi (Burke, 2008) smo zasledili, da imajo zraven izobraževalnih 

primanjkljajev učenci z NSUT težave tudi na emocionalnem področju, med katere 

štejejo izbruhe jeze, težave z umirjanjem in pretirano navdušenostjo na neko 

stvarjo. Težave imajo pri prepoznavanju čustev soljudi, nerealna pričakovanja s 

strani staršev in učiteljev pa jim lahko povzročijo resnejše čustvene težave. Tudi 

pri naših intervjuvancih se je izkazalo, da je več kot polovica (štirje učenci) v ček 

listi (tabela 17) označilo z »da«, da od njih starši pričakujejo dobre ocene oziroma 

rezultate. Čustvene težave jim povzroča strah pred neznanim in pred 

spremembami. S. Thompson (1997) opozori prav na strah pri predmetu šport, ki 

ga po njenih razlagah povzroča strah pred učiteljem, saj jih zaradi nepoznavanja 

primanjkljajev in njihovih potreb v veliki večini označijo z etiketo, da se ne trudijo 

dovolj. Iz tabele 15 lahko razberemo, da se strah pred učiteljem pri naših 

intervjuvanih učencih z NSUT pojavi pri dveh od šestih. Ker je predmet šport eden 

izmed zelo pomembnih vzgojnih predmetov, saj vpliva ne le na fizično 

pripravljenost posameznika, temveč tudi na celostni razvoj učenca, tako 

gibalnega, čustvenega, socialnega in spoznavnega, je pomembno, da ga imajo 

učenci radi in ne doživljajo strahu. Pomanjkanje pozitivnih izkušenj in 

samozavesti pri športu lahko vodi v slabšo samopodobo, kar pa lahko vodi tudi v 

nižjo motivacijo in posledično slabše dosežke tudi na vseh ostalih področjih 

učenca. Zato M. Košak Babuder (2007) opozarja, da mora biti šport pozitivna 
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učna izkušnja, znotraj katere se učenci zabavajo, dosegajo uspehe in posledično 

želijo nadaljevati športne aktivnosti tudi izven šolskega časa.  

 

Predstavljamo ugotovitve po posameznih raziskovalnih vprašanjih. Raziskovalna 

vprašanja so v tabelarični obliki predstavljena pod naslovom Rezultati z 

interpretacijo. RV1 in RV2 smo zaradi podobnosti povezali v isti sklop, prav tako 

RV3 in RV4 ter RV5 in RV6. 

 

Doživljanje intervjuvanih učencev predmeta šport in morebiten strah pri predmetu 

šport (RV1 in RV2) 

Skozi intervju smo prišli do zaključkov, da predmet šport intervjuvani učenci 

doživljajo kot prijetno izkušnjo, vendar se občasno pojavijo dejavnosti, v katerih 

se ne čutijo dovolj sposobni in se takrat pri urah predmeta šport počutijo 

neprijetno, jih je strah. Na vprašanje v ček listi (tabela 17) pa so vsi intervjuvani 

učenci (učenci A, B, C, Č, D in E) pritrdili, da pri urah predmeta šport doživljajo 

strah. Slednje si lahko morebiti razlagamo z dejstvom, da pri urah predmeta šport 

v večini prevladujejo dejavnosti, v katerih se intervjuvani učenci ne čutijo dovolj 

sposobni, da bi jih lahko izvedli in zaradi tega doživljajo strah. Nenehno 

doživljanje strahu ni dobro, zato bi bilo potrebno, da učitelji zaznajo šibka 

področja učencev, ki jim povzročajo pri predmetu šport strah in učno-vzgojni 

proces prilagodijo posameznemu učencu, pri katerem se izražajo težave.  

 

Doživljanje predmeta šport pri učencih z NSUT z vidika preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter lastne uspešnosti pri predmetu šport. (RV3 in RV4) 

Kako intervjuvani učenci z NSUT doživljajo preverjanje in ocenjevanje znanja pri 

predmetu šport, smo preverjali tudi z vprašanjem v ček listi (tabela 17) Ali te je 

strah preverjanja in ocenjevanja in jih je pet od šestih odgovorilo z da. Znotraj 

intervjuja se je izkazalo (tabela 3), da je kar pet intervjuvanih učencev strah, ko 

učitelj preverja in ocenjuje njihovo znanje. Tudi doživljanje lastne uspešnosti 

intervjuvanih učencev pri predmetu šport smo preverili z vprašanjem v ček listi 

(tabela 17). Vsi intervjuvani učenci so na vprašanje Ali kljub temu, da se trudiš, 

sošolci dosegajo višje ocene/boljše rezultate pri predmetu šport kot ti odgovorili 

z da. Svojo uspešnost doživljajo kot manj vredno od svojih sošolcev. Pet od šestih 

intervjuvanih učencev je brez pomisleka v intervjuju tudi odgovorilo, da so njihovi 



70  

sošolci uspešnejši od njih. Dobljeni rezultati doživljanja strahu pri preverjanju in 

ocenjevanju ter doživljanju lastne manj uspešnosti od svojih sošolcev so skrb 

vzbujajoč. Znotraj izobraževalnega sistema je pomembno, da učenci doživljajo 

uspeh, da lahko gradijo pozitivno samopodobo, ki je za posameznika zelo 

pomembna. Dobro je, da učitelji pri preverjanju in ocenjevanju upoštevajo 

zmožnosti učencev z NSUT ter vaje, ki jih ne zmorejo narediti, prilagodijo njihovim 

zmožnostim. Ocenjujejo naj tudi pristop in voljo do izvedbe vaje. Vsak učenec naj 

ima priložnost pokazati, kaj zna, in s tem graditi svojo pozitivno samopodobo. 

Tudi M. Košak Babuder (2009) opozarja, da mora učitelj v procesu učenja in 

poučevanja upoštevati njihove primanjkljaje in potrebe na področju motorike, 

vidnega zaznavanja, orientacije, komunikacije ter na področju socialno-

emocionalnih spretnosti in jim tako omogočiti doseganje lastnih uspehov, kar jih 

bo vodilo do višje samopodobe in napredovanja na celotnem vzgojno-

izobraževalnem področju in ne samo pri predmetu šport.  

 

Dejavniki ter gibalne dejavnosti, ki po mnenju učencev z NSUT povzročajo pri 

intervjuvanih učencih z NSUT strah pri predmetu šport. (RV5 in RV6) 

Na vprašanje, kateri dejavniki (npr. učitelj, posmeh učencev, preverjanje in 

ocenjevanje, starši idr.) povzročajo pri intervjuvanih učencih z NSUT strah pri 

predmetu šport, so intervjuvani učenci omenili naslednje dejavnike: preverjanje 

in ocenjevanje (učenci  B, C,  Č in E, ), višina (učenci A, C in E), poškodbe (učenci 

B, C, Č in E), izvesti določene aktivnosti (učenci A, B, C, Č, E), igre z žogo 

(učenca C in Č), aktivnosti v vodi (učenec E) ter posmehovanje učencev (učenci 

C, Č in E). Tudi različne gibalne dejavnosti pri intervjuvanih učencih povzročajo 

strah. Strah jih je različnih gibalnih dejavnosti. Na vprašanje v intervjuju so vsi 

učenci odgovorili, da jih je strah določenih gibalnih dejavnosti oziroma aktivnosti, 

ki jih izvajajo pri predmetu šport. Iz ček liste (tabela 17) razberemo, da so v 

ospredju naslednje dejavnosti: prevali, kolo in poskoki, ki jih lahko vključimo v 

gimnastiko in atletiko, za kateri so učenci prav tako povedali, da se v njih ne čutijo 

uspešni in ju nimajo radi (tabeli 9 in 11).   

Naše rezultate lahko povežemo z že raziskanimi raziskavami avtorice S. 

Thompson (1997), ki prav tako kot mi ugotavlja, da je učence z NSUT strah 

višine, aktivnosti v vodi, aktivnosti z žogo ter same izvedbe različnih aktivnosti pri 

predmetu šport.   
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Prepoznavanje doživljanja strahu pri učencih z NSUT pri predmetu šport s strani 

učiteljev predmeta šport. (RV7) 

V zbranih intervjujih z učitelji smo ugotovili, da so učitelji opazili strah pri štirih 

učencih, en učitelj ne zazna strahu pri svojem učencu, en učitelj pa poda mnenje, 

da zaenkrat še ni opaziti strahu, vendar je skoraj zagotovo, da se bo pri učencu 

razvil. Mogoče tudi zato, ker še ne počnejo kompleksnejših vaj, pri katerih ima 

učenec težave. Intervjuvani učitelji, ki učijo učence z NSUT predmet šport, 

prepoznavajo, da jih je strah različnih dejavnosti, ki jih poučujejo. V največji meri 

izstopata atletika (trije učenci) in nogomet (pet učencev od šestih). Po mnenju 

učiteljev strah pri predmetu šport doživljajo tudi zaradi sošolcev. Povedo, da so v 

skupinske igre, v kolikor izbirajo člane skupin učenci, izbrani učenci z NSUT med 

zadnjimi. Tako učenci vsakič znova pred izborom v skupinske igre doživljajo 

strah, ali bo ponovno izbran v ekipo med zadnjimi. Vzrok lahko pripišemo 

njihovemu primanjkljaju na področju motorike. Vrstniki so v obdobju odraščanja 

in za zdrav razvoj osebnosti posameznika izjemno pomembni, zato je 

pomembno, da učitelji prepoznajo socialno stisko učencev z NSUT in jim s 

postopnimi koraki omogočajo, da tudi pri predmetu šport, kljub temu, da je to 

njihovo šibko področje, doživljajo uspeh. Tudi Rourke (1989) je prepričan, da 

lahko učenci z NSUT napredujejo na socialnem področju, v kolikor jim 

omogočimo neogrožujoče stike z ostalimi vrstniki. Tako bodo tudi učenci z NSUT 

lahko napredovali in si gradili višjo samopodobo, s katero bodo odrasli v 

samozavestne odrasle osebe. Tudi M. Kavkler idr. (2008) poudari, da je 

pomembno, da učitelji zaznajo morebitni strah pri učencih z NSUT in jim s 

prilagoditvami izobraževalnega procesa omogočajo premostiti ovire, katere jih 

bodo spremljale, ne samo v času šolanja, temveč tudi še kasneje. Pomembno je, 

da bi se učenci z NSUT tudi s pomočjo učiteljev naučili zaznavati lastne težave 

in si znali prilagoditi življenje svojim potrebam tako, da bodo odrasli v srečne in 

zadovoljne osebnosti. 
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Prilagoditve za našo skupino intervjuvanih učencev 

 

Učenci z NSUT potrebujejo strukturirane dejavnosti in rutino, zato jim je predmet 

šport še posebej zahteven. Pomembno je, kot predlaga tudi M. Košak Babuder 

(2007), da se upoštevajo posebne potrebe in se prilagodijo tudi predmeti, kot je 

predmet šport, saj jim bo to v veliko pomoč in krepitev pozitivne samopodobe ter 

bodo s pomočjo prilagoditev uspešnejši in veliko bolj zadovoljni ter srečni.  

V kolikor ima vsak učenec svojim potrebam prilagojene prilagoditve, ima veliko 

možnosti, da se primanjkljaji zmanjšajo, se okrepijo njihova močna področja in 

tako lažje pride do želenega cilja in ne nazadnje tudi skozi življenje. 

M. Košak Babuder (2009) opozarja, da mora učitelj v procesu učenja in 

poučevanja upoštevati njihove primanjkljaje in potrebe na področju motorike, 

vidnega zaznavanja, orientacije, komunikacije ter na področju socialno-

emocionalnih spretnosti in jim tako omogočiti doseganje lastnih uspehov, kar jih 

bo vodilo do višje samopodobe in napredovanja na celotnem vzgojno-

izobraževalnem področju in ne samo pri predmetu šport. 

M. Kavkler idr. (2008) izpostavijo timsko delo ter opozori, da je učitelju, ki ima 

učence s posebnimi potrebami, v veliko pomoč timsko delo z različnimi 

strokovnjaki, saj se tako lažje izogne morebitnemu strahu, da ni dovolj 

usposobljen, ter je deležen dodatne pomoči in podpore pri načrtovanju 

individualiziranega programa ter prilagoditev za učenca. Strah v neznanih 

situacijah in ob vsaki spremembi ustaljenega urnika poveča nagnjenost k 

anksioznosti in depresiji pri učencih z NSUT. Zaradi tega je potrebno, da jim 

učitelji strukturirajo njihovo okolje in jih vnaprej opozarjajo na spremembe v 

njihovem urniku. V kolikor se strah ne odpravi, se lahko v odraslosti še stopnjuje. 

 

Vsi intervjuvani učenci potrebujejo prilagoditve pri podajanju navodil ter pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja. Na tem področju smo izpostavili naslednje 

prilagoditve: 

• Preverjanje razumevanja navodil in dodatna ponovitev navodil. 

• Pretežno ustno podana navodila in naj jih bo več, kot pri vrstnikih. 

• Učitelj pri predmetu šport naj poda navodila najprej verbalno in jih šele nato 

demonstrira. 

• Vnaprejšnje napovedovanje sprememb v rutini. 
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• Ocena pri predmetu šport naj ne temelji na podlagi pokazanih spretnosti, 

ampak na napredku in sodelovanju. 

• Cilji naj bodo realno zastavljeni, učitelj naj jih sproti evalvira in dodaja nove. 

 

Pri vseh intervjuvanih učencih je bila zaznana težava pri prostem oblikovanju 

skupin za igro med sošolci. Večina sošolcev intervjuvane učence v svoje ekipe 

izbere med zadnjimi, zaradi česa se intervjuvani učenci počutijo odrinjeno in 

zapostavljeno. Slednje ni dobro za njihov zdravi socialni razvoj, prav tako ne za 

pozitivno samopodobo in uspešnost na učnem področju, zato za njih predlagamo 

naslednje prilagoditve: 

• Člane ekip naj izbira učitelj in s tem onemogoči neprijetno počutje učencev 

z NSUT, ko jih sošolci ne izberejo v svojo skupino.  

• Učitelj jih naj nenehno pozitivno spodbuja, jim prigovarja in jim nudi oporo 

pri vseh aktivnostih, ki jih izvajajo.  

• Učitelj naj učence pouči o dobrih prijateljskih odnosih, soočanju s stresom 

in drugih socialnih veščinah, ki so potrebne za uspešno sodelovanje v 

razredu skupaj s sošolci.  

• Učenci z NSUT naj bodo vključeni v okolje, kjer se ne čutijo ogroženi od 

ostalih sovrstnikov, saj bodo le tako lahko napredovali na socialnem 

področju. 

• V skupini, v kateri se učenci z NSUT učijo in pridobivajo pomembna znanja 

za življenje, naj se najde tudi kakšen »dober vzornik«.  

 

Prav tako za vse naše intervjuvane učence priporočamo prilagoditve na področju 

podajanja navodil in izvajanju dejavnosti: 

• Pri skupinskih igrah, pri katerih učenci z NSUT čutijo, da ne bodo mogli 

svoji ekipi pomagati do uspehov, jim naj bo omogočeno, da se jim izognejo.  

• Učencev z NSUT ne silimo v dejavnosti, ki jih niso sposobni izvesti. 

 

Ob koncu magistrskega dela bi še dodali, da so NSUT pri nas diagnosticirane v 

zelo majhnem odstotku. Večina učencev z NSUT so identificiranih znotraj PPPU, 

zato je bilo vzorec učencev z NSUT težje pridobiti. Prav tako tudi vsi starši 

učencev z NSUT niso privolili k sodelovanju njihovega otroka v intervjuju, zato 



74  

vidim pomanjkljivost našega magistrskega dela ravno v premajhnem številu 

intervjuvanih učencev. Z večjim vzorcem bi lahko prišli do bolj objektivnih 

podatkov in jih morebiti tudi lahko posplošili na celotno populacijo učencev z 

NSUT v Sloveniji. Predlagam, da se nadaljnje raziskave učencev z NSUT 

usmerijo tudi v druga področja primanjkljajev učencev z NSUT, saj ti učenci lahko 

doživljajo stisko in strah, ne le na področju motorike, kot se je izkazalo v naši 

raziskavi, temveč tudi na katerem drugem področju.  
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PRILOGA 

Intervjujska vprašanja za učence s ček - listo 
 

UČENEC 

 

1. POČUTJE 

UČENEC: Kako se počutiš pri predmetu šport? Opiši, kako ti je pri tem predmetu. V kolikor ti pri 

predmetu ni dobro, pojasni, kaj te moti, s čim imaš težave, kaj bi si želel/-a, da bi bilo pri tem 

predmetu drugače ...? 

 

2. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 

 

UČENEC: Kako se počutiš, ko učitelj  pri predmetu šport preverja in ocenjuje? 

 

3. ZADOVOLJSTVO Z OCENO 

UČENEC: Si s svojimi ocenami pri predmetu šport zadovoljen/-a?  

 

4. ZMOŽNOSTI UČENCA  

UČENEC:  Kaj narediš, ko vaje, ki jo od tebe zahteva učitelj, ne zmoreš narediti? 

 

5. NEPRAVILNO IZVAJANJE VAJE  

UČENEC: Kaj naredi učitelj, če neke konkretne vaje ne izvedeš pravilno? 

 

6. ZAZNAVANJE USPEŠNOSTI SOŠOLCEV 

UČENEC: Ali meniš, da so učenci pri predmetu šport uspešnejši od tebe? Zakaj tako misliš? 

 

7. PRILJUBLJENE AKTIVNOSTI  

UČENEC: Kaj rad/-a delaš pri predmetu šport (katere aktivnosti rad/-a izvajaš)? 

 

8. NEPRILJUBLJENE AKTIVNOSTI  

UČENEC: Česa (katerih aktivnosti) ne počneš rad/-a pri predmetu šport? 

 

9. UČENČEVA USPEŠNOST PRI PREDMETU ŠPORT  

UČENEC: V  čem (v katerih aktivnostih) si uspešen/-a pri predmetu šport? 

 

10. UČENČEVA NEUSPEŠNOST  

UČENEC: V čem po tvojem mnenju nisi uspešen/-a pri predmetu šport? 

 

11. OPAŽEN STRAH 

UČENEC: Misliš, da je učitelj opazil, da te je strah pri predmetu šport? Kako se je na tvoj strah 

odzval  (če se je sploh odzval)?  

 

UČENEC:  

- Ali si za svoj strah pri predmetu šport komu povedal/-a? (Komu? Npr. sošolcu, staršu, 

prijatelju, učitelju, razredniku …) 

 

- Ali meniš, da za tvoj strah pri predmetu šport vedo tvoji sošolci? 
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- Ali meniš, da je tvoj strah pri predmetu šport povezan z učiteljem, ki te ta predmet uči? 

(Kakšen je ta učitelj, kaj te moti, česa se bojiš?) Mogoče je strah povezan s kom drugim na tvoji 

šoli? 

 

- Kaj misliš, kako bi lahko svoj strah pri predmetu šport odpravil/-a, zmanjšal/-a, premagal/-a 

…? Kako bi si lahko pomagal/-a? 

 

2. ČEK LISTA – učenec 
  

 

 

 

 

 

 

 DA  NE NE VEM 

1. Ali pri urah predmeta šport doživljaš strah?    

2. Ali se pri predmetu šport bojiš preverjanja in 

ocenjevanja znanja?  

   

3. Ali kljub temu, da se trudiš, sošolci dosegajo višje 

ocene/boljše rezultate pri predmetu šport kot ti?  

   

4. Ali te učitelj/-ica pri urah predmeta šport pohvali?    

5. Ali se ti med izvedbo vaj učitelj/učiteljica predmeta 

šport posmehuje?  

   

6. Ali se bojiš, da bi se pri predmetu šport poškodoval/-

a? 

   

7. Ali se bojiš iger z žogo?    

8. Ali se bojiš dejavnosti, ki so povezane z višino (npr. 

plezanje)? 

   

9. Ali se bojiš aktivnosti v vodi?    

10. Ali se bojiš, da ne boš uspel/-a izvesti določene vaje?    

11. Ali te kdaj pri urah predmeta šport boli glava?     

13.Ali te kdaj pri urah predmeta šport boli trebuh?    

12. Ali se ti pri urah predmeta šport sošolci 

posmehujejo? 

   

13. Ali bi ostal/-a raje doma, ko imaš na urniku predmet 

šport? 

   

14. Ali te starši vzpodbujajo k redni športni aktivnosti?    

15. Ali tvoji starši od tebe pričakujejo dobre ocene / 

dobre rezultate pri predmetu šport? 

   

16. Ali imaš težave pravilno izvesti vaje, ki vam jih 

pokaže učitelj pri predmetu šport?   

 

Katere? _________________________ 
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Intervjujska vprašanja za učitelje s ček - listo 
 

UČITELJ  

1. POČUTJE 

UČITELJ: Kako se učenec počuti pri predmetu šport? Navedite svoja opažanja o tem učencu pri 

predmetu šport, npr.  kaj menite, da ga moti, s čim ima težave, kaj bi si morda želeli, da bi bilo 

pri tem predmetu drugače, česa ne mara ...? 

 

2. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 

UČITELJ: Opazite kakšne spremembe v počutju pri učencu, ko preverjate ali ocenjujete znanje 

pri predmetu šport? 

 

UČITELJ: Ali menite, da je ta učenec zadovoljen z oceno, ki mu jo date pri predmetu šport? 

 

3. ZMOŽNOSTI UČENCA  

UČITELJ: Kaj naredite v primeru, ko opazite, da ta konkretni učenec neke vaje ne zmore 

narediti? 

 

4. NEPRAVILNO IZVAJANJE VAJE  

UČITELJ: Kaj naredite, če ta učenec neke konkretne vaje ne izvede pravilno? 

 

5. ZAZNAVANJE USPEŠNOSTI SOŠOLCEV 

UČITELJ: Ali menite, da so sošolci tega učenca uspešnejši od njega? V čem se to kaže? 

 

6. PRILJUBLJENE AKTIVNOSTI  

UČITELJ: Kaj ta učenec rad dela pri predmetu šport? (Katere aktivnosti rad izvaja?) 

 

7. NEPRILJUBLJENE AKTIVNOSTI  

UČITELJ: Česa (katerih aktivnosti) ta učenec ne počne rad pri predmetu šport? 

 

8. UČENČEVA USPEŠNOST PRI PREDMETU ŠPORT  

UČITELJ: V čem (katerih aktivnostih) je ta učenec uspešen pri predmetu šport? 

 

9. UČENČEVA NEUSPEŠNOST  

UČITELJ: V čem po vašem mnenju ta učenec ni uspešen pri predmetu šport? 

 

10. OPAŽEN STRAH 

 

UČITELJ: Ali ste kdaj pri tem učencu  zaznali, da ga je  pri predmetu šport strah? Kako ste se 

takrat odzvali? 
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2. ČEK LISTA – učitelj 
 
 

                                                                                                                         

 

 DA  NE NE VEM 

1. Ali pri urah predmeta šport doživlja strah?    

2. Ali se pri predmetu šport boji preverjanja in 

ocenjevanja znanja? 

   

3. Ali kljub temu, da se trudi, sošolci dosegajo višje 

ocene/boljše rezultate pri predmetu šport kot on?  

   

4. Ali učenca/-ko pri urah predmeta šport pohvalite?    

5. Ali se boji, da bi se pri predmetu šport poškodoval/-a?    

6. Ali se boji iger z žogo?    

7. Ali se boji dejavnosti, ki so povezane z višino (npr. 

plezanje)? 

   

8. Ali se boji aktivnosti v vodi?    

9. Ali se boji, da ne bo uspel/-a izvesti določene vaje?    

10. Ali ga/jo pri urah predmeta šport večkrat boli glava?    

11. Ali ga/jo pri urah predmeta šport večkrat boli 

trebuh? 

   

12. Ali se mu/ji pri urah predmeta šport sošolci 

posmehujejo? 

   

13. Ali ima težave s pravilno izvedbo vaj?  

S katerimi? ________________________________ 

 

   

 

14. Ali učenec/-ka pogosto izostane od predmeta? 

 

   

15. Ali menite, da ga starši vzpodbujajo k redni športni 

aktivnosti? 

 

   

16. Ali se mu med izvedbo vaj sošolci kdaj 

posmehujejo?  

 

   


