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Najpomembnejše znanje, ki ga potrebuje učitelj za dobro delo, je vedenje o 

tem, kako učenci doživljajo učenje in zaznavajo ravnanja svojih učiteljev.  

(Steven Brookfield) 
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Izvleček 

V magistrskem delu smo obravnavali pomen predmeta šport ter v čem se ta predmet razlikuje 
od drugih predmetov. Podrobno smo pregledali vlogo učitelja pri predmetu šport, opisali 
lastnosti uspešnega učitelja, načine vodenja (teorija situacijskega vodenja) ter na čem temelji 
učiteljeva avtoriteta. Osrednji predmet magistrskega dela pa so pedagoška ravnanja učitelja. 
Ker pouk poteka v interakciji učitelja z učenci, vsi vplivajo eden na drugega. Učiteljevih 
pedagoških ravnanj so najbolj deležni njegovi učenci, oni ga doživljajo in zaznavajo ter ga 
lahko najboljše ocenijo. V magistrskem delu smo s kvantitativno raziskavo ugotavljali, kako 
učenci 4. in 5. razreda osnovne šole doživljajo svojega učitelja oz. njegova pedagoška 
ravnanja v razredu in v telovadnici oz. pri predmetu šport ter kakšne so razlike med njihovimi 
mnenji. Za ta namen smo uporabili vprašalnik za merjenje oblik vedenja in načinov ravnanja 
učiteljev športne vzgoje (Ambrožič in Cankar, 1991) z nekaterimi prilagoditvami. V 
raziskavi je sodelovalo 317 učencev 4. in 5. razredov iz različnih osnovnih šol v Sloveniji. 
Učenci so v eni šolski uri rešili dva vprašalnika, ki se nanašata na istega učitelja, prvi je 
spraševal po pedagoških ravnanjih učitelja med poučevanjem v razredu in drugi po 
pedagoških ravnanjih istega učitelja, ko poučuje v telovadnici oz. pri predmetu šport. 
Rezultate trditev smo obravnavali po posameznih vsebinskih sklopih oz. dimenzijah 
pedagoških ravnanj. Ugotovili smo, da obstajajo razlike med zaznavanjem in vrednotenjem 
učiteljevih ravnanj pri pouku, ki poteka v učilnici in v telovadnici. Učenci bolj zaupajo 
učitelju v učilnici kot v telovadnici. Izkazalo se je, da učence bolj navdušuje učitelj pri 
predmetu šport. Učenci so z učiteljevo strokovno kompetentnostjo bolj zadovoljni v učilnici, 
saj so v vseh statistično pomembnih trditvah ocenili svojega učitelja boljše kot v telovadnici. 
Ocenili so, da v učilnici učitelj natančneje pove, kaj morajo delati, sam obvlada snov, ki jo 
delajo v šoli, ter da je pri pouku v učilnici ustreznejše oblečen. Pravijo, da v učilnici večkrat 
pove, zakaj je snov koristna in čemu služi ter na začetku leta predstavi program dela. Same 
dobre ocene pa večkrat daje pri predmetu šport kot pri drugih predmetih. Učenci menijo, da 
jim učitelj večkrat pomaga, spodbuja ter večkrat pusti, da delajo, kar želijo, v telovadnici, v 
razredu pa večkrat daje boljšim učencem zahtevnejše naloge in jih spodbuja k samostojnemu 
razmišljanju ter ravnanju. Primerjali smo tudi mnenja ločena po spolu. Deklice bolj kot dečki 
zaupajo svojemu učitelju v telovadnici. Izkazalo se je tudi, da jim učitelj v razredu pomaga 
večkrat, se bolj trudi z njimi, jih bolj spodbuja v učilnici, jih ima raje, večkrat jih opozarja 
na njihove napake in pomanjkljivosti ter upošteva njihove želje. Dečki pa v primerjavi z 
deklicami menijo, da njihov učitelj boljšim učencem večkrat da zahtevnejše naloge v učilnici 
ter bolj skrbi za slabše učence pri predmetu šport. Razlike so se pojavile tudi med 4. in 5. 
razredom. Četrtošolci so se večinoma izkazali za bolj kritične od petošolcev glede učiteljevih 
pedagoških ravnanj v vseh vsebinskih sklopih: spodbudni osebni odnosi in razumevanje, 
odprtost v komunikaciji, ožja strokovna kompetentnost, učna strategija ter vodenje. 

KLJUČNE BESEDE 

Šport, učitelj, vodenje, pedagoška ravnanja, učenci, 4. in 5. razred osnovne šole 
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Abstract 

Comparison of Pupils Opinion about Pedagogical Behaviours of their Teachers at Physical 
Education and other Subjects in the 4th and 5th Grade of Primary School 

In this thesis we have dealt with the meaning of subject PE and its differences from other 
subjects. We thoroughly considered the role of a teacher at subject PE, described the 
characteristics of a successful teacher, methods of leading (theory of situational guidance) 
and the basis of the teacher’s authority. The central subject of this thesis are pedagogical 
actions of a teacher. Since the lessons take place in interaction between a teacher and pupils, 
they all have their influence on one another. Teachers treat pupils with pedagogical actions, 
therefore they can evaluate their work the easiest through experience and perception of 
classes. In this thesis we used a quantitative research method to determine how pupils in the 
4th and 5th grade of a primary school see their teachers, respectively, their pedagogical actions 
in the classroom  and in the gym, respectively, at PE and what the differences among their 
opinions are. We obtained the necessary data using a questionnaire for measuring the forms 
and the manner of behaviour of teachers of sports education (Ambrožič and Cankar, 1991) 
with some modifications. 317 pupils of 4th and 5th grades from different primary schools 
from Slovenia participated in research. In one lesson pupils fulfilled two identical 
questionnaires referring to the same teacher. The first one referred to pedagogical actions of 
a teacher during classroom lessons and the second one referred to his (or her) pedagogical 
actions during gym lessons. We addressed the results of the statements according to thematic 
groups, respectively, dimensions of pedagogic actions. The result showed differences in 
pupils’ experience and evaluation of the teacher in a classroom and in a gym. Pupils’ 
confidence in a teacher is more significant in a classroom than in a gym. It turned out that 
pupils are more enthusiastic about a teacher at PE. Pupils are more satisfied with the 
teacher’s professional competence in a classroom because they evaluate them better at all 
statistically significant statements. Results show that teacher’s instructions are more precise, 
his (or her) understanding of subjects is better and his (or her) outfit is more appropriate in 
a classroom rather than in a gym. In the classroom, a teacher also repeats more frequently 
why certain themes or subjects are more useful, what its effective applications are as well as 
gives more detailed overview of a subject in the beginning of a school year. However, a 
teacher gives better grades at PE than at other subjects. Pupils feel that the teacher is more 
helpful, encouraging and gives them more spare time in a gym. In class he (or she) gives 
more difficult tasks to better pupils and encourages them to think and act independently. We 
also compared opinions according to the gender. Girls’ confidence in a teacher in a gym is 
better than boys’. It turned out that a teacher is more helpful to girls in a class and gives them 
more attention in a class and in a gym, is more encouraging in a class, loves them more, 
alerts them about their mistakes and deficiencies as well as takes their wishes into account. 
Boys in contrast to girls feel that a teacher gives more demanding tasks to better pupils in 
class and pays more attention to worse pupils in a gym. There were also some differences 
between the 4th and 5th grade. The 4th graders prove themselves to be more critical from the 
5th graders concerning teacher’s pedagogical actions in all thematic groups: encouraging 
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personal relationship and understanding, openness in communication, narrower professional 
competence, teaching strategy and leading. 
 
KEYWORDS: physical education, teacher, leading, pedagogical actions, pupils, 4th and 5th 
grade of primary school  
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1. Uvod  
Vsakdo bi se lahko strinjal, da je predmet šport izjemnega pomena v osnovnošolskem in 
srednješolskem izobraževanju zaradi njegovega bistvenega namena, ki ga Kristan (2009) 
opiše z besedami: »športno-vzgojni ideal je pridobiti slehernega mladega človeka za zdrav, 
športni slog življenja v vseh življenjskih obdobjih« (str. 88). Trenutno je to zaradi pretežno 
sedečega načina življenja še bolj pomembno kot kadarkoli prej.  

V nekaterih dosedanjih znanih raziskavah se je predmet šport med učenci osnovne šole 
izkazal za izjemno priljubljenega (Jurak, Kovač in Strel, 2002, Petrušič, 2015). Vzrok za to 
je učenčevo stališče, ki ga ima do predmeta šport in do športa samega, za kar pa je v veliki 
meri odgovoren učitelj, ki s svojim zgledom in načinom vrednotenja sooblikuje učence 
(Žibert, 2005). Veliko ljudi iz svojih izkušenj lahko pove, da je ravno učitelj predmeta šport 
tisti, ki jih je navdušil za športno udejstvovanje ali pa jih od tega popolnoma odvrnil. Tako 
bi lahko dejali, da se učitelju pripisuje velika odgovornost.  

Odkar stoji šola, se zastavlja vprašanje, kakšen naj bo dober učitelj, kakšna naj bo njegova 
osebnost, kako naj vodi pouk in na čem naj temelji njegovo vzpostavljanje avtoritete za čim 
boljši potek pouka ter za doseganje vseh zadanih ciljev pouka. Teoretični del te naloge je 
posvečen tudi tem tematikam. Predvsem pa so nas zanimala pedagoška ravnanja učitelja ter 
njihova odvisnost. Ker pouk poteka v interakciji učitelja z učenci, vsi vplivajo eden na 
drugega. Učiteljeva pedagoška ravnanja pa najbolje ocenijo prav učenci sami. Kako ga 
doživljajo in kako ga vidijo, ni nepomembno, kajti od tega je pravzaprav odvisno, kako bo 
proces učenja potekal (Marentič Požarnik, 2000).  

V sledeči raziskavi nas je zanimalo, kako učenci doživljajo svojega učitelja. To smo storili 
tako, da smo pridobili njihove ocene o trditvah, ki so obravnavala posamezna učiteljeva 
pedagoška ravnanja v razredu oz. pri predmetih, ki potekajo v učilnici, in v telovadnici oz. 
pri predmetu šport. Predvsem so nas zanimale razlike med njihovimi mnenji o učitelju v 
učilnici in v telovadnici. Raziskovali smo tudi razlike v rezultatih med dečki in deklicami 
ter med učenci 4. in 5. razreda.   
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2. Predmet in problem 

2.1. Učni predmet šport 

Učni predmet šport sodi med obvezne predmete v osnovnošolskem izobraževanju. V četrtem 
in petem razredu mu je v šolskem letu namenjenih 105 šolskih ur ter 5 športnih dni. Učni 
načrt predvideva, da bodo učenci ob koncu obveznega izobraževanja gibalno izobraženi, kar 
pomeni, da se učenci zavedajo pomena redne športne dejavnosti; razumejo pomen športa in 
gibanja ter njun vpliv na njihovo zdravje; so ustrezno gibalno učinkoviti glede na stopnjo 
biološkega razvoja in svojih lastnosti; svoje znanje in usvojene spretnosti pridoma 
uporabljajo za odgovorno in varno udejstvovanje v različnih športnih aktivnostih v prostem 
času (Učni načrt, 2011). 

Predmet šport ima številne potencialne za razvijanje temeljnih vrednot, kot so: solidarnost, 
strpnost, odgovornost, sodelovanje, tekmovalnost, delavnost, samoobvladovanje, 
samozavest, disciplina, spoštovanje pravil, poštenost, kritičnost, predvidevanje posledic 
lastnih dejanj ter odnos do narave (Kovač, 2000).  

Z vključitvijo predmeta šport v šolski kurikulum družba rešuje vprašanja: 

 telesnega in gibalnega razvoja, ki je v skladu s psihosocialnim razvojem 
posameznika (preizkušanje lastnih zmožnosti, samopodoba, ustvarjalnost);  

 socializacije (razvijanje norm, sodelovanje, strpnost, tekmovalnost, sprejemanje 
drugačnosti, samozavest, možnost uveljavitve); 

 vpliva na zdravje kot protiutež negativnim učinkov sodobnega življenja (ravnovesje 
med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, odpornost proti boleznim, 
zdrava prehrana ter sposobnost prenašanja naporov) (Jurak, Kovač in Strel, 2002).  

2.2. Priljubljenost predmeta šport 

Predmet šport je uvrščen med najbolj priljubljene predmete v osnovni šoli (Jurak, Kovač in 
Strel, 2002, Petrušič, 2015). V raziskovalnem projektu Športne dejavnosti otrok in mladine 
med poletnimi počitnicami (Jurak in sod., 2001) je sodelovalo 5240 učencev starih 7 do 10 
let (razredna stopnja osemletne osnovne šole) in 2104 učencev starih od 11 do 14 let 
(predmetna stopnja osemletne osnovne šole). Učenci so določili prve tri najbolj priljubljene 
in prve tri najmanj priljubljene šolske predmete. Med učenci razredne stopnje se je predmet 
šport izkazal za najbolj priljubljen predmet. Za šport kot prvi najbolj priljubljen predmet se 
je odločilo 37,8 % učencev, v velikem deležu pa so se odločali uvrstiti šport za drugega in 
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tretjega najbolj priljubljenega. Drugi najbolj priljubljen predmet je bila matematika, tretji pa 
likovna umetnost. Predmet šport se je izkazal za prvega najbolj priljubljenega pri obeh 
spolih, le da je nekoliko bolj priljubljen pri fantih, kar je zaradi različnih interesov med fanti 
in puncami povsem pričakovano. Za 50 % fantov na razredni stopnji je prvi najbolj 
priljubljen šolski predmet šport, medtem ko je deklet, ki so se opredelile enako, 27,5 %. 
Šport je manj priljubljen pri dekletih; za prvi najmanj priljubljen predmet se je odločilo  
6,7 % deklet. Tudi na predmetni stopnji je bil predmet šport izbran za najbolj priljubljen 
šolski predmet. Za prvi predmet se je odločilo 36,5 % učencev predmetne stopnje, največji 
delež odgovorov pa ima tudi kot drugi in tretji najbolj priljubljen predmet. Kot drugi predmet 
se je uvrstila likovna umetnost, tretji predmet pa je matematika. Tudi na tej stopnji je šport 
nekoliko bolj priljubljen pri fantih. Za prvi najbolj priljubljen predmet je šport izbralo  
47,6 % fantov in 28,3 % deklet. Podobno kot na razredni stopnji je šport nepriljubljen le 
majhnemu številu učencev predmetne stopnje. Najverjetnejši vzrok za to naj bi bile pozitivne 
izkušnje učencev pri pouku šport. Učencem so všeč učne vsebine in načini poučevanja 
(različne metode in oblike dela, raznovrstni pripomočki, diferenciacija in individualizacija, 
izbirnost vsebin) ter učenja (sodelovanje, tekmovanje, samodokazovanje) (Jurak, Kovač in 
Strel, 2002).  

Podobno raziskavo o priljubljenosti šolskih predmetov je delala T. Petrušič (2015) v okviru 
svoje magistrske naloge z naslovom Mnenje učencev 3. razredov o predmetu šport. V vzorec 
je bilo vključenih 245 učencev iz 3. razreda devetletne osnovne šole. 46,7 % učencev so 
predmet šport uvrstili na prvo mesto priljubljenosti, 25,4 % likovno umetnost in 12,5 % 
matematiko. Pri obeh spolih je bil predmet šport uvrščen med najbolj priljubljenega.  

S. Žibert (2005) ugotavlja, da je za priljubljenost športa najpomembnejše stališče, ki ga ima 
učenec do predmeta šport in športa kot takega. Učenčeva uspešnost pri predmetu šport, 
kakšen je učitelj predmeta šport in kakšna je organizacija ur predmeta šport, pomembno 
vplivajo na učenčevo veselje do športa in ukvarjanje s športom v prostem času. Avtorica 
meni, da ima učitelj pomembno vlogo pri oblikovanju učenčevih stališč do športa, kar pa naj 
bi bil najpomembnejši dejavnik za priljubljenost športa. Učitelj namreč s svojim zgledom in 
načinom vrednotenja sooblikuje učence. Raziskovalka je preučevala vpliv učitelja predmeta 
šport na priljubljenost predmeta šport in ukvarjanje s športom v prostem času ter ugotovila 
naslednje: 

 Učiteljevo upoštevanje želja učencev pri predmetu šport pozitivno vpliva na 
zadovoljstvo pri predmetu šport.  

Učenci imajo ob učitelju, ki jih upošteva, občutek, da jih jemlje resno. Zato učenci še raje 
obiskujejo predmet šport. Učenčevo ukvarjanje s športom v prostem času je bolj 
priljubljeno, če učitelj upošteva želje učencev. 

 Dajanje dodatnih nalog ob trenutnem neuspehu učencu pomembno pozitivno vpliva 
na zadovoljstvo pri predmetu šport.  
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Učenci imajo ob učitelju, ki se zanje zavzame ter jim je pripravljen pomagati, občutek 
pomembnosti. Tu je tudi razlog, da se sami še bolj potrudijo, da bi izpolnili učiteljeva 
pričakovanja. Prav tako učitelj z dajanjem dodatnih nalog ob neuspehu zvišuje 
zanimanje za šport v prostem času. 

 Seznanjanje učencev z nalogami, ki jih čakajo pri predmetu šport, pozitivno vpliva 
na zadovoljstvo pri urah športa.  

Učenci so vnaprej seznanjeni o vsebinah predmeta šport. Tako se lahko tudi pripravijo in 
vnaprej načrtujejo svojo uspešnost. 

 Seznanjanje učencev z namenom vadbe pri predmetu šport poveča motivacijo za 
predmet.  

Nameni predmeta tako postanejo učenčevi lastni cilji. Prav tako je priljubljenost športa v 
prostem času večja pri učencih, ki jim učitelj osvetli namen vadbe pri predmetu šport.  

 Jasnost kriterijev ocenjevanja je zelo pomembno za zadovoljstvo pri urah športa.  

Učenci so radi seznanjeni s kriteriji za posamezno oceno. To jim omogoča tudi 
primerljivost med njimi. Prav tako se učenci raje ukvarjajo s športom v prostem času, če 
imajo učitelja, ki jim razumljivo predstavi kriterij ocenjevanja. 

 Praktična usposobljenost učitelja za opravljanje predmeta šport pomembno pozitivno 
vpliva na zadovoljstvo učene pri športni vzgoji.  

Učenci imajo raje učitelje, ki dobro demonstrirajo športne panoge ter kar od njih zahteva, 
ko sodelujejo pri igrah z žogo. Učenci jih po navadi občudujejo ter jim je bližje kot ostali 
učitelji. Učenci, ki so se opredelili, da njihov učitelj praktično obvlada panoge, ki jih 
poučuje, se v prostem času pogosteje ukvarjajo s športom.  

 Učenci raje obiskujejo ure športa, četudi učitelj športa svoj predmet poučuje v športni 
opremi.  

Upoštevanje pravil varnosti in športne opreme iz obeh strani (učiteljeve in učenčeve) 
dobro pripomore k dobri razredni klimi tudi pri predmetu šport. Učenci, ki so zadovoljni 
z učiteljevo športno opremo, se v prostem času ukvarjajo s športom. 

 Učitelji športa, ki opravljajo svoje delo z veseljem, pomembno pozitivno vplivajo na 
zadovoljstvo učencev pri predmetu šport.  

Učenci se ob jih počutijo sprejete, imajo jih za prijatelje, zato postanejo dolgoročno manj 
konfliktni in sodelujejo prostovoljno, kajti učitelji morebitne konflikte rešujejo bolj 
demokratično, imajo višji »prag potrpežljivosti« od učiteljev, ki ne opravljajo svojega 
dela z veseljem.  
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 Pogovor z učiteljem športa o koristnosti predmeta šport pomembno pozitivno vpliva 
na zadovoljstvo pri predmetu šport.  

Učenci tako spoznajo dobrobit športa, zakaj se je pomembno ukvarjati z njim tudi v 
svojem prostem času ter v življenju. Tako tudi lažje sodelujejo pri predmetu. Pogovori 
z učiteljem športa o koristnih posledicah športne aktivnosti pozitivno vpliva na 
ukvarjanje s športom v prostem času.  

2.3. Specifike predmeta šport in njegovega poučevanja 

Vzgojno-izobraževalni proces pri predmetu šport poteka drugače kot pri drugih predmetih. 
Specifične so predvsem delovne razmere, saj za razliko od drugih predmetov, ki potekajo v 
učilnici, poteka v telovadnici, na šolskem igrišču ter na terenu. Pouk je poln interakcij, veliko 
je verbalne in neverbalne komunikacije. Pri predmetu šport lahko zaznamo več hrupa in 
različnih zvokov (žvižgi piščalke, odbijanje žog, ropot pri teku, navijanje …) in tako 
pogosteje pride do težav pri verbalni komunikaciji, še posebej pri učencih, ki niso navajeni 
organiziranega dela. Prvi pogoj za uspešno verbalno komunikacijo pa je ustrezna pozornost 
učencev, ki jo mora doseči učitelj. Najpogosteje to naredi z dogovorjenim znakom za 
prekinitev vadbe (neverbalna komunikacija). Druga ovira, ki jo mora upoštevati učitelj, je 
razpršenost učencev po vadbenem prostoru. V razredu namreč učenci sedijo v svojih klopeh 
in so bolj ali manj statični, vsakemu učencu je dodeljena svoja klop, medtem ko v 
telovadnici, ki je prostornejša, učenec ni tako omejen in ima prostor za gibanje. Učitelj 
predmeta šport mora tako pred posredovanjem informacije učence zbrati npr. v polkrog 
(Štihec, 1994). Pogosto se dogaja, da je zaradi tovrstnih težav v komunikaciji, učiteljevo 
vodenje pouka predmeta šport zato težje kot v razredu.  

Učitelj predmeta šport pa ima zaradi specifike poučevanja športa tudi vrsto prednosti. Prva 
je v tem, da pouk ni tako formalen kot v razredu. Več je priložnosti za verbalno in neverbalno 
komunikacijo z različnimi osebami kot pa v razredu, ker se učenci gibljejo, med vadbo se 
srečujejo med seboj in sodelujejo. Običajno gre za sproščen proces, med gibanjem se učenci 
gibalno izražajo in sproščajo svoja čustva. Radoživost, smeh, igrivost in veselje so neločljive 
sestavine procesa predmeta šport. Takšna klima pa zelo pozitivno vpliva na kakovost 
medsebojnih odnosov. Pogosto se učenci pri športu bolj »odprejo« in jih učitelji bolje 
spoznajo. Ravno učitelji predmeta šport veljajo za zaupanja vredne, učenci stkejo z njimi 
intimnejše vezi kot z učitelji pri drugih predmetih (Štihec, 1994). 

Posebnosti predmeta šport so tudi: razgibanost, zahtevna organizacija, hrup, varovanje 
učencev pri nekaterih prvinah, higienski ukrepi po vadbi in še najpomembnejša: skrb za 
varnost (Kristan, 2009). Zaradi tega je več možnosti za poškodbo ali nesrečo kot pa pri pouku 
ostalih predmetov. Ker število poškodb narašča (Nelson idr., 2009 v Kovač in Jurak, 2011), 
je naloga šole, da poskrbi za čim boljšo varnost v prostorih izvajanja pouka (Kovač in Jurak, 
2011). 
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Kristan (2009) poudari tri bistvene razlike med predmetom šport in drugimi učnimi 
predmeti. Prva je v tem, da gre pri športu za edini predmet, ki je nujen dejavnik v celostni 
rasti ter razvoju otrok, saj želi uravnovesiti enostransko poudarjeno skrb za intelektualni 
razvoj otrok. Drugo razliko vidi v tem, da je predmet šport priprava na zdrav način življenja 
v vseh obdobjih, kar pomeni boj proti civilizacijskim boleznim, ki nastanejo zaradi gibalne 
zanemarjenosti in sedečega načina življenja. Tretjo razliko pa vidi v dolgoročnem namenu 
predmeta šport, ki je v današnji družbi pomemben za vsakega človeka (ne glede na socialno 
stanje, poklic, spol ali starost), kar pa ne more trditi za druge učne predmete.  

V Učnem načrtu (2011) v sklopu didaktičnih priporočil najdemo odstavek, ki govori o skrbi 
za varnost učencev. Ta poudarja, da je treba varnosti nameniti posebno skrb. Zato je učitelj 
poleg spoštovanja predpisanih standardov in normativov pri predmetu šport primoran:  

 upoštevati osnovne načele varnosti, kot so: urejenost vadečih in primerna osebna 
oprema, pripomočki in orodja;  

 zaščiti vadbeni prostor;  

 posebno pozornost nameniti pripravljanju in pospravljanju orodij;  

 upoštevati vremenske razmere;  

 vadečim prilagoditi vsebine in metodične postopke;  

 organizirati učencem primerno vadbo;  

 biti pozoren na ustrezno obremenitev sposobnostim, znanju in zdravstvenemu stanju 
učencem;  

 biti dosleden pri zaščitni opremi;  

 biti pozoren na načela pomoči in varovanja ter  

 zagotoviti primerno ogrevanje. 

Poleg tega naj izvaja uspešen nadzor nad učenci ter naj jih seznanja z morebitnimi 
nevarnostmi.  

Ne samo da učitelj seznani učence z nevarnostjo, treba jih je tudi naučiti previdnosti in kako 
ravnati v primeru nezgode (Macfadyen, 2000).  

Kunstek (2002) je navedel nekaj splošnih principov, ki se jih je treba držati pri pouku šport 
za zmanjševanje tveganj: 

 izogibanje tveganj, 

 ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti, 

 obvladovanje tveganj pri njihovem viru, 

 prilagajanje vadbenega procesa posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega 
mesta in delovnega okolja, izbiro vadbene opreme ter metodičnih postopkov, 

 zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja, 

 prilagajanje tehničnemu napredku, 

 nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim, 
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 razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje delovne pogoje, organizacijo dela, 
tehnologijo, medčloveške odnose ter dejavnike vadbenega oz. učnega okolja,  

 dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi, 

 dajanje ustreznih navodil in obvestil sodelujočim v učnih procesih.  

Pri pouku šport lahko večkrat pride tudi do konfliktnih situacij, kar predstavlja stres. Večkrat 
lahko učitelj ali pa učenec neustrezno reagira v različnih vadbenih situacijah. Učitelj mora 
predvidevati, da lahko udeleženci predmeta šport pridejo v konflikten odnos do sovadečih. 
To se pogosto zgodi zaradi padca koncentracije, kar je veliko tveganje pri dejavnostih, ki 
zahtevajo visoko stopnjo zbranosti in koncentracije na določen element vadbe. Prav tako se 
nevarnost pojavlja pri športnih igrah, zato mora učitelj pred nadaljevanje dejavnosti 
konfliktno situacijo rešiti (Kunstek, 2002). 

2.4. Konflikti pri predmetu šport 

Dobro je prepoznati znake, ki opozarjajo na morebitne konfliktne situacije ter se z njimi 
soočiti. S tem lahko preprečimo nastanek še večjega konflikta. Če jih ne rešujemo že takoj, 
ko jih zaznamo, lahko to vodi v propad sistema, pojavijo se sovražna čustva ter napetost med 
posamezniki in skupinami. Ob tem tudi tvegamo slabšanje odnosa in komunikacije. 
Učiteljeva naloga je prepoznati konflikte in jih poskušati rešiti. Ob tem se pojavijo tudi 
pozitivni učinki reševanja konfliktov, in sicer spoznavanje sebe, spodbujanje osebne rasti, 
izboljšanje sposobnosti komunikacije ter sprejemanja odločitev (Vrbnjak, 2012). 

Pomembno je, da se zavedamo, da so v konfliktni situaciji prizadeti in občutljivi vsi 
udeleženci. Zato je pri reševanju konfliktov treba ravnati z veliko mero občutljivosti. Pred 
sprejetjem končne rešitve je treba premisliti, ali je rešitev dobra za nas in za nasprotnika ter 
ali s tem izboljšujemo skupen odnos. Način reševanja konfliktnih situacij pa je odvisen od 
našega odnosa do konflikta. Ta odnos se oblikuje že v družinski skupnosti ter je odvisen od 
zgleda, ki nam ga dajejo starši oz. vzgojitelji. Način (ne)reševanja konfliktov je odvisen od 
medsebojne komunikacije. Iskrena, neposredna, odprta ter sproščena komunikacija v 
kombinaciji s spoštljivimi odnosi v družini so gotovo komponente, ki prispevajo k 
učinkovitemu reševanju konfliktov. Gojenci takšnih družin znajo reševati konflikte na 
primeren način ter so bolje opremljeni od otrok, ki so konfliktov prikrajšani (Vrbnjak, 2012). 

V šolskem okolju se konflikte rešuje na več načinov. Konflikt je odličen vzgoji element prav 
zaradi strategije njegovega reševanja. Medsebojni odnosi (pozitivni ali negativni) med 
udeleženci v konfliktu so pomembni in od njih je odvisno, kakšno bo reševanje in končna 
rešitev konfliktne situacije. Če je reševanje kvalitetno in konstruktivno vodeno, izboljšuje in 
osveži odnos med učitelji in učenci. Vedenje učitelja in učenca med samo situacijo je 
bistvenega pomena za rešitev in posledice konflikta. Učitelj je kot strokovnjak v 
izobraževalno-vzgojnem procesu zgled ravnanja v konkretnem konfliktu. Priporočljivo je, 
da konfliktno situacijo uporabi za koristno vzgojno sredstvo ter s svojim vedenjem vpliva na 
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učence. Učitelj naj bi konfliktne situacije analiziral skupaj z učenci. Na ta način bi se skupaj 
učili kvalitetnega reševanja problemov in konfliktov, kar bo učencem prav pršilo tudi v 
nadaljnjem življenju (Brajša, 1993). 

Za uspešno obvladovanje raznolikih konfliktov je treba poznati več strategij reševanja le-
teh. Situaciji primeren pristop do konflikta je namreč ključen. Opišimo nekaj strategij 
reševanja konfliktov (Rahim, 1982 v Vrbnjak 2012): 

 Sodelovanje  

Gre za sodelovanje obeh strani, ki sta odprti za izmenjavo informacij in pregled razlik. 
Obe strani vplivata na reševanje problema. Posameznik, ki se večinoma poslužuje tega 
načina reševanja konfliktov, se neposredno sooča z njim ter poskuša najti ustvarjalne ter 
nove rešitve. Mar mu je za svoje potrebe ter potrebe drugega. 

 Prilagajanje 

Za to strategijo je značilno, da se eden izmed dveh sprtih strani postavi nazaj, svoje 
vedenje prilagodi drugemu v upanju, da bo naslednjič on v zameno dobil od drugega 
nekaj, kar bo potreboval.  

 Prevlada 

Gre za »zmagam – izgubiš« stil, prevladuje visoka skrb zase in nizka za druge. Po navadi 
gre za prevzem moči ali sile posameznika, da prevzame položaj. Značilnosti: 
dominantnost, zloraba višjega položaja, verbalna prevlada, agresija in vztrajnost. V 
medosebnih odnosih je neučinkovit in nekoristen način reševanja konfliktov. Učinkovit 
pa se pokaže takrat, ko se znajdemo v procesu, ki je izrazito usmerjeno k cilju.  

 Umik 

Odstop, izogibanje in umik je značilno za posameznike, ki malo skrbijo zase in za druge, 
ter so neučinkoviti pri zadovoljevanju svojih potreb ali potreb drugih. Stil je uporaben ob 
nepomembnih stvareh ali ko umik odtehta prednost za rešitev konflikta (soočenje z 
drugim ima potencialno disfunkcionalen učinek). 

 Kompromis 

Obe strani se nečemu odpovesta ali popustita v zahtevah z namenom, da dosežeta 
obojestransko rešitev, ki je sprejemljiva. Gre za iskanje »sredinske« rešitve in je 
primerno, ko so cilji obeh strani pomembni ali obe strani enako močni.  
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Uspešno rešeni konflikti poleg tega, da si vpleteni ljudje postanejo bližji ter se zviša njihova 
samozavest, tudi:  

 pripomorejo, da se zavemo problemov,  

 izzivajo nove spremembe in interese,  

 vodijo v iskanje novih rešitev,  

 spodbujajo premislek o svoji reakcijah,  

 znižujejo napetost, razbijejo monotonijo,  

 izboljšajo načine komuniciranja ter  

 ponujajo možnost, da se bolje spoznamo (Komel, 2002).  

Petstopenjski model je eden izmed možnih modelov reševanja konfliktov. Njegove stopnje 
so:  

 konfrontacija s konfliktom, 

 razumevanje stališč drugih, 

 opredelitev problemov, 

 preverjanje možnih rešitev in 

 sporazum – odločitev o najboljši rešitvi (Komel, 2002).  

Specifična narava pouka šport vsebuje določene situacije, v katerih so konflikti pogostejši. 
Tudi čustva igrajo veliko vlogo pri športu tako pri učencih kot pri učiteljih. In to so, poleg 
že omenjenih morebitnih težav s komunikacijo, tudi glavni vzroki za vznik konfliktov 
(Vrbnjak 2012).  

2.5. Vloga učitelja pri predmetu šport 

Predmet šport naj bi v prvi vrsti spodbujal učence za prostočasno ukvarjanje s športom. To 
lahko doseže učitelj z njegovo najpomembnejšo nalogo, ki je: »/…/ prebuditi, spodbuditi in 
utrditi učenčeve športne interese tako, da bodo presegli le šolsko delo ter usmerjali otrokovo 
življenje nasploh« (Cankar in Ambrožič, 1991, str. 7). 

Tudi Škof (2010) meni, da je učitelj »srce in duša« vzgojno-izobraževalnega procesa. Kako 
pomemben bo šport in zdrav način življenja učencem, je odvisno od učiteljeve učinkovitosti, 
njegovih občutkov in osebnostnih lastnosti. Avtor je zapisal tudi to, da si učitelj oblikuje 
pristno avtoriteto le s spoštovanjem in ljubeznijo učencev, z naklonjenostjo do športa ter s 
svojim znanjem.  

»S sistematičnim športno-vzgojnim procesom se med obveznim šolanjem seznanijo vsi 
otroci. Zaradi posebnega pomena športne vzgoje mora učitelj osmisliti športno vadbo, ob 
športnem udejstvovanju pa naj otrok in mladostnik doživljata ugodje, saj je od tega v veliki 
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meri odvisno, ali bo gibanje in šport kasneje vpletel v svojo prostočasno dejavnost« (Jurak 
in Kovač, 2012, str. 11). 

V Učnem načrtu (2011) lahko v poglavju o uspešnosti in motivaciji učencev zasledimo, da 
je učitelj tisti, ki skrbi za motivacijo in uspešnost svojih učencev. To naj bi dosegel z 
upoštevanjem njihove različnosti. Učitelj naj se drži načela, da napredujejo vsi učenci ob 
posamezniku primerni vadbi. Učitelja naj pri načrtovanju pouka športa vodi cilj, da bi si pri 
njegovem pouku vsi učenci pridobili pozitivno stališče do gibanja, si oblikovali pozitivno 
samopodobo in prijateljskega odnosa do drugih učencev.  

Učni načrt (2011) prav tako narekuje, naj se pri športni vadbi prepletajo različni vidiki 
vzgoje, in sicer: razumski, čustveni, socialni in vrednotni.  

Slezak (2015) je zapisal, da je prva in najpomembnejša naloga športnega učitelja, da si 
prisluži spoštovanje in zaupanje pri svojih učencih. Učenci namreč začnejo sprejemati 
informacije na poglobljenem nivoju in se odprejo komunikaciji, ko zaznajo, da je učitelju 
mar za njih kot posameznike. Pedagogom svetuje, naj vzpostavijo iskren odnos oz. »most« 
med njimi in učenci, in sicer s skrbjo in s pristnim zanimanjem za njih. Ko bodo učenci 
vedeli, da jim je mar za njih, bo tudi njim mar za njihovo športno znanje. Podobno misel je 
imel tudi slovenski pedagog Gogala (1968), ki Slezakov »most« označi kot osebni 
»kontakt«. 

Kristan (2009) trdi, da je za uspešen vzgojno-izobraževalen učinek poleg ustreznih objektov, 
učil, dognane didaktične terminologije in učnega načrta, treba imeti iznajdljivega, strokovno 
podkovanega in ustvarjalnega učitelja. Pod pogojem, da ima rad svoj poklic, ima pedagoški 
eros in razvit čut odgovornosti, lahko pričakujemo najboljše vzgojno-izobraževalne učinke.  

Dejanje (za spodbujanje učencev in učiteljevo vedenje o tem), odločanje (razmišljanje in 
odločanje pred uro, med in po njej o tem, kako najbolje doseči zastavljene cilje) ter znanje 
(učiteljevo poznavanje predmeta, učencev, kurikuluma, učnih metod, vpliva drugih 
dejavnikov na učenje in poučevanje ter poznavanje lastnih sposobnosti poučevanja) so trije 
glavni elementi, brez katerih ne sme biti dober učitelj (Kiriacou, 1997). 

Najboljši način za ohranjanje učenčevega sodelovanja pri predmetu šport je vzdrževanje 
pozitivnega učnega okolja. Učenci so bolj odzivni, ko jih poučuje kompetenten učitelj ter ko 
jih zna uspešno voditi. Cenijo tudi učiteljevo znanje in navdušenost nad učno snovjo 
(Lambirth in Bailey, 2000). 

Škof (2005) se je spraševal, ali obstaja model uspešnega učitelja športa. Glede na to, da sta 
učiteljeva pedagoška avtoriteta in učinkovitost povezana z različnimi dejavniki, kot so: 
učiteljeve izkušnje, znanje, profesionalni eros do učencev in predmeta, socialno vplivanje, 
značajske lastnosti (na primer: usmerjenost k izbranim ciljem, stanovitnost, strpno 
odzivanje, nesebičnost …) si na to vprašanje avtor odgovori, da ne obstaja nekega enotnega 
modela uspešnega učitelja. Uspešnih učiteljev je namreč več in ti se med seboj razlikujejo v 
značilnostih, značaju ter sposobnostih. Vsak učitelj si ustvari svoj tip pedagoškega 
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delovanja, glede na pomen, ki ga pripisuje posameznemu dejavniku. Avtor najde svoj idealni 
model na podlagi različnih pedagoških študij v značilnostih in ravnanjih, ki jih učenci cenijo 
ter si jih želijo pri učitelju. Te so: strokovnost, naklonjenost, humanost, potrpežljivost, 
strpnost, pristnost, avtoritativnost, odprtost, socialna občutljivost, pravičnost, kooperativnost 
in prijateljstvo. Hladnost, nerazumevanje, hitra jeza, zmedenost, oblastnost, labilnost, 
žaljenje ter ponižanje učencev – to pa so značilnosti, ki naj bi se jih po učenčevem mnenju 
učitelj izogibal. 

Uspešni učenci imajo predmet šport radi in ga visoko vrednotijo. O tem poroča raziskava 
Štiheca, Cankarja in Strela (1992), v kateri so učitelje športa ocenili motorično 
najsposobnejši učenci v 4. razredu osnovne šole. Ugotovljeno pa je bilo tudi to, da si želijo 
večjo strokovnost ter osebnega pristopa. Avtorji predlagajo organizacijo procesa predmeta 
šport v timu učitelja razrednega pouka in učitelja športa za zagotovitev boljšega učinka 
pouka. Tudi V. Štemberger (2003) za kvalitetnejšo izvedbo predmeta šport izpostavi 
sodelovanje razrednih učiteljev ter športnih pedagogov. Jurak in Kovač (2003) sta ugotovila, 
da sodelovanje omenjenih učiteljev zagotavlja kakovostno delo in ustrezno varnost.  

Soodločanje in sodelovanje učencev pri pouku sta tudi eni izmed značilnosti kakovostnega 
pouka, kar lahko učitelj športa izkoristi pri svojih urah. Škof (2005) navede, da ima učitelj 
priložnost skupaj z učenci izbirati načine izvajanja učnih vsebin, učne vsebine in tudi 
soodločati pri ocenjevanju.   

Vsi učitelji, ki poučujejo predmet šport, bi morali upoštevati nekaj priporočil (Jeromen in 
Kajtna, 2007):  

 primerna izbira težavnosti za vsakega učenca posebej (individualizacija); 

 uporaba širokega razpona vaj in aktivnosti (učenci naj bodo povabljeni k 
ustvarjalnemu izumljanju svojih vaj pod učiteljevim nadzorom in usmerjanju); 

 čim boljši izkoristek časa učne ure in s tem aktivnosti učencev (načrtovanje učne ure 
s čim manj čakanjem v vrstah); 

 povedati bistvo s čim manj besedami (čim manj izgubljati dragocen čas; nenehno 
podajanje navodil lahko učence zmede ter zmanjša njihovo pozornost ter 
motivacijo).  

Marsikdo se je v času šolanja srečal z učiteljem razrednega pouka in učitelja športne vzgoje, 
ki mu je gibanje oz. športno aktivnost prestavil kot učinkovito dejavnost za vse življenje. 
Morda ga je prepričal ravno s svojim vedenjem, osebnostjo in pedagoškimi ravnanji.  
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2.6. Lastnosti uspešnega učitelja 

Strmčnik (2001) na podlagi učenčevih visoko ocenjenih lastnosti, ki jih mora imeti učitelj, 
na seznam želenih učiteljevih lastnosti uvrsti: (samo)kritičnost, humanost, tolerantnost, 
razumevanje in pozitivno pričakovanje.  

(Samo)kritičnost označi kot ključen pogoj za učiteljevo kakovost. Ni dovolj, da učitelj dobi 
povratno informacijo o svojem delu le pri svojih učencih, vlagati mora tudi v svoj strokovni 
razvoj, in sicer s preučevanjem novih teorij, konceptov, izkušnjami izkušenejših učiteljev; z 
delom v tim-u z drugimi učitelji ter s hospitiranjem drugih učiteljev pri njegovi uri. Učitelj, 
ki je soočen z utemeljenimi mnenji in ocenami svojih sodelavcev, je zmožen globlje analize 
sebe in svojega dela, kar lahko občutno izboljša njegovo strokovno ter osebnostno 
samopodobo in nenazadnje praktično učno delo.  

Humanost je spoštovanje vrednosti in dostojanstva vsakega človeka, priznavanje 
drugačnosti in njegove svobode ter videnje človeka v pozitivni perspektivi. Humanost naj bi 
bila temeljna značilnost razreda in učitelja v njem. Ta ima rad vse učence enako, do vseh 
ima enak človeški odnos in vse spoštuje enako. Učitelj je tisti, ki prvi spoštuje in svojega 
spoštovanja ne pogojuje z učenčevim obnašanjem oz. poboljšanjem. »Učenec mora biti 
najprej spoštovan, da bi tudi on lahko spoštoval učitelja in druge« (prav tam, str. 191).  

Razumevanje pomeni doživljanje ravnanja, značilnosti ali človeka v celoti. V odnosu z 
učenci naj bo učitelj empatičen in topel. Učencu naj prisluhne, prepozna, razume in sprejme 
njegova čustva.  

Tolerantnost in strpnost sta vrlini, ki naj bi ju imel dober učitelj. Sredi najrazličnejših razlik, 
destruktivnimi in konstruktivnimi pojavi ter v napetosti v razredu je učitelj tisti, ki naj bi 
reagiral prizanesljivo in strpno. Vendar ni vedno tako. Šibkejši, počasnejši in manj vzgojeni 
učenci so pogosto deležni nestrpnosti in netolerantnosti. Učitelj mora učenca razumeti in 
tolerirati, če le ni prekoračena mera zdrave dopustnosti. Učenčevo ravnanje oz. lastnost 
lahko sicer razume, ampak ga ne sme tolerirati, če prizadene škodo učencu ali oddelčni 
skupnosti. »Kolikor bolj toleranten in strpen je učitelj, toliko bolj mu učenci sledijo tudi v 
teh vrednotah in ga sprejemajo kot vzor« (prav tam,  str. 193).  

Učitelji, ki so večkrat dobro razpoloženi, od učencev več zahtevajo in postavljajo višje 
zahteve, dajejo več povratnih informacij, jim pomagajo, so učitelji s pozitivno pedagoško 
naravnanostjo. Učenci so uspešni in motivirani, ko delajo v okolju s pozitivnimi 
pedagoškimi pričakovanji, optimizmom in zaupanju vanje.  

Škof (2010) tudi pravi, da se učenci vedno prilagodijo učiteljevim pričakovanjem. »Ko 
učitelj verjame vase in v učence, tudi učenci začnejo verjeti vase« (str. 232).  
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Cankar (1994) pravi, da je nemogoče najti osebnost, ki bi bila najprimernejša za športnega 
pedagoga. V tem je tudi razlog, zakaj se raziskovalci bolj kot na osebnostne značilnosti 
osredinjajo na proučevanje stila vodenja in načinov ravnanja.   

2.7. Učiteljevi stili vodenja – teorija situacijskega 
vodenja 

Vedenjske vzorce, s katerim vplivamo na druge in jih ti prepoznajo, imenujemo stil vodenja. 
S teorijo situacijskega vodenja sta se ukvarjali V. Zabukovec in D. Boben (2005) in tovrstno 
vodenje označili kot »način, ki omogoča učitelju izbiro vzorca vedenja, ki ustreza dani 
situaciji (število učencev, zahtevnost in trajanje naloge) ter značilnostim učencev 
(motivacija, znanje, izkušnje)« (str. 188).  

Glede na stopnjo direktivnosti oziroma stopnjo podpornosti pri učiteljevem vodenju razreda 
v teoriji situacijskega vodenja ločimo štiri stile, in sicer: direktivni, inštruktorski, podporni 
in delegatski stil vodenja. Vodenje lahko določa tudi vidik usmerjenosti v nalogo ali v 
odnose. Naslednja shema prikazuje odnose med podpornostjo in direktivnostjo oziroma 
usmerjenost v odnos ali v nalogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema stilov vodenja glede na usmerjenost v nalogo oz. v odnos in glede na direktivnost oz. 
podpornost (P. Hersey in K. H. Blanchard (1988) v Zabukovec in Boben (2005). 
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Večja stopnja jasno začrtanih in določenih ciljev, jasna kontrola pri doseganjih ciljev, močna 
strukturiranost označuje direktivnost v vodenju. Usmerjenost v nalogo je značilnost 
učiteljev, ki pri pouku poudarjajo cilje ter njihovo uresničevanje. Ko pri postavljanju ciljev, 
določanju poti za njihovo doseganje ter spremljanju uresničevanja teh ciljev, sodeluje z 
učenci, to pomeni podpornost. Ta se kaže v pretežni usmerjenosti v odnos. Z drugimi 
besedami – direktivnost je usmerjena v izpeljavo naloge, učitelj daje pomembnost znanju in 
ocenam. Ob tem pa se ne poslužuje podpornosti, ki je upoštevanje učencev in njihovega 
mnenja, kar je povezano z odnosnim vidikom vodenja (Zabukovec, Boben in Krajnc, 1999). 

Značilnosti direktivnega stila sta visoka direktivnost oz. usmerjenost v nalogo. Učitelj 
avtonomno usmerja učence ter jih vodi v skladu z njegovimi cilji. Njegova navodila so jasna, 
dosledno nadzoruje izpeljavo naloge oz. doseganje cilja. Na drugi strani pa ima nizko 
podpornost in manjšo usmerjenost v odnose med njim in svojimi učenci.  

Podporni stil je popolnoma nasproten direktivnemu, saj sta njegovi glavni značilnosti ravno 
visoka usmerjenost v odnose in podporo. Učitelj spodbuja razmišljanje svojih učencev, 
upošteva njihova mnenja in predloge. Vzpostavlja odnos vzajemnosti in razvija zaupanje v 
zmožnost učencev tako, da pri uresničevanju ciljev vključuje učenčevo predznanje, njihove 
ideje ter poglede.  

Ko pri učitelju pri vodenju zaznamo visoko mero direktivnost in podpornosti, lahko rečemo, 
da se poslužuje inštruktorskega stila vodenja. Tak učitelj upošteva predloge, razmišljanja in 
iskanje odgovorov učencev, obenem pa ima zelo jasno začrtane cilje, njihovo uresničevanje 
in načine nadzorovanja za izpeljavo le teh. Ne samo da spodbuja in razvija odnos med njim 
in učenci, ampak tudi jasno in odločno vodi uro v smeri zastavljenega cilja.  

Zadnji stil vodenja pa je delegatski, ki ga označuje nizka stopnja direktivnosti in podpornosti. 
Zaznamuje ga relativno malo strukturiranosti in spremljanja učne snovi; pri izbrani nalogi 
se odnos med učencem in učiteljem ne razvija, ker naj bi bil ta odnos že oblikovan. Učitelj 
odgovornost za učenčevo določevanje in uresničevanje ciljev prenese na učence. 
Odgovornost za odnose med učenci in učiteljem je prenesena na učence. Iz tega lahko 
sklepamo, da učenci sami kreirajo svojo učno situacijo z vidika naloge ter odnosa 
(Zabukovec, Boben in Krajnc, 1999). 

V. Zabukovec in D. Boben (2005) menita, da stili vodenja učiteljev pomembno vplivajo na 
delovanje učencev. Učitelj na podlagi poznavanja učencev in naloge oceni razvojno stopnjo 
učencev ter se tako odloči, katerega stila vodenja se bo poslužil.  
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Preglednica 1: Primernost učiteljeve izbire stilov vodenja glede na učenčevo razvojno 
stopnjo (Zabukovec in Boben, 2005, str. 191) 

Razvojna stopnja Stil vodenja 

Malo (pred)znanja, visoka motivacija Direktivni 

Napredek v znanju, nizka motivacija Inštruktorski 

Veliko znanja, spremenljiva motivacija Podporni 

Veliko znanja, visoka motivacija Delegatski 

 

Učiteljeva uporaba več stilov vodenja naj bi praviloma kazala na večjo učinkovitost učitelja, 
saj zna svoje vodenje prilagoditi situaciji in značilnostim učencev in tako poveča 
prilagodljivost, kar posledično prispeva k večjem uspehu pri učiteljevem delu. Da pa bi 
učitelj dosegel fleksibilnost, mora načrtovati več ciljev, zahtevnejše naloge, ustvarjalne in 
nestrukturirane naloge ter spremembe v procesu (Zabukovec in Boben, 2005). 

Že omenjeni raziskovalki V. Zabukovec in D. Boben (2005) sta v letih 1999 in 2000 
primerjali dve skupini učiteljev – učitelje, ki poučujejo šport, in učitelje drugih strok v 
uporabi situacijskih stilov vodenja. Učitelji predmeta šport so v povprečju uporabljali 
najmanj dva in največ štiri stile vodenja. Največkrat so izbrali podporni stil, za njih najmanj 
primerna stila pa sta bila direktivni in delegatski. Učitelji, ki poučujejo druge predmete, pa 
so pri svojem pouku najpogosteje uporabili podporni in inštruktorski stil, redkeje pa so se 
posluževali direktivnega in delegatskega.  

2.8. Osebnost in avtoriteta učitelja 

Glasser (1998) v sklopu svoje kontrolne teorije navede aksiom za neprisiljeno vodenje: »Čim 
bolje nekoga poznamo in čim bolj nam je všeč to, kar poznamo, tem bolj zavzeto bomo za 
to osebo delali« (str. 42). Kontrolna teorija temelji na tem, da imamo vsi ljudje pet osnovnih 
potreb (po ljubezni, moči, svobodi, zabavi in preživetju) ter smo tako pripravljeni delati za 
osebe, ki jih imamo radi (ljubezen), nas spoštujejo (moč), nas zabavajo (zabava) in nam 
omogočajo varno življenje (preživetje). Tako avtor svetuje učiteljem, naj jih učenci spoznajo 
ter vzljubijo.  

Gogala (1968) daje veliko veljavo osebnosti učitelja, kajti le osebnostno zgrajeni učitelj 
lahko najde »kontakt« s svojimi učenci. Pedagoški kontakt naj bi bil eden najpomembnejših 
pogojev za uspešno poučevanje ter vzgajanje. Gre za zbliževanje med učenci ter učiteljem, 
kot posebno čustveno stanje, v sklopu katerega učitelj postane učencem vodnik in 
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oblikovalec. Avtor loči dve vrsti kontakta: osebni kontakt in delovni kontakt. Zbližanje med 
učiteljevo in učenčevo celotno osebnostjo imenujemo osebni kontakt. Ta se gradi na podlagi 
simpatije, v kolikšni meri imajo učenci radi svojega učitelja, ali se radi pogovarjajo z njim, 
mu zaupajo, spoštujejo, ga cenijo. Ravno od osebnega kontakta je odvisen učiteljev vzgojni 
vpliv. Delovni kontakt pa se vrši v šolskem delu – odvisen je od učiteljeve strokovne 
uspešnosti (motiviranje, učna sredstva, didaktični pristopi, metode, zanimivi učni problemi) 
ter v kolikšni meri se učitelj tudi osebno vplete v učni proces. »Učenci so torej na različnejše 
načine aktivni, skupno z učiteljem razmišljajo in rešujejo probleme, delajo z učiteljem vred 
ob isti učni snovi in ob isti učni tematiki« (prav tam, str. 567). Pogoj za dosego omenjenih 
kontaktov je pristen pedagoški eros. Z drugimi besedami, učitelj ima rad svoje učence 
človeško in pedagoško, kar se manifestira v tem, da je učitelj rad v družbi svojih učencev, 
se z njimi pogovarja, jim je na voljo za zaupen pogovor, jim svetuje, se igra z njimi, se z 
njimi šali. Skrbi ga za njihov razvoj, želi, da so učno uspešni in vzgojeni, zato pa je do njih 
tudi zahteven. Tudi učiteljev odnos do učne snovi ter učnega predmeta v veliki meri pogojuje 
osebni in delovni kontakt. »Učenec lahko dobi svoj odnos do učne snovi prek odnosa do 
svojega učitelja, lahko pa dobi svoj odnos do učitelja tudi prek svojega odnosa do učne 
snovi« (prav tam, str. 570).  

Kroflič (1997) govori o avtoriteti kot o posebnem odnosu, ki ni enakovreden in »/…/ v 
katerem nadrejeni pol določa vsebino odnosa in teži k temu, da bi podrejeni pol ta vsebinska 
določila internaliziral in jih bolj ali manj zavestno sprejel za svoja« (str. 14). Ob enem pa je 
tudi »moč, ki nekemu dejavniku omogoča vpliv na druge predvsem brez uporabe očitne 
prisile« (prav tam, str. 14). 

Učitelj se mora zavedati, da ga učenci dojemajo za tistega, za katerega se predpostavlja, da 
ve, z drugimi besedami – da pridobi avtoriteto z mesta znanja. Učenci verjamejo njegovemu 
znanju ter ga ob tem spoštujejo njega kot osebo zaradi njegovih ravnanj. Ne glede na 
učiteljeve osebnostne lastnosti (naj bodo dobre ali slabe) in kako organizira pouk, 
pomembno je, da pride do transfernega razmerja med učiteljem in učencem. Le v tem 
primeru se vzpostavi učiteljeva avtoriteta (Kovač Šebart, Krek, 2009). 

Gogala (v Kroflič, 2000) pa je razvil koncept osebnostne avtoritete, ki jo utemelji na osebnih 
značilnosti učitelja in njegovega pedagoškega erosa. Odnos med učiteljem in učenci mora 
neenakosti navkljub temeljiti na demokratičnih osnovah.  

 »Le z ljubeznijo in spoštovanjem učencev, z resnico in pravico ter z znanjem si učitelj lahko 
oblikuje pravo – pristno avtoriteto. Ta deluje vzgojno in ima daljnosežne pedagoške 
posledice, kar je pri vzgoji za kakovost življenja s športom morda najpomembnejše« (Škof, 
2005, str. 23).  
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2.9. Pedagoška ravnanja učitelja 

Pedagoška ravnanja učitelja so nedvomno pomembna pri vzgojno-izobraževalnem procesu. 
Določa jih veliko dejavnikov, kot so učiteljeva pojmovanja o pouku, o vlogi učitelja, učenca, 
ter o vlogi učenja in poučevanja, ki si jih je pridobil v procesu šolanja. To vplivanje lahko 
ponazorimo z različnimi modeli, ki so nam v pomoč pri razumevanju o nastanku pedagoških 
ravnanj. 

Prvi model je model medsebojne povezanosti in sovplivanja med učiteljevimi kognitivnimi 
procesi in učiteljevim ravnanjem ter tudi posledicami učiteljevega ravnanja. Avtorja Clark 
in Petersen (1986, v Javornik Krečič, 2008) razložita učiteljeve kognitivne procese s krožnim 
sovplivanjem učiteljevim načrtovanjem in analiziranjem, odločanjem, prepričanji, 
pojmovanji ter implicitnimi teorijami. Znotraj tega učiteljevega delovanja in posledic pa gre 
za sovplivanje med ravnanjem učitelja, ravnanjem učencev ter njihovimi rezultati.  

B. Marentič Požarnik (2006) prilagodi Fredov Korthagenov model v zvezi z izobraževanjem 
učiteljev s konference ISATT leta 2003 in plastovitost učiteljeve osebnosti poimenuje model 
čebule, v katerem so učiteljeva ravnanja kot metode in tehnike na površini, nato sledi plast 
kompetenc, kompleksen sistem znanja, spretnosti in strategij za uporabo ter čustvenih 
elementov, naslednjo plast sestavljajo učiteljeva prepričanja o vidikih vzgojno-
izobraževalnega dogajanja (mentalni modeli, pojmovanja o znanju, učenju, poučevanju in 
pouku), sledi plast učiteljeve opredelitve lastne vloge – poklicne identitete. Zadnja plast pa 
je učiteljeva avtentična osebnost. Plasti, ki so globlje, vplivajo na površinske plasti in so 
manj dostopne zavesti, kar pomeni, da jo težje spreminjamo. Učiteljeva avtentična osebnost, 
poklicna identiteta, pojmovanja in kompetence določajo učiteljeva ravnanja ter strategije 
poučevanja.  

Tretji model prikazuje dogajanje v učitelju v konkretni situaciji, še preden se nanj odzove. 
Schein (1998, v Javornik Krečič, 2008) je razvil cikel ORJI, ki prikazuje intrapsihične 
procese, ki potekajo v učitelju od zaznave situacije do ravnanja. Učitelj situacijo najprej 
zazna ter jo opazuje (O), nato se nanjo čustveno odzove (R), jo na podlagi lastnega 
doživljanja analizira in presodi (J), nato pa se odzove nanjo (I). Na zaznavo, presojo in odziv 
pa vplivajo pretekle izkušnje. 

Pri pouku gre za interakcijo, obojestransko vplivanje, ki vsebuje medsebojno delovanje ljudi, 
ki imajo določena stališča drug ob drugem ter si vzajemno določajo način ravnanja (Bratanić, 
1990), kar pomeni, da so ob učitelju pomembni tudi učenci. Med splošne značilnosti 
razredne interakcije B. Marentič Požarnik (2000) navede vzajemnost med učiteljem in 
učencem – učenci vplivajo na učitelja in učitelj na njih. Rezultat tega vzajemnega vplivanja 
je krožno ali cirkularno komuniciranje (Bratanić, 1990), ki se ustvari že od prvega srečanja 
dalje. Če učitelj naredi dober vtis na učence, se mu lažje odzivajo, mu sledijo ter tako 
vplivajo na njegove nadaljnje ravnanje. Učitelj se ob tem počuti pozitivno in se lažje 
spoprime z morebitnimi disciplinskimi problemi. Tako nastaja pozitivni krog vzajemne 
socialne stimulacije.  
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Med opazovanjem različnih učiteljev v podobnih situacijah, ugotovimo, da ravnajo različno. 
To lahko pojasnimo s tem, da učiteljevo ravnanje razumemo kot rezultat subjektivnih 
razlogov, ki so odvisni od danih situacij (Cankar, 1994).  

Krpač (1996) označi pedagoška ravnanja pri predmetu šport kot učiteljeve aktivnosti, da bi 
skupaj z učenci v čim večji meri uresničil smotre tega predmeta. Ti pa naj bi uresničevali 
dva temeljna namena, in sicer pozitiven učinek na skladen biopsihosocialni razvoj učencev 
ter  vzgojo za ustvarjalno, kakovostno in zdravo življenje v naslednjih letih življenja.  

Opirajoč se na osnove nekaterih študij, ki obravnavajo posamezne pedagoške vplive na 
telesno aktivnost mladih, Škof (2010) meni, da bi lahko postavil hipotezo o tem, da učitelj 
športa lahko vpliva na stališča in motiviranosti učencev do športne aktivnosti in s tem na 
njihovo življenjsko športno udejstvovanje, in sicer z ustreznimi pedagoškimi ravnanji pri 
oblikovanju odnosov v oddelku, z uporabo pravih motivacijskih strategij in drugih 
mehanizmov razredne klime ter pri izbiri vsebin in vrednostnih orientacij poučevanja.  

Cankar in Ambrožič (1991) trdita, da so učiteljeve lastnosti povezane z njegovim vedenjem 
in ravnanjem. Čeprav so nekateri avtorji mnenja, da ni mogoče oceniti učiteljevih 
sposobnosti z opazovanjem, avtorja navajata, da je sicer res nemogoče neposredno zaznati 
učiteljevo občutljivost, prisrčnost ali inteligentnost, vendar pa je mogoče opazovati 
posledice teh lastnosti v učiteljevem vedenju ter ravnanju. »Ne glede na to, da je učiteljevo 
vedenje in ravnanje produkt interakcije med zahtevami situacije in osebnimi dejavniki 
(izobrazba, prepričanje, motivacija itd.) pa z učenčevega vidika njegovo vedenje in ravnanje 
vendarle pripomore k formiranju skupne oddelčne situacije. Zato ga je mogoče opazovati in 
objektivno proučevati« (Cankar in Ambrožič, 1991, str. 12). Učitelj določa vsebino dela, 
diskusije, določa in omejuje medsebojno sodelovanje … To omogoča raziskovanje 
neposrednih učinkov učiteljeve aktivnosti na osnovi učenčevih reakcij pod pogojem, da se 
vzrok in posledica prenašata od učitelja na učenca.  

Cankar in Ambrožič (1991) trdita, da sta za proučevanje učiteljeve učinkovitosti  dovolj vsaj 
dve vrsti spremenljivk – učiteljevo vedenje in ravnanje. Učiteljeva produktivnost je omejena 
s situacijo in kontekstom in tako bi jo lahko enačili z učenčevo reakcijo. Iz te lahko 
razberemo učenčevo mnenje, želje in stališča do učitelja. To pa je spremenljivka, ki pokaže 
realno in idealno sliko učenca in vpliva na interes za šport.  

Učencu, ki se zdi učitelj prestrog, lahko takšno učiteljevo vedenje in ravnanje povzroči 
veliko nezanimanje za šport.  

»Mogoče je predvidevati, da je identifikacija pomembnih tovrstnih učiteljevih dimenzij 
zajeta v učenčevih vtisih. Ti so izraženi z ocenami, ki jih dajejo učenci, v medsebojni 
soodvisnosti z njihovimi najsplošnejšimi naravnavami do učiteljev« (Cankar in Ambrožič, 
1991, str. 14).  

Kot že mnogi drugi avtorji tudi Cankar in Ambrožič (1991) menita, da učenčev odnos in 
stališča do predmeta (šport) v veliki meri pogojuje učitelj. Avtorja sta izdelala inštrument za 
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ugotavljanje načinov ravnanja in oblik vedenja učiteljev na podlagi tujih in slovenskih 
raziskovalcev. V raziskavi je bilo poudarjenih pet komponent, ki vsebinsko opredeljujejo 
učiteljevo vedenje in ravnanje, in sicer: spodbudni osebni odnosi in razumevanje, odprtost v 
komunikaciji, ožja strokovna kompetentnost, učna strategija in vodenje.  

2.10. Pregled dosedanjih raziskav o pedagoških 
ravnanjih učitelja 

Zgoraj omenjeni inštrument je uporabil Cankar (1994) in v svoji raziskavi dokazal pozitivno 
povezanost gibalne učinkovitosti učencev in učenk z načini pedagoškega ravnanja.  

V diplomskem delu, v katerem je Parkelj (1995) ugotavljal razlike med lastnostmi in 
ravnanjem športnega pedagoga in razrednega učitelja pri predmetu šport, je iz rezultatov 
razvidna razlika v strokovnosti med učiteljem razrednega pouka in športnim pedagogom. 
Slednjega so učenci ocenili z višjimi ocenami. Na osnovi raziskave pa je avtor zaključil, da 
si učenci želijo športnega pedagoga, ki bo obvladal svoje delo ter bil pri tem uspešen.  

Tudi Krpač (1996) je pri ugotavljanju razlik med mnenji učencev in učenk o pedagoških 
ravnanjih učiteljev pri predmetu šport uporabil inštrument za merjenje oblik vedenja in 
načinov ravnanja učiteljev športne vzgoje (Cankar in Ambrožič, 1991) ter z njim dokazal, 
da imajo učenci in učenke večinoma o pedagoških ravnanjih svojih učiteljev športa ugodna 
mnenja. Vendar pa se pojavljajo razlike med spoloma. Učenke so zadovoljnejše z 
učiteljevim ravnanjem, najvišje so vrednotile učiteljevo pomoč in trud. Učenci pa so v 
mnenjih enotnejši in bolj kritični od učenk, še posebej pri spremenljivkah, ki opredeljujejo 
strogost, blagost, zahtevnost in grajanje.  

Cankar, Štihec in Strel (1989, v Krpač, 1996) so na podlagi učenčevih mnenj ugotovili, da 
so učiteljeva pedagoška ravnanja različno uresničena in doživeta glede na spol, učni uspeh 
in starost. V študijo so bili zajeti učenci 4., 6. in 8. razreda osemletne osnovne šole. V 
primerjavi s starejšimi vrstniki so bili učenci 4. razreda najbolj kritični pri ožjih strokovnih 
pedagoških ravnanjih, ki pogojujejo učinkovito organizacijo dela. Podobno se je izkazalo 
tudi pri učenkah 4. razreda, ki so najvišje ocenile vrsto pomembnih pedagoških postopkov 
učitelja. Avtorji ocenjujejo, da je šport na razredni stopnji bolj prilagojen učenkam kot 
učencem.  

Razlike med mnenji učenk in učencev 3. in 4. razreda o pedagoškem ravnanju učiteljev pri 
predmetu šport je raziskovala tudi S. Puš (1997) v svoji diplomski nalogi. Ugotovila je, da 
učenci ugodno doživljajo učiteljevo ravnanje, le določena ravnanja so različno doživeta. 
Dečki so se izkazali za manj kritične od deklic. Na podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da 
bi morala biti prisotna diferenciacija po spolu že na razredni stopnji.  
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A. Mikša (1999) pa je raziskovala mnenja učencev 3. in 4. razreda o pedagoškem ravnanju 
športnega pedagoga in razredne učiteljice pri urah predmeta šport na razredni stopnji. Učenci 
in učenke so zaznali razliko med učiteljema glede njune strokovnosti, odnosa do predmeta 
šport in dela pri njem. Rezultati raziskave so pokazali, da so športni pedagogi uspešnejši pri 
pripravi ur predmeta šport in imajo boljše strokovno znanje. Razredne učiteljice pa so v 
primerjavi s športnimi pedagogi dobile zelo dobre ocene predvsem na področju vodenja. 
Avtorica na koncu poudari, da bi morala tako športni pedagog in razredni učitelj aktivno 
sodelovati celo leto v načrtovanju dela, predstavitvi celotnega programa otrokom, 
načrtovanju športnih dni in predvsem pri vodenju ur športa.  

V. Špehar (2016) je v svoji raziskavi primerjala mnenja učencev 3. razredov o pedagoških 
ravnanjih njihovih učiteljev pri učenju plavanja. Izkazalo se je, da učenci višje vrednotijo 
pedagoška ravnanja, ki so jih zaznali pri svojemu razrednemu učitelju, ne pa pri kateremu 
drugemu učitelju plavanja (bodisi športni pedagog bodisi zunanji delavec z veljavno licenco 
za učenje plavanja). Statistično pomembne razlike so se izkazale pri dveh vsebinskih 
sklopih: spodbudni odnosi in razumevanje ter vodenje. Pomembne razlike so se pojavile pri 
trditvah, pri katerih so učenci višje ocenili pedagoška ravnanja svojega razrednega učitelja. 
Svojemu razredniku bolj zaupajo; čutijo, da jim pomaga; da jih hrabri; ima rad; jih pohvali 
in se trudi z njimi. Z raziskavo je avtorica potrdila pomen razrednega učitelja pri učenju 
plavanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter tako opravičila prizadevanja, da bi 
bilo čim več razrednih učiteljev tudi učiteljev plavanja.  
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3. Opredelitev raziskovalnega problema 
Na podlagi teorije nas zanima, ali se pri učencih 4. in 5. razredov pojavljajo razlike med 
doživljanjem pedagoških ravnanj njihovega učitelja v razredu in v telovadnici. Kar se tiče 
učiteljevih pedagoških ravnanj pri predmetu šport, so dosedanje raziskave primerjale, kako 
učenci zaznavajo pedagoška ravnanja različnih učiteljev, bodisi učitelja razrednega pouka 
bodisi učitelja športa (Mikša, 1999), kako motorična uspešnost učencev vpliva na zaznavo 
učiteljevih pedagoških ravnanj (Cankar, 1994) ter kakšne so razlike med mnenji učenk in 
učencev o pedagoških ravnanjih učiteljev športa (Krpač, 1996; Puš, 1997; Grandič, 1999). 
Primerjali so tudi mnenja učencev o pedagoških ravnanjih njihovih učiteljev pri učenju 
plavanja (Špehar, 2016). Raziskava, ki bi primerjala mnenja učencev o pedagoških ravnanjih 
istega učitelja v razredu in v telovadnici, pa po nam znanih podatkih, še ni bila narejena.  

3.1. Raziskovalna vprašanja 

Ali obstajajo razlike med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih ravnanju pri pouku v 
razredu in pri pouku športa? 

Ali obstajajo razlike med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih ravnanj pri pouku v 
razredu in pri pouku športa med dečki in deklicami? 

Ali obstajajo razlike med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih ravnanj pri pouku v 
razredu in pri pouku športa med učenci 4. in 5. razreda?  
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4. Metode dela 

Uporabljena je bila kvantitativna metoda raziskovanja. Raziskava je potekala po deskriptivni 
in kavzalno neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja. 

4.1. Vzorec merjencev 

Vzorec je slučajnostni, sodelovalo je 317 učencev 4. in 5. razreda, v katerih poučuje predmet 
šport izključno razredni učitelj. Učencev je bilo 164 (52 %), učenk pa 153 (48 %). 
Četrtošolcev je bilo 160 (51 %), petošolcev pa 157 (49 %).  

 

 

 

4.2. Pripomočki za zbiranje podatkov 

Tehnika zbiranja podatkov je anketa. Uporabili smo prilagojen anketni vprašalnik avtorjev 
Cankar in Ambrožič (1991), ki je opredeljen s petimi vsebinskimi sklopi, in sicer: spodbudni 
osebni odnosi in razumevanje, odprtost v komunikaciji, ožja strokovna kompetentnost, učna 
strategija in vodenje. Vsak učenec je dobil dva enaka anketna vprašalnika. S prvim je 
ocenjeval učiteljeva pedagoška ravnanja v razredu oz. pri predmetih, ki potekajo v razredu, 
z drugim pa učiteljeva pedagoška ravnanja v telovadnici oz. pri predmetu šport. Anonimni 
anketni vprašalnik vsebuje 34 trditev, ki so merjene po petstopenjski ocenjevalni lestvici 
Likertovega tipa.  

52%48%

Spol

Učenci Učenke

51%49%

Razred

4. razred 5. razred

Grafikon 2: Grafična predstavitev vzorca po spolu Grafikon 1: Grafična predstavitev vzorca po razredih 
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4.3. Postopki zbiranja podatkov 

Podatke smo zbirali osebno v oddelkih 4. in 5. razreda, v katerih predmet šport poučuje 
njihov razrednik. Pred reševanjem anketnih vprašalnikov smo se učencem predstavili in 
razložili, kako naj učenci izpolnjujejo vprašalnik. Trudili smo se, da smo vsem oddelkom 
navodila razložili popolnoma enako. Učenci so za reševanje porabili eno šolsko uro. Zbiranje 
podatkov je potekalo med novembrom 2016 in januarjem 2017.  

Merske karakteristike za inštrument, ki se nanaša na učiteljeva pedagoška ravnanja v 
telovadnici, so znane za vsak vsebinski sklop oz. inštrument. Koeficienti zanesljivosti so pri 
vseh petih vsebinskih sklopih sprejemljivi. »Z najvišjimi vrednostmi izstopa inštrument za 
merjenje spodbudnih osebnih odnosov in razumevanja. Sledita učna strategija in vodenje, z 
zmernimi koeficienti pa se jima približuje še inštrument, zasnovan kot odprtost v 
komunikaciji. Nekoliko bolj problematičen, vendar še vedno sprejemljiv, je inštrument za 
merjenje učiteljeve strokovne kompetentnosti, ki je definiran z manj spremenljivkami« 
(Cankar in Ambrožič, 1991, str. 106). Koeficienti homogenosti se gibljejo od 0,77 do 0,92, 
kar kaže na dobro definiranost inštrumentov. Varianca povsod presega 30 %, pri nekaterih 
instrumentih pa 40 %. »Vrednosti koeficientov reprezentativnosti pri vseh petih instrumentih 
znašajo od 0,73 do 0,95, visok pa je tudi odstotek veljavne variance sistema, saj vrednosti 
pri večini instrumentov presegajo 0,50 %, kar kaže, da so sklopi spremenljivk, ki definirajo 
omenjene instrumente, precej kohezivni (Cankar in Ambrožič, 1991, str. 106). Za 
preverjanje veljavnosti vprašalnikov sta avtorja uporabila faktorsko analizo. »Minimalna 
veljavna varianca analiziranega sistema spremenljivk znaša 51,22 % pri fantih in 53,82 % 
skupne variabilnosti pri dekletih, kar je povsem sprejemljivo« (Cankar in Ambrožič, 1991, 
str. 107). Za vprašalnik, ki se nanaša na učiteljeva pedagoška ravnanja v razredu pa smo 
zanesljivost zagotovili z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa, ki je znašal 0,81. 

4.4. Postopki obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali v programu SPSS. Najprej smo izračunali osnovno statistiko 
(aritmetično sredino, relativno in absolutno frekvenco ter standardni odklon). Nato smo 
najprej uporabili Kolmogorov-Smirnov test za vse spremenljivke, ki nam je povedal, da 
podatki niso normalno porazdeljeni. Zato smo za analizo podatkov za prvo raziskovalno 
vprašanje (Ali obstajajo razlike med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih ravnanju pri 
pouku v razredu in pri pouku športa?) uporabili Wilcoxonov preizkus. Za drugi dve 
raziskovalni vprašanji (Ali obstajajo razlike med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih 
ravnanj pri pouku v razredu in pri pouku športa med dečki in deklicami ter ali obstajajo 
razlike med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih ravnanj pri pouku v razredu in pri 
pouku športa med učenci 4. in 5. razreda?) pa smo uporabili Mann-Whitneyjev test.  
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5. Rezultati in razprava 

V tem poglavju bomo predstavili dobljene rezultate. Najprej bodo predstavljeni rezultati in 
interpretacija osnovne statistike, nato pa sledijo rezultati ter interpretacija vseh treh 
raziskovalnih vprašanj. Vsi predstavljeni rezultati so ločeni na podpoglavja po petih 
vsebinskih sklopih oz. dimenzijah pedagoških ravnanj, kamor smo uvrstili trditve. To so:  
spodbudni osebni odnosi in razumevanje, odprtost v komunikaciji, ožja strokovna 
kompetentnost, učna strategija in vodenje. V preglednicah so z rdečo barvo označeni bodisi 
najpogostejši odgovori (osnovna statistika) bodisi statistično pomembni rezultati 
(raziskovalna vprašanja). 

5.1. Osnovna statistika 

Namen naše raziskave je bil poiskati razlike med pedagoškimi ravnanji učitelja v razredu in 
v telovadnici. Tako je vsaka trditev podvojena, ena se nanaša na ravnanja v učilnici (U) in 
druga v telovadnici (T). V preglednicah so predstavljeni rezultati frekvenčne porazdelitve (v 
obliki lestvice Likertovega tipa) trditev. Prva trditev se nanaša na učiteljeva ravnanja v 
učilnici (U), druga trditev pa na ravnanja v telovadnici (T). Za vsako trditev pa je 
predstavljena tudi aritmetična sredina (M) in standardni odklon (SD).  
Podatki so predstavljeni v preglednicah po petih dimenzijah (spodbudni osebni odnosi in 
razumevanje, odprtost v komunikaciji, ožja strokovna kompetentnost, učna strategija in 
vodenje). Z besedo pa so opisani in komentirani le najpogostejši odgovori.  
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 Spodbudni osebni odnosi in razumevanje 

Preglednica 2: Spodbudni odnosi in razumevanje – frekvenčna porazdelitev in opisna 
statistika 

Legenda: f – frekvenca, f(%) – delež vrednosti, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon,  
U – v učilnici, T – v telovadnici 

Rezultati so pričakovani, večina učencev (72 %) se s trditvijo »Prestrog je« v učilnici ne 
strinja, podobno je s trditvijo v telovadnici, ko se je 73 % učencev odločilo za odgovor 
»Sploh ni tak« ali »Večinoma ni tak«. Rezultati te trditve so spodbudni, kajti dobro je, da se 
učencem učitelj ne zdi prestrog. Prestrogi učitelji pogosto zaznamujejo predmet, ki ga 
poučujejo, in sicer v negativni smeri. Zanimivo bi bilo vprašati skoraj 8 % učencev, ki so 
učitelja v telovadnici ocenili kot prestrogega, kakšen se jim zdi predmet šport.  

Trditev »Ni dovolj strog« je bila v učilnici in v telovadnici enako ocenjena. 61 % učencev 
se z njo ne strinja. Učenci so tako zadovoljni s strogostjo svojega učitelja. Rezultat se tudi 
vsebinsko ujema z rezultatom prejšnje trditve.  

Učenci so se v 88 % odločili, da je njihov učitelj »Natanko tak« oziroma »Največkrat je tak«, 
ko smo jih vprašali o oceni trditve »Lahko mu zaupam« v učilnici. V nekoliko manjši meri 
(83 %) pa so ocenili to učiteljevo ravnanje v telovadnici. Tudi rezultati učenčevih ocen te 
trditve so spodbudni. Učitelj si mora pridobiti učenčevo zaupanje, saj je tako pouk 
uspešnejši. Zaupanje v učitelja zbuja tudi zaupanje, da so učenci v varnih rokah. Zanimivo 
pa je to, da učitelju manj zaupajo v telovadnici. Dobro bi se bilo vprašati po vzrokih. Morda 
se odgovor skriva v zagotavljanju večje varnosti v učilnici kot v telovadnici. Ali pa morda v 
avtoriteti učitelja, saj jo je v telovadnici težje vzdrževati kot v učilnici.  

Trditev  
Sploh 
ni tak 

Večinoma 
ni tak 

Včasih je 
tak 

Največkrat 
je tak 

Natanko 
tak je 

Skupaj M SD 

Prestrog je U 
f 155 70 67 8 12 312 

1,88 1,073 
f(%) 49,7 22,4 21,5 2,6 3,8 100,0 

Prestrog je T 
f 174 52 50 13 21 310 

1,89 1,22 
f(%) 56,1 16,8 16,1 4,2 6,8 100,0 

Ni dovolj 
strog U 

f 129 59 65 26 29 308 
2,24 1,33 

f(%) 41,9 19,2 21,1 8,4 9,4 100,0 

Ni dovolj 
strog T 

f 147 42 60 25 35 309 
2,22 1,40 

f(%) 47,6 13,6 19,4 8,1 11,3 100,0 

Lahko mu 
zaupam U 

f 7 10 21 48 230 316 
4,53 0,92 

f(%) 2,2 3,2 6,6 15,2 72,8 100,0 

Lahko mu 
zaupam T 

f 13 13 29 34 225 314 
4,42 1,09 

f(%) 4,1 4,1 9,2 10,8 71,7 100,0 
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 Odprtost v komunikaciji 

Preglednica 3: Odprtost v komunikaciji – frekvenčna porazdelitev in opisna statistika 

Trditev 
 

Sploh 
ni tak 

Večinoma 
ni tak 

Včasih je 
tak 

Največkrat 
je tak 

Natanko 
tak je 

Skupaj M SD 

Navdušuje me za 
predmet, ki ga 

poučuje U 

f 16 13 53 71 161 314 
4,11 1,14 

f(%) 5,1 4,1 16,9 22,6 51,3 100,0 

Navdušuje me za 
predmet, ki ga 

poučuje T 

f 13 13 39 63 186 314 
4,26 1,09 

f(%) 4,1 4,1 12,4 20,1 59,2 100,0 

Legenda: f – frekvenca, f(%) – delež vrednosti, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon,  
U – v učilnici, T – v telovadnici 

74 % učencev se strinja s trditvijo »Navdušuje me za predmet, ki ga poučuje« v učilnici.  
79 % anketiranih učencev pa je ocenilo, da jih učitelj navdušuje za šport pri pouku šport. 
Skoraj štiri petine vprašanih učencev njihov razredni učitelj navdušuje za šport, kar je 
nedvomno pozitiven podatek. Privzgojiti pozitiven odnos do športa, da bo učencem postal 
način preživljanja prostega časa za vse življenje, je ena izmed najpomembnejših nalog 
učitelja, ki poučuje predmet šport.  

Zanimivo pa je, da so učenci svojega učitelja višje ocenili pri predmetu šport kot pri drugih 
predmetih. Morda imajo učenci že sami po sebi radi predmet šport, ali pa so ravno ti učitelji 
zelo dobri navduševalci za šport.  

 Ožja strokovna kompetentnost 

Preglednica 4: Ožja strokovna kompetentnost - frekvenčna porazdelitev in opisna statistika 

Trditev 
 

Sploh 
ni tak 

Večinoma 
ni tak 

Včasih 
je tak 

Največkrat 
je tak 

Natanko 
tak je 

Skupaj M SD 

Ure so dobro pripravljene 
U 

f 3 4 23 56 229 315 
4,60 0,76 

f(%) 1,0 1,3 7,3 17,7 72,7 100,0 

Ure so dobro pripravljene 
T 

f 1 11 19 46 237 314 
4,61 0,78 

f(%) 0,3 3,5 6,1 14,6 75,5 100,0 

Delamo v manjših 
skupinah U 

f 32 29 123 73 58 315 
3,30 1,17 

f(%) 10,2 9,2 39,0 23,2 18,4 100,0 

Delamo v manjših 
skupinah T 

f 40 24 97 82 70 313 
3,38 1,27 

f(%) 12,8 7,7 31,0 26,2 22,4 100,0 
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Pri delu nam natančno 
pove, kaj moramo delati 

U 

f 0 5 6 40 264 315 
4,79 0,55 

f(%) 0 1,6 1,9 12,7 83,8 100,0 

Pri delu nam natančno 
pove, kaj moramo delati 

T 

f 0 6 14 53 239 312 
4,68 0,65 

f(%) 0 1,9 4,5 17,0 76,6 100,0 

Sam obvlada snov, ki jo 
delamo v šoli U 

f 5 4 21 53 233 316 
4,60 0,80 

f(%) 1,6 1,3 6,6 16,8 73,7 100,0 

Sam obvlada snov, ki jo 
delamo v šoli T 

f 9 6 21 65 214 315 
4,49 0,92 

f(%) 2,9 1,9 6,7 20,6 67,9 100,0 

Kar želi, da naredimo, 
pokaže tudi sam U 

f 4 10 55 90 156 315 
4,22 0,93 

f(%) 1,3 3,2 17,5 28,6 49,5 100,0 

Kar želi, da naredimo, 
pokaže tudi sam T 

f 12 10 52 66 175 315 
4,21 1,07 

f(%) 3,8 3,2 16,5 21,0 55,6 100,0 

Pri pouku je ustrezno 
oblečen U 

f 6 7 8 25 268 314 
4,72 0,78 

f(%) 1,9 2,2 2,5 8,0 85,4 100,0 

Pri pouku je ustrezno 
oblečen T 

f 45 26 32 35 176 314 
3,86 1,51 

f(%) 14,3 8,3 10,2 11,1 56,1 100,0 

Z nami dela tudi sam U f 24 14 58 94 117 307 
3,87 1,20 

f(%) 7,8 4,6 18,9 30,6 38,1 100,0 
Z nami dela tudi sam T f 34 21 58 71 128 312 

3,76 1,34 
f(%) 10,9 6,7 18,6 22,8 41,0 100,0 

Legenda: f – frekvenca, f(%) – delež vrednosti, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon,  
U – v učilnici, T – v telovadnici 

S trditvijo »Ure so dobro pripravljene« v učilnici in telovadnici se strinja 90 % učencev. 
Učenci so torej zadovoljni s potekom učnih ur in učiteljevo pripravljenost na le-te.  

Trditev »Delamo v manjših skupinah« je večina učencev svojega učitelja ocenila kot 
»Včasih je tak«, in sicer v učilnici 39 %, v telovadnici pa 31 %. Delo v manjših skupinah 
zagotavlja diferenciacijo in individualizacijo dela ter večjo intenzivnost vadbe. Organizacija 
tovrstne učne oblike pouka zahteva od učitelja več priprave kot pri frontalni obliki. Želeli bi 
si boljše rezultate, še posebej kar se tiče pouka pri predmetu šport.  

S trditvijo »Pri delu nam natančno pove, kaj moramo delati« se je 97 % učencev opredelilo 
z »Največkrat je tak« in »Natanko tak je« v učilnici in 94 % v telovadnici. Z rezultati te 
trditve smo zadovoljni, kajti natančna razlaga zagotavlja dobro in uspešno delo učencev. 
Učitelj mora le paziti, da je razlaga ali navodilo, še posebej v telovadnici, povedano kratko, 
jedrnato in na čim bolj enostaven način.  
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S trditvijo »Sam obvlada snov, ki jo delamo v šoli« se strinja 91 % učencev (kar se tiče dela 
v učilnici). Ko gre za delo učitelja v telovadnici, pa se s to trditvijo strinja 89 % učencev. 
Anketirani učenci so se izkazali za bolj kritične ocenjevalce učitelja pri predmetu šport. 
Zaznali so, da učitelj ne obvlada vseh prvin, ki jih poučuje. Praktična usposobljenost učitelja 
za opravljanje predmeta šport pomembno pozitivno vpliva na zadovoljstvo učencev pri 
športni vzgoji (Žibert, 2005).  

V nekoliko manjši meri se učenci strinjajo s trditvijo »Kar želi, da naredimo, pokaže tudi 
sam«, in sicer v učilnici 78 % učencev in v telovadnici 77 %. Ustrezna demonstracija je 
bistvena, še posebej pri športu. Učenci imajo namreč raje učitelje, ki dobro demonstrirajo 
športne panoge ter kar od njih zahteva, ko sodelujejo pri igrah z žogo. Učenci jih po navadi 
pri tem občudujejo (Žibert, 2005). 

Trditev »Pri pouku je ustrezno oblečen« v učilnici je ocenilo z oceno »Največkrat je tak« in 
»Natanko tak je« 93 % učencev, skoraj za tretjino manj (67 %) pa so se učenci odločili za 
tako oceno pri isti trditvi, ki se tiče v telovadnici. 14 % vseh vprašanih celo trdi, da učitelj v 
telovadnici nikoli nima (ustrezne) športne opreme. Učenci so zaznali, da učitelji pogosteje 
ne nosijo primerne športne opreme pri poučevanju predmeta šport. Rezultati te trditve še 
vedno niso zadovoljivi, kajti učitelj, ki poučuje šport, bi moral pri pouku šport imeti ustrezno 
športno opremo, kajti le tako postavlja zgled učencem, lahko demonstrira športne prvine ter 
sodeluje pri pouku. Nenazadnje s tem izkazuje tudi svoje spoštovanje ter zavzetost za šport. 
S. Žibert (2005) ugotavlja, da učenci raje obiskujejo ure športa, če učitelj športa svoj predmet 
poučuje v športni opremi. Upoštevanje pravil varnosti in športne opreme iz obeh strani 
(učiteljeve in učenčeve) nenazadnje tudi dobro pripomore k dobri razredni klimi pri 
predmetu šport. 

S trditvijo »Z nami dela tudi sam« v učilnici se strinja 69 % učencev, s trditvijo, ki velja v 
telovadnici pa 64 %. Ta trditev se pomensko povezuje s trditvijo »Kar želi, da naredimo, 
pokaže tudi sam«, ki pa je za 10 procentov višje ocenjena od »Z nami dela tudi sam«. 11 % 
vprašanih učencev je učitelja pri predmetu šport označilo, da sploh nikoli ne dela z njimi, 
kar je gotovo velika škoda.  
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 Učna strategija 

Preglednica 5: Učna strategija - frekvenčna porazdelitev in opisna statistika 

Trditev 
 

Sploh 
ni tak 

Večinoma 
ni tak 

Včasih 
je tak 

Največkrat 
je tak 

Natanko 
tak je 

Skupaj M SD 

Dobro razloži U f 1 3 14 49 247 314 
4,71 0,63 

f(%) 0,3 1,0 4,5 15,6 78,7 100,0 
Dobro razloži T f 1 8 11 44 252 316 

4,70 0,69 
f(%) 0,3 2,5 3,6 13,9 79,7 100,0 

Pove, zakaj je 
snov koristna in 

čemu služi U 

f 7 6 31 72 197 313 
4,42 0,91 

f(%) 2,2 1,9 9,9 23,0 62,9 100,0 

Pove, zakaj je 
snov koristna in 

čemu služi T 

f 17 12 30 67 189 315 
4,27 1,13 

f(%) 5,4 3,8 9,5 21,3 60,0 100,0 

Na začetku leta 
predstavi program 

dela U 

f 31 20 28 67 165 311 
4,01 1,33 

f(%) 10,0 6,4 9,0 21,5 53,1 100,0 

Na začetku leta 
predstavi program 

dela T 

f 44 21 37 58 152 312 
3,81 1,45 

f(%) 14,1 6,7 11,9 18,6 48,6 100,0 

Skupaj se 
dogovarjamo 

glede preverjanja 
naših sposobnosti 

in znanja U 

f 24 11 34 74 170 313 

4,13 1,21 

f(%) 7,7 3,5 10,9 23,6 54,3 100,0 

Skupaj se 
dogovarjamo 

glede preverjanja 
naših sposobnosti 

in znanja T 

f 23 17 43 68 164 315 

4,06 1,24 

f(%) 7,3 5,4 13,7 21,6 52,1 100,0 

Po preverjanju 
nam učitelj pove, 

kaj delati, da 
bomo boljši U 

f 24 11 34 74 170 313 

4,42 0,91 

f(%) 7,7 3,5 10,9 23,6 54,3 100,0 

Po preverjanju 
nam učitelj pove, 

kaj delati, da 
bomo boljši T 

f 8 10 22 61 214 315 

4,47 0,94 

f(%) 2,5 3,2 7,0 19,4 67,9 100,0 

Pravično ocenjuje 
U 

f 6 3 13 34 260 316 
4,70 0,76 

f(%) 1,9 0,9 4,1 10,8 82,3 100,0 
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Pravično ocenjuje 
T 

f 6 2 11 27 269 315 
4,75 0,73 

f(%) 1,9 0,6 3,5 8,6 85,4 100,0 

Daje same dobre 
ocene U 

f 79 34 93 72 37 315 
2,85 1,34 

f(%) 25,1 10,8 29,5 22,9 11,7 100,0 

Daje same dobre 
ocene T 

f 65 28 92 69 61 315 
3,10 1,38 

f(%) 20,6 8,9 29,2 21,9 19,4 100,0 

Legenda: f – frekvenca, f(%) – delež vrednosti, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon,  
U – v učilnici, T – v telovadnici 

94 % učencev je trditev »Dobro razloži« v učilnici in v telovadnici najpogosteje ocenilo z 
»Največkrat je tak« in »Natanko tak je«. Očitno so učenci večinoma zadovoljni z učiteljevo 
razlago. Rezultat se ujema z rezultatom trditve »Pri delu nam natančno pove, kaj moramo 
delati«, ki pa sicer sodi v drugo dimenzijo pedagoških ravnanj (ožja strokovna 
kompetentnost).  

S trditvijo »Pove, zakaj je snov koristna in čemu služi« v učilnici se strinja 86 % vprašanih 
učencev, z isto trditvijo v telovadnici pa 81 % učencev. Rezultati te trditve, ki velja v 
telovadnici, so zelo spodbudni, kajti znano je, da pogovor z učiteljem športa o koristnosti 
predmeta šport pomembno pozitivno vpliva na zadovoljstvo pri predmetu šport (Žibert, 
2005). Učenci dobijo vpogled v dobrobit športa, zakaj se je dobro ukvarjati z njim tudi v 
prostem času ter v nadaljnjem življenju. Sodelovanje pri predmetu je tako lažje. Prav tako 
seznanjanje učencev, kakšen je namen vadbe pri športu, povečuje motivacijo za predmet 
šport (Žibert, 2005).  

75 % anketirancev se strinja s trditvijo »Na začetku leta predstavi program dela« v učilnici, 
67 % pa v telovadnici. Malo več kot polovica vprašanih učencev je potrdila, da jih učitelj pri 
pouku šport na začetku šolskega leta seznani s programom dela tekom leta. Ta številka bi 
morala biti višja, kajti pomembno je, da so učenci vnaprej seznanjeni z vsebino pouka šport, 
kar omogoča, da se lažje pripravijo in vnaprej načrtujejo svojo uspešnost. Seznanjanje 
učencev z nalogami, ki jih čakajo pri športni vzgoji, pozitivno vpliva na zadovoljstvo pri 
urah športa (Žibert, 2005).  

S trditvijo »Skupaj se dogovarjamo glede preverjanja naših sposobnosti in znanja«, ki velja 
v učilnici, se strinja 78 % učencev, z enako trditvijo, ki velja v telovadnici, pa 74 %.  

78 % vprašanih učencev so trditev »Po preverjanju nam učitelj pove, kaj delati, da bomo 
boljši«, ki velja v učilnici, ocenili z »Največkrat je tak« in »Natanko tak je«. Isto trditev, ki 
velja v telovadnici, pa je ocenilo 87 %. Učenci so to trditev, ki velja v telovadnici, ocenili 
višje od tiste, ki velja v učilnici. S. Žibert (2005) je ugotovila, da dajanje dodatnih nalog ob 
trenutnem neuspehu učencu pomembno pozitivno vpliva na zadovoljstvo pri predmetu šport. 
Učenci se ob tem počutijo pomembne, kajti učitelj se tako zavzame za njih, jim je pripravljen 
pomagati. Pogosto se zgodi, da se učenci tudi za to še bolj potrudijo, da bi izpolnili učiteljeva 
pričakovanja.  
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S trditvijo »Pravično ocenjuje« v učilnici se strinja 93 %  učencev, v telovadnici pa 94 %. 
Velika večina učencev se strinja s to trditvijo, kar je gotovo dobra povratna informacija za 
učitelja. Kako pa zagotovimo pravično ocenjevanje? Pomembni so tudi vnaprej znani 
kriteriji. Jasnost kriterijev ocenjevanja je zelo pomembno za učenčevo zadovoljstvo pri urah 
športa (Žibert, 2005). 

Trditev »Daje same dobre ocene« je bila v učilnici in v telovadnici najpogosteje ocenjena s 
trditvijo »Včasih je tak«, in sicer 30 % v učilnici in 29 % v telovadnici. Glede dobrih ocen 
pa so učenci bolj kritični.  

 Vodenje 

Preglednica 6: Vodenje - frekvenčna porazdelitev in opisna statistika 

Trditev 
 

Sploh 
ni tak 

Večinoma 
ni tak 

Včasih 
je tak 

Največkrat 
je tak 

Natanko 
tak je 

Skupaj M SD 

Pomaga nam U f 0 6 42 117 152 317 
4,31 0,77 

f(%) 0 1,9 13,2 36,9 47,9 100,0 

Pomaga nam T f 5 2 24 52 232 315 
4,60 0,79 

f(%) 1,6 0,6 7,6 16,5 73,7 100,0 

Trudi se z nami U f 0 3 19 67 227 316 
4,64 0,64 

f(%) 0 0,9 6,0 21,2 71,8 100,0 

Trudi se z nami T f 5 7 17 56 228 313 
4,58 0,86 

f(%) 1,6 2,2 5,4 17,9 72,8 100,0 

Spodbuja nas U f 1 8 20 55 230 314 
4,61 0,75 

f(%) 0,3 2,5 6,4 17,5 73,2 100,0 

Spodbuja nas T f 4 3 11 39 256 313 
4,72 0,69 

f(%) 1,3 1,0 3,5 12,5 81,7 100,0 

Rad me ima U f 10 21 59 82 140 312 
4,03 1,09 

f(%) 3,2 6,7 18,9 26,3 44,9 100,0 

Rad me ima T f 15 26 46 74 147 308 
4,01 1,19 

f(%) 4,9 8,4 14,9 24,0 47,7 100,0 

Preveč zahteva U f 168 60 60 13 15 316 
1,88 1,14 

f(%) 53,2 19,0 19,0 4,1 4,7 100,0 

Preveč zahteva T 
f 177 57 45 19 10 308 

1,79 1,11 
f(%) 57,5 18,5 14,6 6,2 3,2 100,0 

Pohvali nas U f 4 6 33 60 213 316 
4,49 0,85 

f(%) 1,3 1,9 10,4 19,0 67,4 100,0 

Pohvali nas T f 4 7 32 51 220 314 
4,51 0,87 

f(%) 1,3 2,2 10,2 16,2 70,1 100,0 
Opozarja na naše 

napake, 
pomanjkljivosti U 

f 6 4 26 75 206 317 
4,49 0,85 

f(%) 1,9 1,3 8,2 23,7 65,0 100,0 
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Opozarja na naše 
napake, 

pomanjkljivosti T 

f 7 11 19 65 211 313 
4,48 0,92 

f(%) 2,2 3,5 6,1 20,8 67,4 100,0 

Ob problemih nas 
povabi, da 

povemo svoje 
mnenje U 

f 9 16 51 77 160 313 

4,16 1,06 

f(%) 2,9 5,1 16,3 24,6 51,1 100,0 

Ob problemih nas 
povabi, da 

povemo svoje 
mnenje T 

f 11 15 47 83 155 311 

4,14 1,07 

f(%) 3,5 4,8 15,1 26,8 49,8 100,0 

Upošteva naše 
želje U 

f 14 25 112 94 68 313 
3,57 1,05 

f(%) 4,5 8,0 35,8 30,0 21,7 100,0 

Upošteva naše 
želje T 

f 19 24 100 89 82 314 
3,61 1,13 

f(%) 6,1 7,6 31,8 28,3 26,1 100,0 

Upošteva naše 
predloge U 

f 10 14 84 111 98 317 
3,86 1,01 

f(%) 3,2 4,4 26,5 35,0 30,9 100,0 

Upošteva naše 
predloge T 

f 7 23 80 98 106 314 
3,87 1,04 

f(%) 2,2 7,3 25,5 31,2 33,8 100,0 

Je tako, kot reče in 
zahteva on U 

f 24 36 69 97 86 312 
3,59 1,22 

f(%) 7,7 11,5 22,1 31,1 27,6 100,0 

Je tako, kot reče in 
zahteva on T 

f 27 31 58 86 110 312 
3,71 1,28 

f(%) 8,7 9,9 18,6 27,6 35,2 100,0 

Boljšim učencem 
daje zahtevnejše 

naloge U 

f 91 25 48 57 88 309 

3,08 1,61 
f(%) 29,4 8,1 15,5 18,4 28,5 100,0 

Boljšim učencem 
daje zahtevnejše 

naloge T 

f 112 30 40 48 83 313 

2,87 1,66 

f(%) 35,8 9,6 12,8 15,3 26,5 100,0 

Spodbuja nas k 
samostojnemu 
razmišljanju in 

ravnanju U 

f 5 8 16 57 224 310 

4,57 0,84 

f(%) 1,6 2,6 5,2 18,4 72,2 100,0 

Spodbuja nas k 
samostojnemu 
razmišljanju in 

ravnanju T 

f 6 10 33 49 214 312 

4,46 0,94 

f(%) 1,9 3,2 10,6 15,7 68,6 100,0 
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Bolj skrbi za 
slabše učence U 

f 52 30 55 62 118 317 
3,51 1,47 

f(%) 16,4 9,5 17,4 19,5 37,2 100,0 

Bolj skrbi za 
slabše učence T 

f 60 28 51 60 116 315 
3,46 1,52 

f(%) 19,0 8,9 16,2 19,0 36,8 100,0 

Nikomur ne daje 
prednosti U 

f 70 19 37 26 162 314 
3,61 1,66 

f(%) 22,3 6,1 11,8 8,3 51,6 100,0 

Nikomur ne daje 
prednosti T 

f 59 24 33 29 169 314 
3,72 1,60 

f(%) 18,8 7,6 10,5 9,2 53,8 100,0 

Pri pouku pusti, 
da delamo, kar 

želimo U 

f 218 47 26 11 15 317 

1,61 1,09 
f(%) 68,8 14,8 8,2 5,3 4,7 100,0 

Pri pouku pusti, 
da delamo, kar 

želimo T 

f 190 43 46 18 19 316 

1,84 1,22 
f(%) 60,1 13,6 14,6 5,7 6,0 100,0 

Legenda: f – frekvenca, f(%) – delež vrednosti, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon,  
U – v učilnici, T – v telovadnici 

S prvo trditvijo v vsebinskem sklopu vodenje »Pomaga nam« v učilnici se je strinjalo 85 % 
učencev, v telovadnici 90 %. Učenci imajo občutek, da jim učitelj večkrat pomaga pri 
predmetu šport. Za tak rezultat bi lahko sklepali, da učitelj v telovadnici lažje pristopi do 
učenca ter mu individualno pomaga pri izvedbi športnih prvin. Z učiteljevo pomočjo učenci 
pridejo do boljših rezultatov.  

Drugo trditev »Trudi se z nami« v učilnici je najvišje ocenilo 93 % učencev, trditev, ki velja 
v telovadnici, pa 91 %.  

S trditvijo »Največkrat je tak« in »Natanko tak je« je 91 % učencev ocenilo pedagoško 
ravnanje učitelja  »Spodbuja nas« v učilnici in 94 % v telovadnici.  

S trditvijo »Rad me ima«, ki velja za učitelja v učilnici in v telovadnici, se strinja 71 % 
učencev.  

S trditvijo »Preveč zahteva« se ne strinja v učilnici 72% učencev in v telovadnici 76 % 
učencev. Učenci so večinoma zadovoljni z zahtevnostjo svojega učitelja. 

Pri trditvi »Pohvali nas« v učilnici in v telovadnici so učenci enakega mnenja. Svojega 
učitelja je najvišje ocenilo 86 % učencev. 

89 % učencev se strinja s trditvijo »Opozarja na naše napake, pomanjkljivosti« v učilnici in 
en odstotek manj učencev v telovadnici.  

»Ob problemih nas povabi, da povemo svoje mnenje« v učilnici je 76 % učencev ocenilo s 
trditvama »Največkrat je tak« ali »Natanko tak je«, v telovadnici pa 77 %. Brajša (1993) 
svetuje učiteljem, naj se konfliktne situacije analizira skupaj z učenci. Ob tem se vsi skupaj 
učijo kvalitetnega reševanja problemov in konfliktov, kar pa vsem pride prav tudi v 
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prihodnje. Veseli nas, da se večina razrednikov tega drži. Ob tem se učenci počutijo sprejete, 
kajti učitelj upošteva njihovo mnenje. 

Najpogostejši odgovor pri trditvi »Upošteva naše želje« je bil »Včasih je tak«, in sicer v 
učilnici se je za ta odgovor odločilo 36 % učencev, v telovadnici pa 32 %. S. Žibert (2005) 
je ugotovila, da učiteljevo upoštevanje učenčevih želja pri predmetu šport pozitivno vpliva 
na zadovoljstvo pri predmetu šport. Učenci imajo tako ob učitelju, ki jih upošteva, občutek, 
da jih jemlje resno ter tako še raje obiskujejo predmet šport. S tem se strinjamo, če to le niso 
učenčeve želje po igranju npr. igre med dvema ognjema, za katero vemo, da ni ravno najbolj 
primerna za vse učence.  

S trditvijo »Upošteva naše predloge« v učilnici se strinja 66 % učencev, v telovadnici pa le 
en odstotek več.  

Trditev »Je tako, kot reče in zahteva on« v učilnici je učitelja najvišje ocenilo 59 % 
vprašanih, trditev, ki velja v telovadnici, pa 63 %. Pri predmetu šport se zdi učencem učitelj 
malo strožji kot pri ostalih predmetih, ki potekajo v učilnici. Učitelji se pogosto izkažejo 
strožji, ko morajo poskrbeti za učenčevo varnost. Ker je v telovadnici ta skrb še posebej na 
mestu, tak rezultat lahko razumemo v tej smeri. 

Trditev »Boljšim učencem daje zahtevnejše naloge« je bila najpogosteje ocenjena kot 
»Sploh ni tak«, in sicer za to se je v učilnici odločilo 29 % učencev, v telovadnici pa 36 %. 
Ta rezultat pa vzbuja skrb, kajti diferenciacija je nepogrešljiva in izjemno pomembna pri 
vseh predmetih, ne glede na to, ali potekajo v učilnici ali v telovadnici. Rezultati kažejo, da 
se učitelji le včasih poslužujejo tovrstnega načina dela, kar je zagotovo premalo. 
Diferenciacija bi morala biti uporabljena zelo pogosto, če ne pri vsaki učni uri. Zlasti 
pomembno je to pri urah športa, saj delo v manjših skupinah zagotavlja intenzivnejše in 
učinkovitejše delo. Boljši učenci se tako ne dolgočasijo z vajami, ki jih sicer že obvladajo.  

S trditvijo »Spodbuja nas k samostojnemu razmišljanju in ravnanju« v učilnici se strinja   
91 %, v telovadnici pa 84 % učencev.  

Trditev »Bolj skrbi za slabše učence« v učilnici je svojega učitelja najvišje ocenilo 57 % 
učencev, v telovadnici pa 56 %.  

Pri trditvi »Nikomur ne daje prednosti« se je največ učencev odločilo za oceno  »Največkrat 
je tak« ali  »Natanko tak je«, in sicer v učilnici 60 % učencev in v telovadnici 63 % učencev.  

S trditvijo »Pri pouku pusti, da delamo, kar želimo« se ne strinja v učilnici 84 % vprašanih 
in 73 % v telovadnici.  

Učenci so svoje učitelje v učilnici in telovadnici v veliki večini označili kot zelo dobre. 
Učenci so večinoma zadovoljni z učiteljevo strogostjo v učilnici in telovadnici. Zaupajo mu 
v učilnici in telovadnici. Učitelji večinoma navdušujejo svoje učence za predmete, ki jih 
poučujejo. Učenci so večinoma zadovoljni s pripravljenimi urami, a le včasih delajo v 
manjših skupinah. Zadovoljni so z natančnostjo učiteljevih navodil, učitelja ocenjujejo, da 
obvlada snov, ki jo delajo v šoli. Kar učitelj zahteva od njih, večinoma pokaže tudi sam, a 
skupaj z njimi dela v manjši meri. Učenci so večinoma zadovoljni z učiteljevo obleko v 
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učilnici, nekoliko manj pa z učiteljevo športno opremo pri predmetu šport. Učenci so 
zadovoljni z učiteljevo razlago, večinoma povedo tudi, zakaj je snov koristna in čemu služi. 
Manj učiteljev pa je na začetku leta predstavilo program dela. Manjkrat se tudi skupaj 
dogovarjajo glede preverjanja njihovih sposobnosti in znanja, a malo več učiteljev po 
preverjanju pove, kaj naj učenci delajo, da bodo boljši. Učenci so večinoma zadovoljni s 
pravičnim ocenjevanjem. Njihovi učitelji ne dajejo samo dobrih ocen. Učitelji učencem 
večinoma pomagajo, se trudijo z njimi, jih spodbujajo ter pohvalijo. V nekoliko manjši meri 
učenci občutijo, da jih imajo učitelji radi. Zadovoljni so z učiteljevo zahtevnostjo, večina 
učiteljev tudi opozarja na učenčeve napake in pomanjkljivosti. Učenci so ob problemih 
večkrat povabljeni, da povedo svoje mnenje. Učenčeve želje so upoštevane le včasih, malo 
večkrat pa njihovi predlogi. Pogosto se zgodi, da obvelja učiteljeva volja. Boljšim učencem 
premalokrat dajejo zahtevnejše naloge. Učenci so večkrat spodbujeni k samostojnemu 
razmišljanju in ravnanju. Njihovi učitelji večinoma nikomur ne dajejo prednosti in za slabše 
učence ne skrbijo bolj kot za druge. Večinoma pri pouku ne pustijo, da delajo, kar želijo.  

Večinoma smo z ocenjenimi pedagoškimi ravnanji učiteljev zadovoljni. Nikakor pa ne 
moremo mimo rezultatov trditev, da večina ocenjenih učiteljev le včasih organizira pouk v 
manjših skupinah, da nekateri učitelji še vedno pri pouku šport ne nosijo športne opreme ter 
da boljšim učencem premalokrat dajejo zahtevnejše naloge.  
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5.2. Prvo raziskovalno vprašanje 

Prvo raziskovalno vprašanje je za našo raziskovalno delo najpomembnejše. Glasi se: Ali 
obstajajo razlike med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih ravnanju pri pouku v razredu 
in pri pouku športa? Torej, zanima nas, ali učenci svojega učitelja doživljajo drugače v 
učilnici in v telovadnici, ter ali pride do statistično pomembnih razlik. V sledečih 
preglednicah, ki so ločene po petih vsebinskih sklopih, so za posamezne trditve predstavljene 
vrednosti aritmetične sredine, Wilcoxonovega testa ter statistična pomembnost. Če je slednja 
manjša ali enaka 0,05, se razlika izkaže za statistično pomembno. Ta podatek smo v 
preglednicah označili z rdečo barvo. Z enako barvo pa smo označili tudi podatek o 
aritmetični sredini, ki se izkaže za višjega ali nižjega bodisi v telovadnici bodisi v učilnici.  

 Spodbudni osebni odnosi in razumevanje 

Preglednica 7: Spodbudni osebni odnosi in razumevanje - Statistična pomembnost razlik učenčevih 
ocen učiteljevih ravnanj pri pouku v razredu in v telovadnici 

Trditev M Z a 

Prestrog je U 1,88 
- 0,162 0,871 

Prestrog je T 1,89 

Ni dovolj strog U 2,24 
-0,443 0,658 

Ni dovolj strog T 2,22 

Lahko mu zaupam U 4,53 
-2,752 0,006 

Lahko mu zaupam T 4,42 

Legenda: M – aritmetična sredina, Z – vrednost Wilcoxonovega testa, a – statistična pomembnost, 
U – v učilnici, T – v telovadnici 

V prvem vsebinskem sklopu spodbudni osebni odnosi in razumevanje se je trditev »Lahko 
mu zaupam« po vrednosti Wilcoxonovega testa izkazala za statistično pomembno razliko  
(Z = -2,752, a = 0,006). Učenci svojemu učitelju bolj zaupajo v razredu (Mu = 4,53) kot v 
telovadnici (Mt = 4,42). Slezak (2015) pravi, da je prva in najpomembnejša naloga športnega 
pedagoga prislužiti si spoštovanje in zaupanje pri svojih učencih. To bi lahko veljalo za prav 
vsakega učitelja. V čem je razlog, da učenci bolj zaupajo učitelju v razredu kot v telovadnici? 
Učitelj se učencem morda zdi v učilnici bolj kredibilen, njegovo znanje predmetov, ki jih 
poučuje v učilnici, se zdi učencem pristnejše. Treba bi se bilo vprašati, ali ne gre tukaj morda 
za vprašanje o zaupanju o učenčevi varnosti. Se učenci počutijo varnejše v učilnici kot v 
telovadnici? Za pravo interpretacijo bi bilo treba vprašati anketirance po vzroku.  
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Pri ostalih dveh trditvah »Prestrog je« in »Ni dovolj strog« ni prišlo do statistično 
pomembnih razlik.  

 Odprtost v komunikaciji 

Preglednica 8: Odprtost v komunikaciji - Statistična pomembnost razlik učenčevih ocen učiteljevih 
ravnanj pri pouku v razredu in v telovadnici 

Trditev M Z a 

Navdušuje me za predmet, ki ga poučuje U 4,11 
-2,269 0,023 

Navdušuje me za predmet, ki ga poučuje T 4,26 

Legenda: M – aritmetična sredina, Z – vrednost Wilcoxonovega testa, a – statistična pomembnost, 
U – v učilnici, T – v telovadnici 

V drugem vsebinskem sklopu odprtost v komunikaciji, v katero smo uvrstili le eno trditev, 
in sicer »Navdušuje me za predmet, ki ga poučuje«, se je po vrednosti Wilcoxonovega testa 
izkazala za statistično pomembno (Z = -2,269, a = 0,023). Učenci so višje ocenili trditev, ki 
se nanaša na pedagoško ravnanje učitelja v telovadnici (Mt = 4,26), od učiteljevih ravnanj v 
učilnici (Mu = 4,11).  

Ta podatek nas lahko veseli, kajti dobro je, da so učenci navdušeni za predmet šport (tudi) 
zaradi učitelja. Smiselno bi bilo ugotoviti, ali je učitelj zares razlog za tovrstno navdušenje, 
kajti zgornji rezultat trditve »Lahko mu zaupam« trdi, da učenci bolj zaupajo učitelju v 
učilnici kot v telovadnici. Rezultate bi si lahko razlagali tudi drugače. Slovenski pedagog 
Gogala (1968) je namreč obravnaval pedagoški kontakt v povezavi z učno snovjo. Zapisal 
je: »Učenec lahko dobi svoj odnos do učne snovi prek odnosa do svojega učitelja, lahko pa 
dobi svoj odnos do učitelja tudi prek svojega odnosa do učne snovi« (prav tam, str. 570). Za 
naš rezultat bi lahko veljalo slednje. Učencem je predmet šport tako všeč, da jim je učitelj, 
ki ga poučuje, prirasel k srcu. V tem pa je mogoče najti razlog, da jih navdušuje za šport.  
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 Ožja strokovna kompetentnost 

Preglednica 9: Ožja strokovna kompetentnost - Statistična pomembnost razlik učenčevih ocen 
učiteljevih ravnanj pri pouku v razredu in v telovadnici 

Trditev M Z a 

Ure so dobro pripravljene U 4,60 
-0,696 0,486 

Ure do dobro pripravljene T 4,61 

Delamo v manjših skupinah U 3,30 
-0,857 0,391 

Delamo v manjših skupinah T 3,38 

Pri delu nam natančno pove, kaj moramo delati U 4,79 
-2,832 0,005 

Pri delu nam natančno pove, kaj moramo delati T 4,68 

Sam obvlada snov, ki jo delamo v šoli U 4,60 
-2,210 0,027 

Sam obvlada snov, ki jo delamo v šoli T 4,49 

Kar želi, da naredimo, pokaže tudi sam U 4,22 
-0,301 0,763 

Kar želi, da naredimo, pokaže tudi sam T 4,21 

Pri pouku je ustrezno oblečen U 4,72 
-8,627 0,000 

Pri pouku je ustrezno oblečen T 3,86 

Z nami dela tudi sam U 3,87 
-1,535 0,125 

Z nami dela tudi sam T 3,76 

Legenda: M – aritmetična sredina, Z – vrednost Wilcoxonovega testa, a – statistična pomembnost, 
U – v učilnici, T – v telovadnici 

Vrednost Wilcoxonovega testa je statistično pomembna pri trditvi »Pri delu nam natančno 
pove, kaj moramo delati« (Z = -2,832, a = 0,005). Učenci so višje ocenili trditev, ki se nanaša 
na pedagoška ravnanja učitelja v učilnici (Mu = 4,79) od ravnanj učitelja v telovadnici  
(Mt = 4,68). Za interpretacijo tega rezultata bi bilo smiselno ugotoviti, zakaj učenci 
ocenjujejo svojega učitelja različno, kar se tiče podajanja navodil v razredu in v telovadnici. 
Morda se jim zdi, da učitelji dajejo bolj skopa navodila v telovadnici. Pri pouku športa je 
namreč treba povedati navodila čim bolj jasno, enostavno in s čim manj besedami, da se čas 
za športne aktivnosti učencev izkoristi v največji možni meri. V učilnici pa si morda učitelji 
vzamejo dovolj časa, da natančno razložijo, kaj morajo početi učenci. 

Trditev »Sam obvlada snov, ki jo delamo v šoli« (Z = -2,210, a = 0,027) se je izkazala za 
statistično pomembno. Učenci so višje ocenili pedagoško ravnanje učitelja v učilnici  
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(Mu = 4,60) od ravnanja učitelja v telovadnici (Mt = 4,49). Učenci očitno mislijo, da njihovi 
učitelji slabše obvladajo snov, ki jo poučujejo v telovadnici, od snovi, ki jo poučujejo v 
učilnici. Čeprav naj bi učitelji slabše obvladali šport (tako so ga ocenili), jih vseeno pri pouku 
predmeta šport bolj navdušujejo za šport kot za predmete, ki jih poučuje v učilnici.   

Tudi trditev »Pri pouku je ustrezno oblečen« je statistično pomembna po vrednosti 
Wilcoxonovega testa (Z =  -8,627, a = 0,000). Učenčeva ocena je bila višja za trditev, ki 
velja za učiteljeva ravnanja v učilnici (Mu = 4,72) od tiste, ki velja za telovadnico  
(Mt = 3,86). Ustrezna športna oprema učitelja pri pouku šport je nadvse pomembna. V prvi 
vrsti je učitelj zgled učenca. Kako lahko učitelj zahteva, da imajo vsi učenci športno opremo, 
ko pa je niti sam nima? Tudi zaradi neustrezne opreme učitelj ne more ustrezno demonstrirati 
določenih vaj ali aktivno sodelovati pri ostalih oblikah v pedagoškem procesu.  

Pri ostalih trditvah v sklopu ožja strokovna kompetentnost ni prišlo do statistično 
pomembnih razlik v učenčevih ocenah pedagoških ravnanj učitelja v učilnici in telovadnici.  

 

 Učna strategija 

Preglednica 10: Učna strategija - Statistična pomembnost razlik učenčevih ocen učiteljevih ravnanj 
pri pouku v razredu in v telovadnici 

Trditev M Z a 

Dobro razloži U 4,71 
-0,299 0,765 

Dobro razloži T 4,70 

Pove, zakaj je snov koristna in čemu služi U 4,42 
-2,721 0,007 

Pove, zakaj je snov koristna in čemu služi T 4,27 

Na začetku leta predstavi program dela U 4,01 
-3,246 0,001 

Na začetku leta predstavi program dela T 3,81 

Skupaj se dogovarjamo glede preverjanja naših sposobnosti in znanja U 4,13 
-1,329 0,184 

Skupaj se dogovarjamo glede preverjanja naših sposobnosti in znanja T 4,06 

Po preverjanju nam učitelj pove, kaj delati, da bomo boljši U 4,42 
-0,729 0,466 

Po preverjanju nam učitelj pove, kaj delati, da bomo boljši T 4,47 

Pravično ocenjuje U 4,70 
-0,966 0,334 

Pravično ocenjuje T 4,75 
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Daje same dobre ocene U 2,85 
-4,144 0,000 

Daje same dobre ocene T 3,10 

Legenda: M – aritmetična sredina, Z – vrednost Wilcoxonovega testa, a – statistična pomembnost, 
U – v učilnici, T – v telovadnici 

V dimenziji učna strategija je po vrednosti Wilcoxonovega testa prišlo do statistično 
pomembnih razlik v trditvi »Pove, zakaj je snov koristna in čemu služi« (Z = -2,721,  
a = 0,007). Učenci so učiteljevo pedagoško ravnanje ocenili nižje v telovadnici (Mt = 4,27) 
od ravnanj v učilnici (Mu = 4,42). Učenci se pogosto sprašujejo o smislu snovi, ki jo 
obravnavajo v šoli. Tudi pri predmetu šport je tako in ravno pri telesni vadbi je še bolj 
smiselno, da jim učitelji razložijo pomen in koristnost vadbe. Učencem tovrstne informacije 
osmišljajo vadbo in se tudi v prostem času ter v prihodnosti ukvarjajo s športom, ker vedo, 
zakaj je koristen.  

Tudi trditev »Na začetku leta predstavi program dela« se je izkazala za statistično pomembno 
(Z = -3,246, a = 0,001). Učenci so učiteljeva ravnanja v telovadnici (Mt = 3,81) ocenili nižje 
od ravnanj v učilnici (Mu = 4,01).  

Zadnja statistično pomembna razlika v tem vsebinskem sklopu pa se je izkazala pri trditvi 
»Daje same dobre ocene« (Z = -4,144, a = 0,000). Učenci so višje ocenili to učiteljevo 
ravnanje v telovadnici (Mt = 3,10) od učiteljevega ravnanja v učilnici (Mu = 2,85). Učenci 
pravijo, da pogosteje dobijo dobre ocene pri predmetu šport. Očitno pri športu večkrat 
uspešnejše izkažejo svoje znanje kot pri drugih predmetih v učilnici. 

S. Žibert (2005) je ugotovila, da jasnost kriterijev ocenjevanja vpliva na učenčevo 
zadovoljstvo pri urah športa. Učenci so namreč radi seznanjeni s kriteriji za posamezno 
oceno. Na podlagi svoje želje po dobri oceni boljše trenirajo in natančno vedo, koliko truda 
in vaje je treba vložiti za doseg določene ocene.   

Pri ostalih trditvah v tem sklopu ni prišlo do statistično pomembnih razlik v učenčevih 
ocenah pedagoških ravnanj učitelja v učilnici in telovadnici.  
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 Vodenje 

Preglednica 11: Vodenje - Statistična pomembnost razlik učenčevih ocen učiteljevih ravnanj pri 
pouku v razredu in v telovadnici 

Trditev M Z a 

Pomaga nam U 4,31 
-5,681 0,000 

Pomaga nam T 4,60 

Trudi se z nami U 4,64 
-1,230 0,219 

Trudi se z nami T 4,58 

Spodbuja nas U 4,61 
-2,693 0,007 

Spodbuja nas T 4,72 

Rad me ima U 4,03 
-0,630 0,529 

Rad me ima T 4,01 

Preveč zahteva U 1,88 
-1,677 0,094 

Preveč zahteva T 1,79 

Pohvali nas U 4,49 
-0,499 0,618 

Pohvali nas T 4,51 

Opozarja na naše napake, pomanjkljivosti U 4,49 
-0,159 0,874 

Opozarja na naše napake, pomanjkljivosti T 4,48 

Ob problemih nas povabi, da povemo svoje mnenje U 4,16 
-0,296 0,768 

Ob problemih nas povabi, da povemo svoje mnenje T 4,14 

Upošteva naše želje U 3,57 
-0,548 0,584 

Upošteva naše želje T 3,61 

Upošteva naše predloge U 3,86 
-0,067 0,946 

Upošteva naše predloge T 3,87 

Je tako, kot reče in zahteva on U 3,59 
-1,309 0,190 

Je tako, kot reče in zahteva on T 3,71 

Boljšim učencem daje zahtevnejše naloge U 3,08 -2,728 0,006 
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Boljšim učencem daje zahtevnejše naloge T 2,87 

Spodbuja nas k samostojnemu razmišljanju in ravnanju U 4,57 
-2,531 0,011 

Spodbuja nas k samostojnemu razmišljanju in ravnanju T 4,46 

Bolj skrbi za slabše učence U 3,51 
-1,036 0,300 

Bolj skrbi za slabše učence T 3,46 

Nikomur ne daje prednosti U 3,61 
-1,158 0,247 

Nikomur ne daje prednosti T 3,72 

Pri pouku pusti, da delamo, kar želimo U 1,61 
-3,361 0,001 

Pri pouku pusti, da delamo, kar želimo T 1,84 

Legenda: M – aritmetična sredina, Z – vrednost Wilcoxonovega testa , a – statistična pomembnost, 
U – v učilnici, T – v telovadnici 

V zadnjem sklopu vodenje je po vrednosti Wilcoxonovega testa prišlo do statistično 
pomembnih razlik v trditvi »Pomaga nam« (Z = -5,681, a = 0,000). Učenci so učiteljevo 
pedagoško ravnanje ocenili višje v telovadnici (Mt = 4,60) od učiteljevih ravnanj v učilnici 
(Mu = 4,31). Zopet smo naleteli na zanimiv rezultat. Učenci menijo, da jim učitelj bolj 
pomaga pri pouku šport, a bolj mu zaupajo pri drugih predmetih (glej rezultat trditve 
»Zaupam mu« v prvem sklopu spodbudni odnosi in razumevanje). Za jasno interpretacijo bi 
morali vprašati učence, kaj so si predstavljali ob tej trditvi. Učitelj namreč lahko pomaga 
učencem na več načinov. 

Trditev »Spodbuja nas« se je izkazala za statistično pomembno (Z = -2,693, a = 0,007).  Tudi 
pri tej trditvi so učenci učiteljeva ravnanja v telovadnici (Mt = 4,72) ocenili višje od 
učiteljevih ravnanj v učilnici (Mu = 4,61). Učenci imajo občutek, da jih učitelj več in bolj 
spodbuja v telovadnici. To bi si lahko razlagali s tem, da jih spodbuja pri športnih igrah, 
navija zanje ter da jih spodbuja, naj pohitijo s preoblačenjem pred šolsko uro. Lahko jih tudi 
spodbuja, naj se bolj potrudijo za pravilno izvedbo športne prvine. Vse to je pomembno, 
kajti učenec se ob tem počuti, da je pomemben v učiteljevih očeh.  

Trditev o učiteljevem pedagoškem ravnanju »Boljšim učencem daje zahtevnejše naloge« se 
je izkazala za statistično pomembno (Z = -2,728, a = 0,006). Učenci so višje ocenili to 
učiteljevo ravnanje v učilnici (Mu = 3,08) od učiteljevega ravnanja v telovadnici (Mt = 2,87). 
Diferenciacija pri predmetu šport ni uporabljena v dovolj veliki meri. Z rezultati nikakor ne 
moremo biti zadovoljni. Učitelj mora upoštevati učenčevo drugačnost pri sprejemanju, 
procesiranju, razumevanju in predstavljanju učne snovi, tako da uporabi raznolike didaktične 
pristope, sredstva, pripomočke in metode. To pa zahteva nekoliko več učiteljevega truda 
(Kalin, 2006). Glede na to, da jih uči razrednik, učence po navadi dobro pozna, kar pa je 
prednost pri načrtovanju diferenciacije. Ob tem pa ne pozabimo, da mora biti učitelj dobro 
didaktično in metodično usposobljen.  
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Trditev »Spodbuja nas k samostojnemu razmišljanju in ravnanju« (Z = -2,531, a = 0,011) so 
učenci višje ocenili v učilnici (Mu = 4,57) kot v telovadnici (Mt = 4,46). Ta rezultat bi si 
lahko razlagali v smislu, da se v učilnici oz. pri drugih predmetih vzamejo več časa, da se 
pogovorijo o takšnih temah, ki se tičejo samostojnosti in odgovornosti. Pri urah športa to 
pogosto ni mogoče, saj učitelji strmijo k temu, da bi bili učenci čim več časa aktivni.  

Zadnja statistično pomembna trditev v okviru vsebinskega sklopa vodenje se je izkazala pri 
trditvi »Pri pouku pusti, da delamo, kar želimo« (Z = -3,361, a = 0,001). Učenci so višje 
ocenili to pedagoško ravnanje učitelja v telovadnici (Mt = 1,84) od učiteljevega ravnanja v 
učilnici (Mu = 1,61). Ta razlika je pričakovana. Pogosteje se namreč zgodi, da učitelji pri 
predmetu šport pri posameznih urah pustijo učencem, da si izberejo svojo športno dejavnost.  

Pri ostalih trditvah v sklopu vodenje ni prišlo do statistično pomembnih razlik v učenčevih 
ocenah pedagoških ravnanj učitelja v učilnici in telovadnici.  

Z dobljenimi rezultati v okviru prvega raziskovalnega vprašanja smo ugotovili, da učenci 
bolj zaupajo svojemu učitelju v učilnici kot pri predmetu šport. Učitelji jih bolj navdušujejo 
za šport kot za predmete, ki jih poučujejo v razredu. Pri podajanju navodil v razredu so 
natančnejši kot pri podajanju navodil pri športu. Bolje obvladajo snov, ki jo poučujejo v 
učilnici. Pri pouku šport so večkrat neustrezno oblečeni. Učenci ocenjujejo, da učitelji pri 
predmetu šport premalokrat povedo, zakaj je snov koristna in čemu služi, na začetku leta ne 
predstavijo programa dela in večkrat dajo dobre ocene kot pri predmetih v učilnici. Večkrat 
kot pri drugih predmetih tudi pomagajo in spodbujajo svoje učence. Ti pa niso zadovoljni s 
pogostostjo dajanja zahtevnejših nalog boljšim učencem. Večkrat bi morali tudi v 
telovadnici spodbujati učence k samostojnemu razmišljanju in ravnanju. V primerjavi z 
drugimi predmeti se pri predmetu šport večkrat zgodijo situacije, pri katerih učitelji pustijo, 
da učenci delajo, kar želijo. 
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5.3. Drugo raziskovalno vprašanje 

Drugo raziskovalno vprašanje se glasi: Ali obstajajo razlike med zaznavanjem in 
vrednotenjem učiteljevih ravnanju pri pouku v razredu in pri pouku športa med dečki in 
deklicami? Zanima nas, kako dečki in deklice, ki so v 4. in 5. razredu osnovne šole, svojega 
učitelja doživljajo v učilnici in v telovadnici ter ali pride do statistično pomembnih razlik. V 
sledečih preglednicah, ki so ločene po petih vsebinskih sklopih, so za posamezne trditve 
predstavljene vrednosti aritmetične sredine in povprečni rang ločeno po spolu, vrednost 
Mann-Whitneyjevega testa ter statistična pomembnost. Če je slednja manjša ali enaka 0,05, 
se trditev izkaže za statistično pomembno razliko. Ta podatek smo v preglednicah označili 
z rdečo barvo. Z enako barvo pa smo označili tudi podatek o aritmetični sredini pri dečkih 
ali deklicah, ki se je izkazal za višjega od nasprotnega spola. V nadaljevanju smo z besedo 
opisali dobljene rezultate ter jih komentirali. 

 Spodbudni osebni odnosi in razumevanje 

Preglednica 12: Spodbudni osebni odnosi in razumevanje – Statistična pomembnost razlik 
med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih ravnanj med dečki in deklicami 

Trditev 
Dečki Deklice 

U a 

Mdeč Rdeč Mdek Rdek 

Prestrog je U 1,85 154,21 1,92 158,91 11793,000 0,618 

Prestrog je T 1,99 160,28 1,78 150,41 11236,000 0,283 

Ni dovolj strog U 2,32 159,11 2,17 149,64 11121,000 0,328 

Ni dovolj strog T 2,28 157,57 2,15 152,31 11523,000 0,582 

Lahko mu zaupam U 4,43 153,05 4,64 164,38 11571,000 0,159 

Lahko mu zaupam T 4,29 149,10 4,55 166,45 10951,500 0,033 

Legenda: Mdeč – aritmetična sredina pri dečkih, Mdek - aritmetična sredina pri deklicah,  
Rdeč – povprečni rang pri dečkih, Rdek – povprečni rang pri deklicah, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T – v telovadnici 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa trditve »Lahko mu zaupam« v telovadnici je statistično 
pomembna (U = 10951,500, a = 0,033). S tveganjem 0,33 % trdimo, da bi tudi v osnovni 
množici deklice ocenile trditev »Lahko mu zaupam« v telovadnici z višjo oceno (Rdek = 
166,45) kot pa dečki (Rdeč = 149,10). Zaupanje v učitelja športa je odločilno za sodelovanje 
pri pouku športa, da učenci sodelujejo pri izvedbah zahtevnejših aktivnosti, ki zahtevajo 
določeno mero poguma in morebitno učiteljevo asistenco. To je posebej pomembno pri 
deklicah, ki so bolj plašne in jih ravno strah odvrača od sodelovanja pri predmetu šport. 
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Rezultati te trditve so zadovoljivi. Pri drugih podobnih raziskavah so se pokazali različni 
rezultati, in sicer v raziskavi za diplomsko nalogo S. Puš (1997) učenci zaupajo učitelju 
športa bolj kot učenke, v raziskavi Franca Krpača (1996) pa med spoloma ni prišlo do razlik.   

Pri ostalih trditvah ni bilo statistično pomembnih razlik. Za vzorec pa lahko povemo, da so 
deklice višje od dečkov ocenile svoje učitelje pri trditvah:  »Prestrog je« v učilnici  
(Mdek = 1,92, Mdeč = 1,85) in »Lahko mu zaupam« v učilnici (Mdek = 4,64, Mdeč = 4,43).  

Dečki pa so višje od deklic ocenili trditve: »Prestrog je« v telovadnici (Mdeč = 1,99,  
Mdek = 1,78), »Ni dovolj strog« v učilnici (Mdeč = 2,32, Mdek = 2,17) in telovadnici  
(Mdeč = 2,28, Mdek = 2,15). 

 Odprtost v komunikaciji 

Preglednica 13: Odprtost v komunikaciji - Statistična pomembnost razlik med zaznavanjem 
in vrednotenjem učiteljevih ravnanj med dečki in deklicami 

Trditev 
Dečki Deklice 

U a 
Mdeč Rdeč Mdek Rdek 

Navdušuje me za predmet, ki 
ga poučuje U 

4,10 156,84 4,11 158,22 12191,500 0,883 

Navdušuje me za predmet, ki 
ga poučuje T 

4,29 158,23 4,23 156,71 12187,000 0,866 

Legenda: Mdeč – aritmetična sredina pri dečkih, Mdek - aritmetična sredina pri deklicah,  
Rdeč – povprečni rang pri dečkih, Rdek – povprečni rang pri deklicah, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T – v telovadnici 

Pri trditvah »Navdušuje me za predmet, ki ga poučuje« v učilnici in v telovadnici ni prišlo 
do statistično pomembnih razlik. Za vzorec pa lahko povemo, da so deklice v povprečju višje 
od dečkov ocenile trditev »Navdušuje me za predmet, ki ga poučuje« v učilnici (Mdek = 4,11, 
Mdeč = 4,10), dečki pa trditev, ki velja v telovadnici (Mdeč = 4,29, Mdek = 4,23). Preseneča 
nas dejstvo, da so dečki učitelja v telovadnici ocenili višje, kajti pričakovali smo, da bodo 
bolj kritični. Morda pa so dečki za šport navdušeni že od prej oz. zaradi predmeta samega. 
To pa lahko vpliva na odnos do učitelja, ki poučuje ta predmet.   
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 Ožja strokovna kompetentnost 

Preglednica 14: Ožja strokovna kompetentnost - Statistična pomembnost razlik med 
zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih ravnanj med dečki in deklicami 

Trditev 
Dečki Deklice 

U a 
Mdeč Rdeč Mdek Rdek 

Ure so dobro pripravljene U 4,52 152,63 4,68 163,69 11523,000 0,168 

Ure so dobro pripravljene T 4,57 154,29 4,66 160,92 11792,500 0,393 

Delamo v manjših skupinah U 3,31 158,21 3,30 157,77 12353,500 0,964 

Delamo v manjših skupinah T 3,31 153,56 3,45 160,64 11682,500 0,475 

Pri delu nam natančno pove, 
kaj moramo delati U 

4,79 160,93 4,78 154,86 11910,500 0,355 

Pri delu nam natančno pove, 
kaj moramo delati T 

4,68 153,64 4,68 159,51 11702,500 0,437 

Sam obvlada snov, ki jo 
delamo v šoli U 

4,55 153,65 4,64 163,73 11668,500 0,203 

Sam obvlada snov, ki jo 
delamo v šoli T 

4,49 158,46 4,49 157,51 12318,500 0,911 

Kar želi, da naredimo, pokaže 
tudi sam U 

4,15 152,44 4,30 163,96 11482,500 0,224 

Kar želi, da naredimo, pokaže 
tudi sam T 

4,13 150,62 4,30 165,91 11185,500 0,099 

Pri pouku je ustrezno oblečen 
U 

4,64 154,17 4,82 161,05 11772,000 0,279 

Pri pouku je ustrezno oblečen 
T 

3,82 156,02 3,91 159,06 12078,500 0,743 

Z nami dela tudi sam U 3,87 156,89 3,86 150,94 11314,500 0,538 

Z nami dela tudi sam T 3,70 153,17 3,83 160,05 11620,000 0,481 

Legenda: Mdeč – aritmetična sredina pri dečkih, Mdek - aritmetična sredina pri deklicah,  
Rdeč – povprečni rang pri dečkih, Rdek – povprečni rang pri deklicah, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T – v telovadnici 
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V vsebinskem sklopu ožja strokovna kompetentnost med dečki in deklicami v zaznavanju 
in vrednotenju učiteljevih pedagoških ravnanj v učilnici in telovadnici ni prišlo do statistično 
pomembnih razlik.  

Za vzorec pa lahko trdimo, da so deklice v povprečju višje od dečkov ocenile trditve: »Ure 
so dobro pripravljene« v učilnici (Mdek = 4,68, Mdeč = 4,52) ter v telovadnici (Mdek = 4,66, 
Mdeč = 4,57); »Delamo v manjših skupinah« v telovadnici (Mdek = 3,45, Mdeč = 3,31); »Sam 
obvlada snov, ki jo delamo v šoli« v učilnici (Mdek = 4,64, Mdeč = 4,55); »Kar želi, da 
naredimo, pokaže tudi sam« v učilnici (Mdek = 4,30, Mdeč = 4,15) in v telovadnici  
(Mdek = 4,30, Mdeč = 4,13); »Pri pouku je ustrezno oblečen« v učilnici (Mdek = 4,82,  
Mdeč = 4,64) in v telovadnici (Mdek = 3,91, Mdeč = 3,82) ter »Z nami dela tudi sam« v 
telovadnici (Mdek = 3,83, Mdeč = 3,70). 

Dečki pa so višje od deklic ocenili trditve: »Delamo v manjših skupinah« v učilnici  
(Mdeč = 3,31, Mdek = 3,30); »Pri delu nam natančno pove, kaj moramo delati« v učilnici  
(Mdeč = 4,79, Mdek = 4,78) in »Z nami dela tudi sam« v učilnici (Mdeč = 3,87, Mdek = 3,86). 

Oba spola pa sta se enako odločila pri trditvah: »Pri delu nam natančno pove, kaj moramo 
delati«, ki se nanaša na pedagoška ravnanja učitelja v telovadnici (M = 4,68) ter »Sam 
obvlada snov, ki jo delamo v šoli« v telovadnici (M = 4,49).  

 Učna strategija 

Preglednica 15: Učna strategija - Statistična pomembnost razlik med zaznavanjem in 
vrednotenjem učiteljevih ravnanj med dečki in deklicami 

Trditev 
Dečki Deklice 

U a 
Mdeč Rdeč Mdek Rdek 

Dobro razloži U 4,68 151,97 4,75 163,47 11405,000 0,116 

Dobro razloži T 4,73 157,26 4,67 159,82 12267,500 0,722 

Pove, zakaj je snov koristna in 
čemu služi U 

4,41 157,00 4,44 157,00 12230,500 0,999 

Pove, zakaj je snov koristna in 
čemu služi T 

4,36 163,36 4,17 152,32 11524,000 0,221 

Na začetku leta predstavi 
program dela U 

3,96 152,16 4,07 160,18 11446,500 0,391 

Na začetku leta predstavi 
program dela T 

3,84 156,72 3,78 156,27 12125,000 0,962 
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Skupaj se dogovarjamo glede 
preverjanja naših sposobnosti in 

znanja U 
4,14 157,76 4,13 156,19 12108,000 0,866 

Skupaj se dogovarjamo glede 
preverjanja naših sposobnosti in 

znanja T 
4,08 159,00 4,03 156,93 12225,000 0,826 

Po preverjanju nam učitelj pove, 
kaj delati, da bomo boljši U 

4,47 155,64 4,13 155,35 11971,500 0,973 

Po preverjanju nam učitelj pove, 
kaj delati, da bomo boljši T 

4,51 157,40 4,43 158,64 12295,000 0,883 

Pravično ocenjuje U 4,63 152,62 4,79 164,77 11510,500 0,078 

Pravično ocenjuje T 4,73 156,15 4,76 159,96 12092,500 0,548 

Daje same dobre ocene U 2,82 156,17 2,89 164,77 12096,500 0,706 

Daje same dobre ocene T 3,13 160,15 3,07 155,69 12037,000 0,655 

Legenda: Mdeč – aritmetična sredina pri dečkih, Mdek - aritmetična sredina pri deklicah,  
Rdeč – povprečni rang pri dečkih, Rdek – povprečni rang pri deklicah, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T – v telovadnici 

V vsebinskem sklopu učna strategija med dečki in deklicami v zaznavanju in vrednotenju 
učiteljevih pedagoških ravnanj v učilnici in telovadnici ni statistično pomembnih razlik.  

Za vzorec pa lahko trdimo, da so deklice v povprečju višje od dečkov ocenile trditve: »Dobro 
razloži« v učilnici (Mdek = 4,75, Mdeč = 4,68); »Pove, zakaj je snov koristna in čemu služi« 
v učilnici (Mdek = 4,44, Mdeč = 4,41); »Na začetku leta predstavi program dela« v učilnici 
(Mdek = 4,07, Mdeč = 3,96); »Pravično ocenjuje« v učilnici (Mdek = 4,79, Mdeč = 4,63) in v 
telovadnici (Mdek = 4,76, Mdeč = 4,73) ter »Daje same dobre ocene« v učilnici (Mdek = 2,89, 
Mdeč = 2,82). 

Dečki pa so višje od deklic ocenili trditve: »Dobro razloži« v telovadnici (Mdeč = 4,73,  
Mdek = 4,67); »Pove, zakaj je snov koristna in čemu služi« v telovadnici (Mdeč = 4,36,  
Mdek = 4,17);  »Na začetku leta predstavi program dela« v telovadnici (Mdeč = 3,84,  
Mdek = 3,78); »Skupaj se dogovarjamo glede preverjanja naših sposobnosti in znanja« v 
učilnici (Mdeč = 4,14, Mdek = 4,13) in v telovadnici (Mdeč = 4,08, Mdek = 4,03); »Po 
preverjanju nam učitelj pove, kaj delati, da bomo boljši« v učilnici (Mdeč = 4,47, Mdek = 4,13) 
in v telovadnici (Mdeč = 4,51, Mdek = 4,43) ter »Daje same dobre ocene« v telovadnici  
(Mdeč = 3,13, Mdek = 3,07). 
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 Vodenje 

Preglednica 16: Vodenje - Statistična pomembnost razlik med zaznavanjem in vrednotenjem 
učiteljevih ravnanj med dečki in deklicami 

Trditev 
Dečki Deklice 

U a 
Mdeč Rdeč Mdek Rdek 

Pomaga nam U 4,19 146,86 4,44 172,02 10554,500 0,008 

Pomaga nam T 4,55 152,60 4,65 163,71 11519,000 0,161 

Trudi se z nami U 4,55 148,78 4,74 168,86 10885,000 0,013 

Trudi se z nami T 4,51 147,59 4,66 167,09 10707,000 0,015 

Spodbuja nas U 4,49 145,21 4,74 170,60 10321,000 0,001 

Spodbuja nas T 4,65 150,85 4,80 163,60 11234,000 0,065 

Rad me ima U 3,80 139,51 4,28 175,08 9374,500 0,000 

Rad me ima T 3,81 142,08 4,23 167,58 9887,500 0,007 

Preveč zahteva U 1,93 161,26 1,84 155,53 12012,000 0,542 

Preveč zahteva T 1,85 157,08 1,73 151,78 11442,500 0,560 

Pohvali nas U 4,41 152,03 4,59 165,48 11403,000 0,114 

Pohvali nas T 4,42 153,55 4,61 161,71 11672,000 0,324 

Opozarja na naše 
napake, 

pomanjkljivosti U 
4,50 157,03 4,47 161,11 12223,500 0,639 

Opozarja na naše 
napake, 

pomanjkljivosti T 
4,39 146,48 4,57 168,28 10527,000 0,010 

Ob problemih nas 
povabi, da povemo 

svoje mnenje U 
4,06 148,92 4,26 165,56 10935,000 0,078 

Ob problemih nas 
povabi, da povemo 

svoje mnenje T 
4,10 150,91 4,18 161,33 11274,500 0,270 

Upošteva naše želje U 3,42 146,69 3,72 168,20 10544,500 0,028 
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Upošteva naše želje T 3,49 148,91 3,74 166,66 10920,000 0,072 

Upošteva naše 
predloge U 

3,79 153,72 3,93 164,66 11680,000 0,266 

Upošteva naše 
predloge T 

3,85 156,48 3,89 158,58 12152,000 0,831 

Je tako, kot reče in 
zahteva on U 

3,56 156,03 3,62 157,00 12074,500 0,922 

Je tako, kot reče in 
zahteva on T 

3,78 161,13 3,63 151,63 11419,000 0,334 

Boljšim učencem daje 
zahtevnejše naloge U 

3,31 167,00 2,84 142,28 10017,500 0,012 

Boljšim učencem daje 
zahtevnejše naloge T 

3,04 165,73 2,70 147,63 10816,000 0,067 

Spodbuja nas k 
samostojnemu 
razmišljanju in 

ravnanju U 

4,51 151,90 4,63 159,39 11414,500 0,351 

Spodbuja nas k 
samostojnemu 
razmišljanju in 

ravnanju T 

4,40 149,81 4,52 163,82 11052,500 0,096 

Bolj skrbi za slabše 
učence U 

3,59 163,41 3,43 154,28 11823,500 0,359 

Bolj skrbi za slabše 
učence T 

3,60 167,06 3,31 148,29 10912,000 0,058 

Nikomur ne daje 
prednosti U 

3,52 153,21 3,70 162,07 11617,500 0,349 

Nikomur ne daje 
prednosti T 

3,80 161,23 3,63 153,52 11707,000 0,410 

Pri pouku pusti, da 
delamo, kar želimo U 

1,63 158,76 1,58 159,26 12506,000 0,952 

Pri pouku pusti, da 
delamo, kar želimo T 

1,84 158,17 1,84 158,85 12416,000 0,940 

Legenda: Mdeč – aritmetična sredina pri dečkih, Mdek - aritmetična sredina pri deklicah,  
Rdeč – povprečni rang pri dečkih, Rdek – povprečni rang pri deklicah, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T – v telovadnici 
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Vrednost Mann-Whitneyjevega testa trditve »Pomaga nam« v učilnici je statistično 
pomembna (U = 10554,500, a = 0,008). S tveganjem 0,08 % trdimo, da bi tudi v osnovni 
množici deklice ocenile trditev »Pomaga nam« v učilnici z višjo oceno (Rdek = 172,02,  
Mdek = 4,44) od dečkov (Rdeč = 146,86, Mdeč = 4,19).  

Trditev »Trudi se z nami« v učilnici se je prav tako izkazala za statistično pomembno  
(U = 10885,000, a = 0,013). S tveganjem 0,13 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici deklice 
višje od dečkov ocenile svojega učitelja v tej trditvi (Rdek = 168,86, Mdek = 4,74,  
Rdeč = 148,78, Mdeč = 4,55).  

Tudi za isto trditev, ki velja v telovadnici, je prišlo do statistično pomembne razlike  
(U = 10707,000, a = 0,015) med dečki in deklicami. Tudi v tem primeru so deklice višje 
ocenile svojega učitelja in s tveganjem 0,15 % trdimo, da bi se to zgodilo tudi v osnovni 
množici (Rdek = 167,09, Mdek = 4,66, Rdeč = 147,59, Mdeč = 4,51). Tudi rezultati Krpačeve 
(1996) raziskave so pokazali, da so učenke svojega učitelja športa ocenile boljše od učencev. 
V diplomski nalogi S. Puš (1997) pa so se deklice izkazale za bolj kritične od dečkov. 

Vrednosti Mann-Whitneyjevega testa trditve »Spodbuja nas« v učilnici je statistično 
pomembna (U = 10321,000, a = 0,001). Na ravni 0,01 % lahko trdimo, da bi deklice tudi v 
osnovni množici višje ocenile učiteljevo ravnanje v učilnici (Rdek = 170,60, Mdek = 4,74) od 
dečkov (Rdeč = 145,21, Mdeč = 4,49).  

Trditev »Rad me ima« v učilnici in v telovadnici se je izkazala za statistično pomembno 
razliko med deklicami in dečki. V obeh trditvah so jo deklice ocenile višje od dečkov, in 
sicer v učilnici je vrednost Mann-Whitneyjevega testa: U = 9374,500, a = 0,000, v 
telovadnici pa U = 9887,500, a = 0,007. S tveganjem 0,00 % trdimo, da učenke višje 
ocenjujejo svoje učitelje v trditvi »Rad me ima« v učilnici (Rdek = 175,08, Mdek = 4,28) od 
učencev (Rdeč = 139,51, Mdeč = 43,80). S tveganjem 0,07 % lahko enako trdimo tudi za isto 
trditev, ki velja v telovadnici (Rdek = 167,58, Mdek = 4,23, Rdeč = 142,08, Mdeč = 3,81). V 
Krpačevi (1996) raziskavi sta to trditev za učitelja športa oba spola ocenila enako, v raziskavi 
S. Puš (1997) pa so se dečki s to trditvijo bolj strinjali od deklic. 

Vrednosti Mann-Whitneyjevega testa trditve »Opozarja na naše napake, pomanjkljivosti« v 
telovadnici je statistično pomembna (U = 10527,000, a = 0,010). Na ravni 0,10 % lahko 
trdimo, da bi deklice tudi v osnovni množici višje ocenile učiteljevo ravnanje »Opozarja na 
naše napake, pomanjkljivosti« v telovadnici (Rdek = 168,28, Mdek = 4,57) od dečkov  
(Rdeč = 146,48, Mdeč = 4,39). Trditev »Graja nas« smo za potrebe naše raziskave spremenili 
v »Opozarja na naše napake, pomanjkljivosti«, kajti menili smo, da bi bila za učence beseda 
»graja« nerazumljiva. V raziskavah, ki so bile že narejene, so se v Krpačevi (1996) dečki 
odločili, da jih učitelj bolj graja kot pa deklice. Ravno obratno pa se je izkazalo za deklice 
(Puš, 1997).  

Trditev »Upošteva naše želje« v učilnici se je prav tako izkazala za statistično pomembno 
razliko med dečki in deklicami. Vrednost Mann-Whitneyjevega testa je U = 10544,500 in  
a = 0,028. S tveganjem 0,28 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenke višje 
ocenile svojega učitelja v učilnici trditev »Upošteva naše želje« (Rdek = 168,20, Mdek = 3,72) 
od dečkov (Rdeč = 146,69, Mdeč = 3,42).  
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Vrednosti Mann-Whitneyjevega testa trditve »Boljšim učencem daje zahtevnejše naloge« v 
učilnici je statistično pomembna (U = 10017,500, a = 0,012). Na ravni 0,12 % lahko trdimo, 
da bi dečki tudi v osnovni množici višje ocenili to učiteljevo ravnanje (Rdeč = 167,00,  
Mdeč = 3,31) od deklic (Rdek = 142,28, Mdek = 2,84).  

Trditev »Bolj skrbi za slabše učence« v telovadnici se je prav tako izkazala za statistično 
pomembno razliko med dečki in deklicami. Vrednost Mann-Whitneyjevega testa je  
U = 10912,000 in a = 0,058. S tveganjem 0,58 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici 
učenci višje ocenili svojega učitelja v telovadnici v trditvi »Bolj skrbi za slabše učence«  
(Rdeč = 167,06, Mdeč = 3,60) od deklic (Rdek = 148,29, Mdek = 3,31). Enak rezultat lahko 
zasledimo v obeh že omenjenih raziskavah (Krpač, 1996; Puš, 1997). 

Ostale razlike med dečki in deklicami v rezultatih trditev v vsebinskem sklopu vodenje se 
niso izkazale za statistično pomembne.  

Za vzorec pa lahko trdimo, da učenke višje od svojih sošolcev ocenile naslednje trditve: 
»Pomaga nam« v telovadnici (Mdek = 4,65, Mdeč = 4,55); »Spodbuja nas« v telovadnici  
(Mdek = 4,80, Mdeč = 4,65); »Pohvali nas« v učilnici (Mdek = 4,59, Mdeč = 4,41) ter v 
telovadnici (Mdek = 4,61, Mdeč = 4,42); »Ob problemih nas povabi, da povemo svoje mnenje« 
v učilnici (Mdek = 4,26, Mdeč = 4,06) in v telovadnici (Mdek = 4,18, Mdeč = 4,10); »Upošteva 
naše želje« v telovadnici (Mdek = 3,74, Mdeč = 3,49); »Upošteva naše predloge« v učilnici 
(Mdek = 3,93, Mdeč = 3,79) in v telovadnici (Mdek = 3,89, Mdeč = 3,85); »Je tako, kot reče in 
zahteva on« v učilnici (Mdek = 3,62, Mdeč = 3,56); »Spodbuja nas k samostojnemu 
razmišljanju in ravnanju« v učilnici (Mdek = 4,63, Mdeč = 4,51) in v telovadnici (Mdek = 4,52, 
Mdeč = 4,40) ter »Nikomur ne da prednosti« v učilnici (Mdek = 3,70, Mdeč = 3,52).  

Trditve, ki so višje ocenjene s strani dečkov pa so: »Preveč zahteva« v učilnici (Mdeč = 1,93, 
Mdek = 1,84) in v telovadnici (Mdeč = 1,85, Mdek = 1,73); »Opozarja na naše napake, 
pomanjkljivosti« v učilnici (Mdeč = 4,50, Mdek = 4,47); »Je tako, kot reče in zahteva on« v 
telovadnici (Mdeč = 3,78, Mdek = 3,63); »Boljšim učencem daje zahtevnejše naloge« v 
telovadnici (Mdeč = 3,04, Mdek = 2,70); »Bolj skrbi za slabše učence« v učilnici (Mdeč = 3,59, 
Mdek = 3,43); »Nikomur ne da prednosti« v telovadnici (Mdeč = 3,80, Mdek = 2,63) ter »Pri 
pouku pusti, da delamo, kar želimo« v učilnici (Mdeč = 1,63, Mdek = 1,58). 

Trditev, ki sta jo enako ocenila oba spola pa je »Pri pouku pusti, da delamo, kar želimo« v 
telovadnici (Mdeč = Mdek = 1,84). 

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja smo ugotovili, da deklice svojemu učitelju pri 
predmetu šport bolj zaupajo kot dečki, prav tako menijo, da jim učitelj v razredu bolj 
pomaga, se bolj trudi z njimi v razredu in v telovadnici, jih bolj spodbuja v učilnici, jih ima 
raje, večkrat jih opozarja na njihove napake in pomanjkljivosti ter upošteva njihove želje. 
Dečki pa v primerjavi z deklicami menijo, da njihov učitelj boljšim učencem večkrat da 
zahtevnejše naloge v učilnici ter bolj skrbi za slabše učence pri predmetu šport.  

Deklice so po naravi bolj čustvene in hitreje zaznajo čustven vidik v odnosih, zato dobljeni 
rezultati ne presenečajo. Dečkom se zdi, da učitelji bolj skrbijo za slabše učence, ko tem 
slabšim (morda gre tu ravno za deklice) pomaga, jih spodbuja ter se trudi z njimi.  
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5.4. Tretje raziskovalno vprašanje 

Tretje raziskovalno vprašanje se glasi: Ali obstajajo razlike med zaznavanjem in 
vrednotenjem učiteljevih ravnanju pri pouku v razredu in pri pouku športa med učenci 4. in 
5. razreda? V sledečih preglednicah, ki so ločene po petih vsebinskih sklopih, so za 
posamezne trditve predstavljene vrednosti aritmetične sredine in povprečni rang ločeno po 
razredu, vrednost Mann-Whitneyjevega testa ter statistična pomembnost. Če je slednja 
manjša ali enaka 0,05, se trditev izkaže za statistično pomembno razliko med učenci 4. in 5. 
razreda. Ta podatek smo v preglednicah označili z rdečo barvo. Z enako barvo pa smo 
označili tudi aritmetično sredino pri 4. ali 5. razredu, ki se je izkazala za višjo. V nadaljevanju 
smo z besedo opisali dobljene rezultate ter jih komentirali. 

Opomba: Nekatere razlike trditev, ki so se izkazale za mejne (0,054, 0,055 in 0,059) pri 
statistični pomembnosti, smo vseeno označili kot statistično pomembne. 

 Spodbudni osebni odnosi in razumevanje 

Preglednica 17: Spodbudni osebni odnosi in razumevanje - Statistična pomembnost razlik ocen 
učiteljevih ravnanj pri pouku v razredu in pri pouku športa med učenci 4. in 5. razreda 

Trditev 
4. razred 5. razred 

U a 
M4 R4 M5 R5 

Prestrog je U 1,99 151,95 1,77 150,68 11269,500 0,224 

Prestrog je T 1,98 159,21 1,79 158,78 11430,500 0,477 

Ni dovolj strog U 2,25 150,43 2,23 158,57 11231,500 0,400 

Ni dovolj strog T 2,30 155,65 2,14 154,33 11832,000 0,890 

Lahko mu zaupam U 4,47 155,22 4,59 161,82 11959,500 0,411 

Lahko mu zaupam T 4,27 149,68 4,56 165,32 11096,000 0,054 

Legenda: M4 – aritmetična sredina učencev 4. razreda, M5 – aritmetična sredina učencev 5. razreda, 
R4 – povprečni rang učencev 4. razreda, R5  - povprečni rang učencev 5. razreda, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T - v telovadnici 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa trditve »Lahko mu zaupam« v telovadnici je statistično 
pomembna (U = 11096,000, a = 0,054). S tveganjem 0,54 % trdimo, da bi tudi v osnovni 
množici učenci 5. razreda ocenili trditev »Lahko mu zaupam« v telovadnici z višjo oceno 
(R5 = 165,32, M5 = 4,56) kot učenci 4. razreda (R4 = 149,68, M4 = 4,27). Pričakovali bi, da 
so učenci 5. razreda bolj kritični od učencev 4. razreda, a v tej trditvi so se izkazali drugače. 
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Morda pa imajo ravno oddelki, ki so sodelovali v naši raziskavi, zares ustreznega učitelja, s 
katerim so zadovoljni in mu zaupajo. 

Pri ostalih trditvah v vsebinskem sklopu spodbudni osebni odnosi in razumevanje se ni 
izkazalo statistično pomembnih razlik med učenci 4. in 5. razreda.  

Za vzorec pa lahko povemo, da so učenci 4. razreda višje od učencev 5. razreda ocenili 
naslednje trditve: »Prestrog je« v učilnici (M4 =1,99, M5 = 1,77) in v telovadnici (M4 = 1,98, 
M5 = 1,79); »Ni dovolj strog« v učilnici (M4 = 2,25, M5 = 2,23) in v telovadnici (M4 = 2,30, 
M5 = 2,14).  

Učenci 5. razreda pa so višje od 4. razreda ocenili trditev »Lahko mu zaupam« v učilnici 
(M5 = 4,59, M4 = 4,47).  

 Odprtost v komunikaciji 

Preglednica 18: Odprtost v komunikaciji - Statistična pomembnost razlik ocen učiteljevih ravnanj 
pri pouku v razredu in pri pouku športa med učenci 4. in 5. razreda 

Trditev 
4. razred 5. razred 

U a 
M4 R4 M5 R5 

Navdušuje me za predmet, 
ki ga poučuje U 

4,08 160,06 4,14 154,90 11919,000 0,585 

Navdušuje me za predmet, 
ki ga poučuje T 

4,11 147,77 4,41 167,23 10796,500 0,032 

Legenda: M4 – aritmetična sredina učencev 4. razreda, M5 – aritmetična sredina učencev 5. razreda, 
R4 – povprečni rang učencev 4. razreda, R5  - povprečni rang učencev 5. razreda, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T - v telovadnici 

V vsebinskem sklopu odprtost v komunikaciji se je vrednost Mann-Whitneyjevega testa 
trditve »Navdušuje me za predmet, ki ga poučuje« v telovadnici izkazala kot statistično 
pomembna (U = 10796,500, a = 0,032). S tveganjem 0,32 % trdimo, da bi tudi v osnovni 
množici učenci 5. razreda ocenili trditev »Navdušuje me za predmet, ki ga poučuje« v 
telovadnici z višjo oceno (R5 = 167,23, M5 = 4,41) kot učenci 4. razreda (R4 = 147,77,  
M4 = 4,11). Očitno je večina učencev s svojim razrednikom, kar se tiče poučevanja predmeta 
šport, zelo zadovoljna, kar veseli tudi nas.  

Ista trditev, ki velja v učilnici, se ni izkazala za statistično pomembno razliko. Učenci 5. 
razreda so trditev »Navdušuje me za predmet, ki ga poučuje« v učilnici ocenili višje  
(M5 = 4,14) kot učenci 4. razreda (M4 = 4,08). 
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 Ožja strokovna kompetentnost 

Preglednica 19: Ožja strokovna kompetentnost - Statistična pomembnost razlik ocen učiteljevih 
ravnanj pri pouku v razredu in pri pouku športa med učenci 4. in 5. razreda 

Trditev 
4. razred 5. razred 

U a 
M4 R4 M5 R5 

Ure so dobro pripravljene U 4,51 150,85 4,69 164,23 11274,000 0,094 

Ure so dobro pripravljene T 4,47 145,74 4,75 168,19 10489,500 0,004 

Delamo v manjših skupinah U 3,33 161,77 3,28 154,21 11808,000 0,443 

Delamo v manjših skupinah T 3,41 161,52 3,34 152,45 11536,000 0,360 

Pri delu nam natančno pove, 
kaj moramo delati U 

4,74 153,71 4,84 162,43 11714,000 0,185 

Pri delu nam natančno pove, 
kaj moramo delati T 

4,60 150,81 4,77 162,19 11280,000 0,131 

Sam obvlada snov, ki jo 
delamo v šoli U 

4,48 150,27 4,72 166,83 11173,500 0,037 

Sam obvlada snov, ki jo 
delamo v šoli T 

4,34 149,61 4,64 166,45 11077,000 0,046 

Kar želi, da naredimo, pokaže 
tudi sam U 

4,25 162,46 4,19 153,45 11692,500 0,341 

Kar želi, da naredimo, pokaže 
tudi sam T 

4,16 157,95 4,27 158,05 12395,500 0,992 

Pri pouku je ustrezno oblečen 
U 

4,64 150,98 4,81 163,06 11301,000 0,055 

Pri pouku je ustrezno oblečen 
T 

3,72 148,92 4,01 166,30 10959,000 0,061 

Z nami dela tudi sam U 3,84 153,40 3,89 154,63 11681,000 0,899 

Z nami dela tudi sam T 3,59 146,21 3,93 165,73 10572,000 0,045 

Legenda: M4 – aritmetična sredina učencev 4. razreda, M5 – aritmetična sredina učencev 5. razreda, 
R4 – povprečni rang učencev 4. razreda, R5  - povprečni rang učencev 5. razreda, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T - v telovadnici 

V sklopu ožja strokovna kompetentnost se je izkazalo pet statistično pomembnih razlik v 
trditvah, ki opisujejo pedagoška ravnanja učitelja, med učenci 4. in 5. razreda.  
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Prva trditev je »Ure so dobro pripravljene« v telovadnici, kjer je vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa U = 10489,500, a = 0,004. Učenci 5. razreda so v tem dejanju 
svojega učitelja ocenili višje (R5 = 168,19, M5 = 4,75) od učencev 4. razreda (R4 = 145,74,  
M4 = 4,47). Tudi s tem pedagoškim ravnanjem pri predmetu šport so učenci 5. razreda 
zadovoljni.  

Druga statistično pomembna trditev je »Sam obvlada snov, ki jo delamo v šoli« in velja v 
učilnici (U = 11173,500, a = 0,037). Tudi tu so svojega učitelja bolje ocenili učenci 5. razreda 
(R5 = 166,83, M5 = 4,72) kot učenci 4. razreda (R4 = 150,27, M4 = 4,48).  

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa tretje trditve »Sam obvlada snov, ki jo delamo v šoli« 
v telovadnici je statistično pomembna (U = 11077,000, a = 0,046). S tveganjem 0,46 % 
trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda ocenili trditev »Sam obvlada snov, ki 
jo delamo v šoli« v telovadnici z višjo oceno (R5 = 166,45, M5 = 4,64) kot učenci 4. razreda 
(R4 = 149,61, M4 = 4,34). Tudi v tem primeru so se učenci 4. razreda izkazali za bolj kritične 
od učencev 5. razreda.  

Četrta statistično pomembna razlika v tem sklopu se je izkazala trditev »Pri pouku je 
ustrezno oblečen« v učilnici. Vrednost Mann-Whitneyjevega preizkusa je U = 11301,000,  
a = 0,055. S tveganjem 0,55 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda ocenili 
trditev »Pri pouku je ustrezno oblečen« v razredu z višjo oceno (R5 = 163,06, M5 = 4,81) kot 
učenci 4. razreda (R4 = 150,98, M4 = 4,64).  

Zadnja statistično pomembna razlika pa se je izkazala v trditvi »Z nami dela tudi sam« v 
telovadnici. Vrednost Mann-Whitneyjevega preizkusa je U = 10572,000, a = 0,045. S 
tveganjem 0,45 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda ocenili trditev »Z 
nami dela tudi sam« v razredu z višjo oceno (R5 = 165,73, M5 = 3,93) kot pa učenci 4. razreda 
(R4 = 146,21, M4 = 3,59). 

V vseh trditvah, katerih rezultat se je izkazal za statistično pomembnega, so se učenci 4. 
razreda izkazali za bolj kritične od učencev 5. razreda. Podobne rezultate so dobili tudi 
Cankar, Štihec in Strel (1989, v Krpač, 1996), ki so ugotovili, da so bili učenci 4. razreda 
osemletne osnovne šole v primerjavi s starejšimi vrstniki bolj kritični pri ožjih strokovnih 
pedagoških ravnanjih, ki pogojujejo učinkovito organizacijo dela.  

Pri ostalih trditvah v vsebinskem sklopu ožja strokovna kompetentnost pa se razlike med 
učenci 4. in 5. razreda niso izkazale za statistično pomembne.  

Za vzorec pa lahko povemo, da so učenci 4. razreda višje od učencev 5. razreda ocenili le 
trditvi »Delamo v manjših skupinah« v učilnici (M4 = 3,33, M5 = 2,28) in v telovadnici  
(M4 = 3,41, M5 = 4,19).  

Trditve, ki so jih učenci 5. razreda ocenili višje od učencev 4. razreda, pa so: »Ure so dobro 
pripravljene« v učilnici (M5 = 4,69, M4 = 4,51); »Pri delu nam natančno pove, kaj moramo 
delati« v učilnici (M5 = 4,94, M4 = 4,74) in v telovadnici (M5 = 4,77, M4 = 4,60); »Kar želi, 
da naredimo, pokaže tudi sam« v telovadnici (M5 = 4,27, M4 = 4,16); »Pri pouku je ustrezno 
oblečen« v telovadnici (M5 = 4,01, M4 = 3,72) in »Z nami dela tudi sam« v učilnici  
(M5 = 3,89, M4 = 3,84). 
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 Učna strategija 

Preglednica 20: Učna strategija - Statistična pomembnost razlik ocen učiteljevih ravnanj pri pouku v 
razredu in pri pouku športa med učenci 4. in 5. razreda 

Trditev 
4. razred 5. razred 

U a 
M4 R4 M5 R5 

Dobro razloži U 4,66 153,48 4,77 161,52 11694,000 0,272 

Dobro razloži T 4,60 149,17 4,80 166,88 11008,500 0,013 

Pove, zakaj je snov koristna in 
čemu služi U 

4,45 161,90 4,40 152,01 11471,500 0,261 

Pove, zakaj je snov koristna in 
čemu služi T 

4,27 163,30 4,26 152,60 11560,000 0,236 

Na začetku leta predstavi program 
dela U 

3,96 155,87 4,07 156,14 12066,000 0,977 

Na začetku leta predstavi program 
dela T 

3,75 155,71 3,87 157,29 12044,000 0,868 

Skupaj se dogovarjamo glede 
preverjanja naših sposobnosti in 

znanja U 
4,08 158,04 4,18 155,96 12083,000 0,823 

Skupaj se dogovarjamo glede 
preverjanja naših sposobnosti in 

znanja T 
3,99 155,52 4,13 160,53 12007,500 0,596 

Po preverjanju nam učitelj pove, kaj 
delati, da bomo boljši U 

4,43 159,90 4,42 150,99 11320,000 0,311 

Po preverjanju nam učitelj pove, kaj 
delati, da bomo boljši T 

4,50 162,07 4,44 153,85 11754,500 0,331 

Pravično ocenjuje U 4,49 140,81 4,92 175,52 9669,000 0,000 

Pravično ocenjuje T 4,58 146,00 4,92 168,07 10518,500 0,000 

Daje same dobre ocene U 2,86 158,79 2,85 157,19 12276,000 0,872 

Daje same dobre ocene T 3,08 156,76 3,13 159,25 12207,000 0,803 

Legenda: M4 – aritmetična sredina učencev 4. razreda, M5 – aritmetična sredina učencev 5. razreda, 
R4 – povprečni rang učencev 4. razreda, R5  - povprečni rang učencev 5. razreda, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T - v telovadnici 
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V vsebinskem sklopu učna strategija so se statistično pomembne razlike med ocenami 
učiteljevih pedagoških ravnanj med učenci 4. in 5. razredov izkazale pri treh trditvah. Prva 
je »Dobro razloži« v telovadnici (U = 11008,500, a = 0,013). S tveganjem 0,13 % trdimo, 
da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda (R5 = 166,88, M5 = 4,80) to trditev ocenili 
višje od učencev 4. razreda (R4 = 149,17, M4 = 4,60).  

Naslednja trditev je »Pravično ocenjuje« v učilnici (U = 9669,000, a = 0,000). S tveganjem 
0,00 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda (R5 = 175,52, M5 = 4,92) to 
trditev ocenili višje od učencev 4. razreda (R4 = 140,81, M4 = 4,49).  

Zadnja statistično pomembna razlika v tem vsebinskem sklopu pa se je izkazala pri 
»Pravično ocenjuje« v telovadnici (U = 10518,500, a = 0,000). S tveganjem 0,00 % trdimo, 
da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda (R5 = 168,07, M5 = 4,92) to trditev ocenili 
višje od učencev 4. razreda (R4 = 146,00, M4 = 4,58). 

Na podlagi rezultatov lahko ta vsebinski sklop (kar se tiče statistično pomembnih razlik) 
zaključimo, da so se učenci 4. razreda izkazali za bolj kritične od učencev 5. razreda. Manj 
so zadovoljni z učiteljevo razlago pri predmetu šport ter s pravičnim ocenjevanjem pri vseh 
predmetih (v učilnici in v telovadnici).  

Pri ostalih trditvah v vsebinskem sklopu učna strategija se ni izkazalo statistično pomembnih 
razlik med učenci 4. in 5. razreda.  

Za vzorec pa lahko povemo, da so učenci 4. razreda višje od učencev 5. razreda ocenili 
naslednje trditve: »Pove, zakaj je snov koristna in čemu služi« v učilnici (M4 = 4,45,  
M5 = 4,40) in v telovadnici (M4 = 4,27, M5 = 4,26); »Po preverjanju nam učitelj pove, kaj 
delati, da bomo boljši« v učilnici (M4 = 4,43, M5 = 4,42) in v telovadnici (M4 = 4,50,  
M5 = 4,44) ter »Daje same dobre ocene« v učilnici (M4 = 2,86, M5 = 2,85).  

Trditve, ki so jih učenci 5. razreda ocenili višje od učencev 4. razreda, pa so: »Dobro razloži« 
v učilnici (M5 = 4,77, M4 = 4,66); »Na začetku leta predstavi program dela« v učilnici  
(M5 = 4,07, M4 = 3,96) in v telovadnici (M5 = 3,87, M4 = 3,75); »Skupaj se dogovarjamo 
glede preverjanja naših sposobnosti in znanja« v učilnici (M5 = 4,18, M4 = 4,08) in v 
telovadnici (M5 = 4,13, M4 = 3,99) ter »Daje same dobre ocene« v telovadnici (M5 = 3,13, 
M4 = 3,08). 
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 Vodenje 

Preglednica 21: Vodenje – Statistična pomembnost razlik ocen učiteljevih ravnanj pri pouku v 
razredu in pri pouku športa med učenci 4. in 5. razreda 

Trditev 
4. razred 5. razred 

U a 
M4 R4 M5 R5 

Pomaga nam U 4,24 152,71 4,38 165,41 11553,500 0,178 

Pomaga nam T 4,47 150,56 4,73 165,49 11227,500 0,059 

Trudi se z nami U 4,63 160,63 4,65 156,32 12140,000 0,595 

Trudi se z nami T 4,41 143,73 4,76 170,53 10148,500 0,001 

Spodbuja nas U 4,51 149,08 4,71 165,92 11002,000 0,034 

Spodbuja nas T 4,63 149,60 4,81 163,40 11091,500 0,044 

Rad me ima U 3,96 151,95 4,09 160,18 11447,000 0,391 

Rad me ima T 3,95 1,276 4,07 1,089 11583,000 0,707 

Preveč zahteva U 1,93 157,33 1,83 159,71 12292,000 0,800 

Preveč zahteva T 1,94 162,58 1,64 146,20 10595,000 0,071 

Pohvali nas U 4,40 150,53 4,59 166,57 11214,500 0,060 

Pohvali nas T 4,43 162,58 4,60 159,59 11839,000 0,527 

Opozarja na naše napake, 
pomanjkljivosti U 

4,49 161,87 4,48 156,08 12101,000 0,505 

Opozarja na naše napake, 
pomanjkljivosti T 

4,48 159,45 4,47 154,54 11862,000 0,562 

Ob problemih nas povabi, da 
povemo svoje mnenje U 

4,22 163,70 4,09 149,21 11037,000 0,123 

Ob problemih nas povabi, da 
povemo svoje mnenje T 

4,10 153,36 4,18 156,61 11683,000 0,729 

Upošteva naše želje U 3,35 140,76 3,78 173,34 9697,000 0,001 

Upošteva naše želje T 3,48 150,13 3,73 164,87 11167,500 0,135 

Upošteva naše predloge U 3,66 144,53 4,06 172,65 10259,500 0,004 
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Upošteva naše predloge T 3,75 148,89 3,99 166,11 10972,500 0,079 

Je tako, kot reče in zahteva on U 3,70 166,58 3,48 145,35 10439,500 0,031 

Je tako, kot reče in zahteva on T 3,75 160,60 3,66 151,48 11380,000 0,353 

Boljšim učencem daje zahtevnejše 
naloge U 

3,27 164,99 2,90 144,94 10386,500 0,042 

Boljšim učencem daje zahtevnejše 
naloge T 

2,98 162,66 2,76 151,23 11350,500 0,246 

Spodbuja nas k samostojnemu 
razmišljanju in ravnanju U 

4,51 154,46 4,63 155,55 11849,500 0,891 

Spodbuja nas k samostojnemu 
razmišljanju in ravnanju T 

4,32 149,45 4,60 162,60 11067,500 0,116 

Bolj skrbi za slabše učence U 3,68 167,86 3,34 148,07 10844,500 0,046 

Bolj skrbi za slabše učence T 3,58 165,70 3,33 150,15 11177,500 0,116 

Nikomur ne daje prednosti U 3,54 154,10 3,68 160,99 11782,000 0,466 

Nikomur ne daje prednosti T 3,59 150,96 3,84 164,12 11291,000 0,160 

Pri pouku pusti, da delamo, kar 
želimo U 

1,75 168,59 1,46 149,23 11026,000 0,022 

Pri pouku pusti, da delamo, kar 
želimo T 

1,96 164,90 1,72 152,02 11464,000 0,155 

Legenda: M4 – aritmetična sredina učencev 4. razreda, M5 – aritmetična sredina učencev 5. razreda, 
R4 – povprečni rang učencev 4. razreda, R5  - povprečni rang učencev 5. razreda, U – vrednost Mann-
Whitneyjevega preizkusa, a – statistična pomembnost, U – v učilnici, T - v telovadnici 

V vsebinskem sklopu vodenje se je od dvaintridesetih trditev izkazalo, da so se le v devetih 
trditvah pojavile statistično pomembne razlike med ocenami, ki opisujejo pedagoška 
ravnanja učitelja, med učenci 4. in 5. razreda. Med njimi pa sta le dve, ki se nanašata na 
učiteljeva pedagoška ravnanja pri predmetu šport.  

Prva tovrstna trditev je »Pomaga nam« v telovadnici (U = 11227,500, a = 0,059). S 
tveganjem 0,59 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda (R5 = 165,49,  
M5 = 4,73) to trditev ocenili višje od učencev 4. razreda (R4 = 150,56, M4 = 4,47).  

Trditev »Spodbuja nas« v učilnici (U = 11002,000, a = 0,034) se povprečni oceni 4. in 5. 
razreda statistično pomembno razlikujeta. S tveganjem 0,34 % trdimo, da bi tudi v osnovni 
množici učenci 5. razreda (R5 = 165,92, M5 = 4,71) to trditev ocenili višje od učencev 4. 
razreda (R4 = 149,08, M4 = 4,51).  
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Podobno se je izkazalo za isto trditev, ki velja v telovadnici (U = 11091,500, a = 0,044). S 
tveganjem 0,44 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda (R5 = 163,40,  
M5 = 4,81) to trditev ocenili višje od učencev 4. razreda (R4 = 149,60, M4 = 4,63).  

Naslednja trditev je »Upošteva naše želje« v učilnici (U = 9697,000, a = 0,001). S tveganjem 
0,01 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda (R5 = 173,34, M5 = 3,78) to 
trditev ocenili višje od učencev 4. razreda (R4 = 140,76, M4 = 3,35).  

Podobna trditev »Upošteva naše predloge« v razredu se je v učenčevih ocenah izkazala za 
statistično pomembno razliko med 4. in 5. razredom (U = 10259,500, a = 0,004). S tveganjem 
0,04 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda (R5 = 172,65, M5 = 4,06) to 
trditev ocenili višje od učencev 4. razreda (R4 = 144,53, M4 = 3,66).  

Pri naslednji rezultatih naših meritev, ki se tičejo tretjega raziskovalnega vprašanja, pa je 
prišlo do preobrata. V vseh prejšnjih statistično pomembnih razlikah so se učenci 4. razreda 
izkazali za bolj kritične od učencev 5. razreda, v naslednjih štirih statistično pomembnih 
razlikah pa so učenci 4. razreda ocenili pedagoška ravnanja svojega učitelja višje od učencev 
5. razreda.  

Prva trditev je »Je tako, kot reče in zahteva on« v učilnici (U = 10439,500, a = 0,031). S 
tveganjem 0,31 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 4. razreda (R4 = 166,58, 
M4 =3,70) to trditev ocenili višje od 5. razreda (R5 = 145,35, M5 = 3,48). 

Druga trditev je »Boljšim učencem daje zahtevnejše naloge« v učilnici (U = 10386,500, a = 
0,042) in tako lahko s tveganjem 0,42 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 4. 
razreda (R4 = 164,99, M4 = 3,27) to trditev ocenili višje od učencev 5. razreda (R5 = 144,94, 
M5 = 2,90).  

Tretja trditev je »Bolj skrbi za slabše učence« v učilnici (U = 10844,500, a = 0,046). S 
tveganjem 0,46 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 4. razreda (R4 = 167,86,  
M4 = 3,68) to trditev ocenili višje od učencev 5. razreda (R5 = 148,07, M5 = 3,34).  

Zadnja trditev v dimenziji vodenje, ki se je izkazala za statistično pomembno razliko v oceni 
učitelja med učenci 4. in 5. razreda, pa je »Pri pouku pusti, da delamo, kar želimo« v učilnici 
(U = 11026,000, a = 0,022). S tveganjem 0,22 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 
4. razreda (R4 = 168,59, M4 = 1,75) to trditev ocenili višje od učencev 5. razreda (R5 = 
149,23, M5 = 1,46). 

Pri ostalih trditvah v vsebinskem sklopu vodenje se ni izkazalo statistično pomembnih razlik 
med učenci 4. in 5. razreda.  

Za vzorec pa lahko povemo, da so učenci 4. razreda višje od učencev 5. razreda ocenili 
naslednje trditve: »Preveč zahteva« v učilnici (M4 = 1,93, M5 = 1,83) in v telovadnici  
(M4 = 1,94, M5 = 1,64); »Opozarja na naše napake, pomanjkljivosti« v učilnici (M4 = 4,49, 
M5 = 4,48) in telovadnici (M4 = 4,48, M5 = 4,47); »Ob problemih nas povabi, da povemo 
svoje mnenje« v učilnici (M4 = 4,22, M5 = 4,09); »Je tako, kot reče in zahteva on« v 
telovadnici (M4 = 3,75, M5 = 3,66); »Boljšim učencem daje zahtevnejše naloge« v 
telovadnici (M4 = 2,98, M5 = 2,76); »Bolj skrbi za slabše učence« v telovadnici (M4 = 3,58, 
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M5 = 3,33) ter »Pri pouku pusti, da delamo, kar želimo« v telovadnici (M4 = 1,96,  
M5 = 1,72).  

Trditve, ki so jih učenci 5. razreda ocenili višje od učencev 4. razreda, pa so: »Pomaga nam« 
v učilnici (M5 = 4,38, M4 = 4,24); »Trudi se z nami« v učilnici (M5 = 4,65, M4 = 4,63) in v 
telovadnici (M5 = 4,76, M4 = 4,41); »Rad me ima« v učilnici (M5 = 4,09, M4 = 3,96) in v 
telovadnici (M5 = 4,07, M4 = 3,95); »Pohvali nas« v učilnici (M5 = 4,59, M4 = 4,40) in v 
telovadnici (M5 = 4,60, M4 = 4,43); »Ob problemih nas povabi, da povemo svoje mnenje« v 
telovadnici (M5 = 4,18, M4 = 4,10); »Upošteva naše želje« v telovadnici (M5 = 3,73,  
M4 = 4,48); »Upošteva naše predloge« v telovadnici (M5 = 3,99, M4 = 3,75); »Spodbuja nas 
k samostojnemu razmišljanju in ravnanju« v učilnici (M5 = 4,63, M4 = 4,51) in v telovadnici 
(M5 = 4,60, M4 = 4,32); »Nikomur ne da prednosti« v učilnici (M5 = 3,68, M4 = 3,54) in v 
telovadnici (M5 = 3,84, M4 = 3,59). 

Iskanje razlik v ocenah učiteljevih pedagoških ravnanj med učenci 4. in 5. razreda se tiče 
zadnjega – tretjega raziskovalnega vprašanja. Ugotovili smo, da učenci 5. razreda učitelju 
bolj zaupajo pri predmetu šport kot učenci 4. razreda, ter da jih njihovi učitelji bolj 
navdušujejo za šport. Učenci 4. razreda pa so se izkazali za bolj kritične od učencev 5. 
razreda, kar se tiče dobro pripravljenih ur pri predmetu šport ter glede učiteljevega 
obvladanja snovi pri predmetu šport in drugih predmetih. Petošolci menijo, da je pri pouku 
v učilnici njihov učitelj ustreznejše oblečen ter da večkrat sodeluje pri pouku športa kot 
učitelji, ki učijo v 4. razredu. Četrtošolci so bolj kritični do učiteljeve razlage pri predmetu 
šport ter do pravičnega ocenjevanja pri vseh predmetih. Učenci 5. razreda menijo, da jim 
učitelj večkrat pomaga pri športu kot učenci 4. razreda. Slednji pa so bolj kritični glede 
spodbujanja pri vseh predmetih. Petošolci menijo, da njihov učitelj večkrat upošteva njihove 
želje in predloge pri predmetih, ki potekajo v učilnici. Četrtošolci menijo, da v učilnici 
večkrat obvelja učiteljeva volja ter da učitelj večkrat da boljšim učencem zahtevnejše naloge 
in bolj skrbi za slabše učence. Večkrat kot v 5. razredu pa se tudi zgodi, da učitelj pri pouku 
v učilnici pusti, da delajo, kar želijo.  

Četrtošolci so se izkazali za bolj kritične od petošolcev glede učiteljevih pedagoških ravnanj 
v vseh vsebinskih sklopih: spodbudni osebni odnosi in razumevanje, odprtost v 
komunikaciji, ožja strokovna kompetentnost, učna strategija ter vodenje. Takšni rezultati 
nam sporočajo, da imajo učenci 4. razreda mogoče višja pričakovanja kot učenci 5. razreda 
in z učiteljevim delom niso tako zadovoljni. Za učitelje petošolcev pa lahko na podlagi 
rezultatov sklepamo, da imajo zelo dobre učitelje športa. Rezultate si lahko razlagamo tudi 
na drugačen način, in sicer tako, da  je bilo učencem 5. razreda že vseeno, kaj se dogaja pri 
pouku, lahko so anketni vprašalnik izpolnjevali neresno ali pa niso razumeli posameznih 
trditev, kar bi sicer prej pričakovali od učencev 4. razreda.  
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6. Sklep 
Namen magistrskega dela je ugotoviti razlike med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih 
ravnanj pri pouku v razredu in pri pouku športa, razlike med dečki in deklicami ter med 
učenci 4. in 5. razreda. Na podlagi rezultatov kvantitativne raziskave lahko povzamemo, da 
učenci 4. in 5. razreda na splošno svojega učitelja oz. njegova pedagoška ravnanja zaznavajo 
ter vrednotijo zelo dobro, saj so ga v večini trditev ocenili z najvišjo oceno.  

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja, ki se tiče razlik v zaznavanju in vrednotenju 
učitelja v razredu in v telovadnici, smo ugotovili, da učenci bolj zaupajo svojemu učitelju v 
učilnici kot pri predmetu šport. Učitelj jih bolj navdušuje za šport kot za predmete, ki jih 
poučuje v razredu. Pri podajanju navodil je v razredu natančnejši kot pri športu. Bolje 
obvlada snov, ki jo poučuje v učilnici. Pri pouku šport je večkrat neustrezno oblečen. Učenci 
ocenjujejo, da učitelj pri predmetu šport premalokrat pove, zakaj je snov koristna in čemu 
služi, na začetku leta ne predstavi programa dela in večkrat daje dobre ocene. Večkrat kot 
pri drugih predmetih tudi pomaga in spodbuja svoje učence. Ti pa niso zadovoljni s 
pogostostjo dajanja zahtevnejših nalog boljšim učencem. Večkrat bi moral tudi v telovadnici 
spodbujati učence k samostojnemu razmišljanju in ravnanju. V primerjavi z drugimi 
predmeti se pri predmetu šport večkrat zgodijo situacije, pri katerih učitelj pusti, da učenci 
delajo, kar želijo. 

Drugo raziskovalno vprašanje je obravnavalo razlike med zaznavanjem in vrednotenjem 
učiteljevih pedagoških ravnanj pri predmetu šport in pri drugih predmetih med dečki in 
deklicami. Ugotovili smo, da deklice svojemu učitelju pri predmetu šport bolj zaupajo kot 
dečki, prav tako menijo, da jim učitelj v razredu bolj pomaga, se bolj trudi z njimi v razredu 
in v telovadnici, jih bolj spodbuja v učilnici, jih ima raje, večkrat jih opozarja na njihove 
napake in pomanjkljivosti ter upošteva njihove želje. Dečki pa v primerjavi z deklicami 
menijo, da njihov učitelj boljšim učencem večkrat da zahtevnejše naloge v učilnici ter bolj 
skrbi za slabše učence pri predmetu šport. 

Iskanje razlik med zaznavanjem in vrednotenjem učiteljevih pedagoških ravnanj pri 
predmetu šport ter pri drugih predmetih med 4. in 5. razredom pa je bilo naše tretje 
raziskovalno vprašanje. Ugotovljeno je bilo, da učenci 5. razreda učitelju bolj zaupajo pri 
predmetu šport kot učenci 4. razreda in da jih njihov učitelj bolj navdušuje za šport. Učenci 
4. razreda pa so se izkazali za bolj kritične od učencev 5. razreda, kar se tiče dobro 
pripravljenih ur pri predmetu šport ter glede učiteljevega obvladanja snovi pri predmetu 
šport in drugih predmetih. Učenci 5. razreda menijo, da je pri pouku v učilnici njihov učitelj 
ustreznejše oblečen ter da večkrat sodeluje pri pouku športa kot učitelji, ki učijo v 4. razredu. 
Učenci 4. razreda so bolj kritični do učiteljeve razlage pri predmetu šport ter do pravičnega 
ocenjevanja pri vseh predmetih. Učenci 5. razreda menijo, da jim učitelj večkrat pomaga pri 
športu kot učenci 4. razreda. Slednji pa so bolj kritični glede spodbujanja pri vseh predmetih. 
Učenci 5. razreda menijo, da njihov učitelj večkrat upošteva njihove želje in predloge pri 
predmetih, ki potekajo v učilnici. Četrtošolci menijo, da v učilnici večkrat obvelja učiteljeva 
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volja, ter da učitelj večkrat da boljšim učencem zahtevnejše naloge in bolj skrbi za slabše 
učence. Večkrat kot v 5. razredu pa se tudi zgodi, da učitelj pri pouku v učilnici pusti, da 
delajo, kar želijo. 

Naša raziskava predstavlja prispevek k didaktiki športa in didaktiki na splošno. Dobljena 
spoznanja so pomembna pri ozaveščanju in oblikovanju učinkovitejših pedagoških ravnanj 
učiteljev. Praktična vrednost spoznanj o razlikah med učenčevimi mnenji o učitelju v razredu 
in v telovadnici je pokazala, da učenci različno vrednotijo nekatera pedagoška ravnanja 
istega učitelja pri predmetu šport in pri drugih predmetih. Učiteljem, ki sem jim zdi refleksija 
pomembna za svoje strokovno delo in si želijo spoznati, kako jih doživljajo njihovi učenci, 
bi svetovali, da vsaj enkrat letno uporabijo vprašalnik, ki je bil uporabljen za namene našega 
magistrskega dela. Sicer pa izsledki raziskave lahko izboljšajo delo razrednikov, ki v 4. in 
5. razredu poleg drugih predmetov poučujejo tudi predmet šport. Analizirajo lahko svoje 
delo in so pozornejši na svoja pedagoška ravnanja, ki se morebiti razlikujejo v učilnici ali pa 
v telovadnici.  

Za boljšo interpretacijo dobljenih rezultatov bi si želeli pridobiti učenčev podatek o učnem 
uspehu bodisi pri predmetu šport ali pri drugih predmetih. Za ustreznejšo primerjavo z 
drugimi rezultati raziskav pa bi bile primernejše novejše raziskave.  

Glede na to, da smo z našo raziskavo ugotovili, da prihaja do razlik v učenčevem zaznavanju 
in vrednotenju učiteljevih pedagoških ravnanj pri športu in pri drugih predmetih, bi za 
nadaljnje raziskovanje predlagali iskanje vzrokov za tovrstne razlike.  
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8. Priloge 

8.1. Vprašalnik za učence 

1. Obkroži.  
Spol:     M            Ž                           Starost:    8      9       10      11      12  
Razred:   4.        5.  
2.  Oceni od 1-5 (1 -sploh ni tak, 2 - večinoma ni tak, 3 – včasih je tak, 4 – največkrat je tak 
in 5 - natanko tak je) učiteljeva ravnanja pri pouku, ki poteka v razredu.  

Št. Učiteljevo ravnanje 
Sploh 

ni 
tak. 

Večinoma 
ni tak. 

Včasih 
je tak. 

Največkrat 
je tak. 

Natanko 
tak je. 

1. 
 

Pomaga nam. 
1 2 3 4 5 

2. 
 

Trudi se z nami. 
1 2 3 4 5 

3. 
 

Spodbuja nas. 
1 2 3 4 5 

4. 
 

Rad me ima. 
1 2 3 4 5 

5. 
 

Prestrog je. 
1 2 3 4 5 

6. 
 

Ni dovolj strog. 
1 2 3 4 5 

7. 
 

Preveč zahteva. 
1 2 3 4 5 

8. 
 

Pohvali nas. 
 

1 2 3 4 5 

9. 
Opozarja na naše 

napake, 
pomanjkljivosti. 

1 2 3 4 5 

10. 
 

Lahko mu zaupam. 
 

1 2 3 4 5 

11. 
Ob problemih nas 
povabi, da povemo 

svoje mnenje. 
1 2 3 4 5 

12. 
 

Upošteva naše želje. 
 

1 2 3 4 5 

13. 
Upošteva naše 

predloge. 
1 2 3 4 5 

14. 

 
Je tako, kot reče in 

zahteva on. 
 

1 2 3 4 5 
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15. 

 
Ure so dobro 
pripravljene. 

 

1 2 3 4 5 

16. 

 
Delamo v manjših 

skupinah. 
 

1 2 3 4 5 

17. 
Pri delu nam natančno 

pove, kaj moramo 
delati. 

1 2 3 4 5 

18. 
Sam obvlada snov, ki 

jo delamo v šoli. 
1 2 3 4 5 

19. 
Kar želi, da naredimo, 

pokaže tudi sam. 
1 2 3 4 5 

20. 
Pri pouku je ustrezno 

oblečen. 
1 2 3 4 5 

21. 
 

Z nami dela tudi sam. 
 

1 2 3 4 5 

22. 
 

Dobro razloži. 
 

1 2 3 4 5 

23. 
Pove, zakaj je snov 

koristna in čemu služi. 
1 2 3 4 5 

24. 
Na začetku leta 

predstavi program dela. 
1 2 3 4 5 

25. 
Skupaj se dogovarjamo 
glede preverjanja naših 
sposobnosti in znanja. 

1 2 3 4 5 

26. 
Po preverjanju nam 

učitelj pove, kaj delati, 
da bomo boljši. 

1 2 3 4 5 

27. 
Boljšim učencem daje 

zahtevnejše naloge. 
1 2 3 4 5 

28. 

Spodbuja nas k 
samostojnemu 
razmišljanju in 

ravnanju. 

1 2 3 4 5 

29. 

 
Bolj skrbi za slabše 

učence. 
 

1 2 3 4 5 

30. 

 
Nikomur ne daje 

prednosti. 
 
 

1 2 3 4 5 
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31. 
 

Pravično ocenjuje. 
 

1 2 3 4 5 

32. 

 
Daje same dobre 

ocene. 
 

1 2 3 4 5 

33. 

 
Navdušuje me za 

predmet, ki ga poučuje 
. 

1 2 3 4 5 

34. 

 
Pri pouku pusti, da 
delamo, kar želimo. 

 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
3. Oceni od 1-5 (sploh ni tak – natanko tak je) učiteljeva ravnanja pri pouku, 
ki poteka v telovadnici oz. pri pouku športa. 

Št. Učiteljevo ravnanje 
Sploh 

ni 
tak. 

Večinoma 
ni tak. 

Včasih 
je tak. 

Največkrat 
je tak. 

Natanko 
tak je. 

1. 
 

Pomaga nam. 
1 2 3 4 5 

2. 
 

Trudi se z nami. 
1 2 3 4 5 

3. 
 

Spodbuja nas. 
1 2 3 4 5 

4. 
 

Rad me ima. 
1 2 3 4 5 

5. 
 

Prestrog je. 
1 2 3 4 5 

6. 
 

Ni dovolj strog. 
1 2 3 4 5 

7. 
 

Preveč zahteva. 
1 2 3 4 5 

8. 
 

Pohvali nas. 
 

1 2 3 4 5 

9. 
Opozarja na naše 

napake, 
pomanjkljivosti. 

1 2 3 4 5 

10. 
Lahko mu zaupam. 

 
1 2 3 4 5 



 

72 
 

11. 
Ob problemih nas 
povabi, da povemo 

svoje mnenje. 
1 2 3 4 5 

12. 
 

Upošteva naše želje. 
 

1 2 3 4 5 

13. 

 
Upošteva naše 

predloge. 
 

1 2 3 4 5 

14. 

 
Je tako, kot reče in 

zahteva on. 
 

1 2 3 4 5 

15. 

 
Ure so dobro 
pripravljene. 

 

1 2 3 4 5 

16. 

 
Delamo v manjših 

skupinah. 
 

1 2 3 4 5 

17. 
Pri delu nam natančno 

pove, kaj moramo 
delati. 

1 2 3 4 5 

18. 
Sam obvlada snov, ki 

jo delamo v šoli. 
1 2 3 4 5 

19. 
Kar želi, da naredimo, 

pokaže tudi sam. 
1 2 3 4 5 

20. 
Pri pouku je ustrezno 

oblečen. 
1 2 3 4 5 

21. 
 

Z nami dela tudi sam. 
 

1 2 3 4 5 

22. 
 

Dobro razloži. 
 

1 2 3 4 5 

23. 
Pove, zakaj je snov 

koristna in čemu služi. 
1 2 3 4 5 

24. 
Na začetku leta 

predstavi program dela. 
1 2 3 4 5 

25. 
Skupaj se dogovarjamo 
glede preverjanja naših 
sposobnosti in znanja. 

1 2 3 4 5 

26. 
Po preverjanju nam 

učitelj pove, kaj delati, 
da bomo boljši. 

1 2 3 4 5 
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27. 
Boljšim učencem daje 

zahtevnejše naloge. 
1 2 3 4 5 

28. 

Spodbuja nas k 
samostojnemu 
razmišljanju in 

ravnanju. 

1 2 3 4 5 

29. 

 
Bolj skrbi za slabše 

učence. 
 

1 2 3 4 5 

30. 

 
Nikomur ne daje 

prednosti. 
 

1 2 3 4 5 

31. 
 

Pravično ocenjuje. 
 

1 2 3 4 5 

32. 

 
Daje same dobre 

ocene. 
 

1 2 3 4 5 

33. 
Navdušuje me za 

predmet, ki ga poučuje. 
1 2 3 4 5 

34. 
Pri pouku pusti, da 
delamo, kar želimo.  

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

Hvala za tvoje sodelovanje!  
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8.2. Izjava o avtorstvu 

Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Primerjava mnenj učencev o pedagoških 
ravnanjih razrednega učitelja pri predmetu šport in pri drugih predmetih v 4. in 5. razredu 
osnovne šole rezultat lastnega raziskovalnega dela.  

Marta Lampič, prof. razrednega pouka 

 


