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IZVLEČEK 

V magistrskem delu smo preučevali, kakšna je gibalna/športna aktivnost učencev 4. in 5. 

razreda osnovne šole ter kako je ta povezana z njihovim zdravjem in odnosom do šole. Problemi 

raziskave so sledeči: 

• kako je gibalna/športna aktivnost učencev povezana z doživljanjem zdravja učencev, 

• kako je gibalna/športna aktivnost povezana z odnosom učencev do šole, 

• kako so povezani ocena zdravja učencev in sedeča vedenja učencev. 

Raziskava je potekala s kvantitativnim pristopom, metoda pedagoškega raziskovanja pa je bila 

kavzalno neeksperimentalna. V raziskavi je sodelovalo 205 učenk in učencev 4. in 5. razreda 

osnovne šole. Vzorec je bil neslučajnostni, priložnostni. Učenci so reševali anketni vprašalnik, 

ki je zajemal vprašanja zaprtega tipa, po zgledu Likertove petstopenjske lestvice pa so morali 

pri določenih vprašanjih določiti stopnjo strinjanja glede na dane trditve. 

Uporabili smo naslednje statistične postopke: frekvenčna in odstotkovna porazdelitev, 𝑥2-

preizkus hipoteze neodvisnosti in Pearsonov korelacijski koeficient. 

Rezultati raziskave so pokazali: 

• da so tisti učenci, ki so bolj gibalno/športno aktivni v šoli in s prijatelji, v šoli manj 

utrujeni, bolj zbrani in bolj motivirani za šolsko delo, ter obratno, da so tisti učenci, ki 

so v šoli in s prijatelji manj gibalno/športno aktivni, v šoli posledično bolj utrujeni in 

nemotivirani za delo; 

• da kljub temu, da so otroci gibalno/športno aktivni v klubu ali z družino, imajo še vedno 

težave z nespečnostjo; 

• da imajo tisti učenci, ki so v prostem času manj gibalno/športno aktivni, še vedno dobro 

mnenje o šoli in iz rezultatov ne moremo sklepati, da gibanje kakorkoli dobro ali slabo 

pripomore k odnosu do šole; 

• da kljub temu, da učenci veliko časa preživijo v sedečem položaju, svoje zdravje 

ocenjujejo kot dobro.  

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, učenci, 4. razred, 5. razred, gibanje, zdrav življenjski 

slog, sedeča vedenja, šolska uspešnost 

 

 



iii 

ABSTRACT 

In this paper, we studied physical/sporting activities of elementary school students in grades 4 

and 5 and how these are connected with their health and their attitude towards school. Our 

research questions were: 

• How are physical/sporting activities of students connected with their experience of 

health? 

• How are physical/sporting activities of students connected with their attitude towards 

school? 

• How are the assessed health of students and the sedentary behaviour of students 

connected? 

Research was conducted with a quantitative approach, while the research method was causal 

non-experimental. The research involved 205 elementary school students in grades 4 and 5. The 

sample was non-random and opportunistic. The students completed a survey that included 

close-ended questions. In some questions, students market to what degree they agree or disagree 

with the statement given, in line with the Likert scale. 

We used the following statistical procedures: frequency and percentage distribution, chi-square 

test of independence, and Pearson correlation coefficient. 

The results of the research showed the following: 

• Students who are more physically active are less tired in school, more focused and 

motivated for school work, and, conversely, students who are less physically active in 

school and with friends are thus more tired and less motivated for work; 

• Although children are physically active in a club or with their families, they still have 

sleep problems; 

• Students who are less physically active in their free time still have a high opinion of 

school, and the results do not show a clear positive or negative impact on their attitude 

towards school; 

• Although students spend a great deal of time in a sedentary position, they assess their 

health as good.  

 

 

 

 

 

KEYWORDS: elementary school, students, fourth grade, fifth grade, physical activity, 

healthy lifestyle, sedentary behaviour, success in school 
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1. UVOD 

V današnjem prehitrem tempu življenja hitro pozabimo nase in na svoje zdravje. Med številne 

dejavnike, ki vplivajo na celosten in zdrav razvoj človeka, spada tudi gibalna aktivnost. Ljudje 

se na splošno premalo zavedamo, kako pomembna je gibalna aktivnost za nas in naše zdravje, 

saj smo vpeti v svet tehnologije in posledično sedečega vedenja. Že zelo zgodaj so otrokom na 

voljo televizija, telefon, računalnik in razne tablice. Vse to jih popelje v začaran krog igranja 

igric in brskanja po internetu, namesto da bi se s sovrstniki družili zunaj v naravi in zase naredili 

kaj koristnega. Vse to pa dopolnjujejo še vse šolske in obšolske obveznosti, ki narekujejo čas, 

ki ga otroci in mladi presedijo, zato je nujno, da se otroke ozavesti o zdravem načinu življenja 

in gibanju ter o posledicah nezdravega načina življenja. Otroci v šoli veliko časa presedijo, zato 

bi morali učitelji ure večkrat prekiniti in narediti kakšno sprostitveno ali gibalno aktivnost za 

boljšo motivacijo in zbranost pri pouku. 

Zaradi vseh zgoraj naštetih dejavnikov smo se odločili za dano temo magistrskega dela, ker je 

večno aktualna, iz že dosedanjih raziskav pa je razvidno, da se otroci vse manj gibljejo in so 

naravnani k sedečemu načinu življenja zaradi različnih že omenjenih razlogov. Že v zgodnjem 

otroštvu je pomembno otroka spodbujati h gibanju, saj je to obdobje najuspešnejše za razvoj 

otrokovih motoričnih potencialov in učenje gibalnih vzorcev, ki jih kasneje v odraščanju ni 

mogoče v celoti nadomestiti. Podani rezultati raziskave bodo staršem, predvsem pa učiteljem 

dali vpogled, v kolikšni meri so otroci gibalno aktivni ali neaktivni, kako so zadovoljni s svojim 

zdravjem in kakšen odnos imajo do šole. S tem želimo doseči, da se učence čim bolj spodbuja 

h gibanju tako v šoli kot v prostem času, saj je to izrednega pomena za njihovo zdravje in dobro 

počutje. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 

2.1. ŽIVLJENJSKI SLOG 
Termin življenjski slog različni avtorji opredeljujejo različno. Mnogi raziskovalci so življenjski 

slog opredelili kot način življenja. Elliot (1993, v Škof, 2010) ga je opredelil kot značilen način 

življenja, ki ga določa skupina izrazitih vzorčnih vedenj, ki se pri posamezniku pojavljajo 

konsistentno v nekem časovnem obdobju. Določen življenjski slog lahko vključuje tako zdravju 

škodljiva kot zdravju naklonjena vedenja, kar nakazuje domnevo, da vpliv na zdravje ni 

primarni dejavnik posameznikove vedenjske izbire. 

Življenjski slog posameznika naj bi združeval različne oblike tematizacij vsakdanjosti in 

ustrezal vse večji potrebi po refleksnih oblikah vsakdanjega življenja v sodobnih tržnih 

družbah. Možnost in težnja k takšnim praksam vsakdanjega življenja vsebujejo spekter izbranih 

in zaželenih družbenih pomenov in simbolnih artefaktov. Izbira življenjskega sloga ne tvori le 

vsakdanjega življenja ljudi, temveč predstavlja institucionalne ureditve, ki pomagajo 

posamezniku oblikovati vsakdanje delovanje. Vpliv življenjskih slogov je v današnjih časih 

bolj ali manj splošen, ne glede na to, kako so objektivno omejene družbene okoliščine 

posameznikov ali skupin. Posameznikove življenjske možnosti določajo, kakšen življenjski 

slog bo izbral (Ule, 2002). 

Po Bourdieuju (1996, v Plevnik in Pišot, 2016) obstajajo med življenjskimi slogi različice, ki 

so stvar družbene delitve. V življenjski slog so vključeni vzorci navad in usmeritve ter imajo 

določeno enotnost, ki je pomembna za občutek ontološke varnosti, za občutek kontinuitete in 

reda dogodkov, ki povezuje življenjske izbire v bolj ali manj urejen vzorec (Giddens, 1991, v 

Ule, 2002). 

J. Drobne in P. Mohar (2004) sta zapisali, da kadar govorimo o življenjskem slogu, govorimo 

o naših stališčih in vrednotah ter o našem ravnanju oziroma obnašanju na različnih področjih. 

Odvisen je od vsakega posameznika, vendar ga pomembno določa okolje, v katerem 

posameznik živi: materialni pogoji, poznavanje možnosti za zdrav način življenja, razgledanost, 

vrednote ožjega socialnega okolja ali skupine, kateri posameznik pripada. Življenjski slog 

avtorici delita na različna področja življenja, in sicer: 

• »slog prehranjevanja, 

• slog telesnih dejavnosti, 

• slog socialnega vedenja in socialnih odnosov, 

• delovni slog, 

• slog obvladovanja težav, 

• slog odločanja, 

• slog odzivanja na probleme in reševanje problemov ter mnoga druga področja« (str. 21). 

Škof (2010) piše, da je življenjski slog mladih odvisen od številnih dejavnikov, ki so sledeči: 

družbene spremembe sveta, dostopnost športnih objektov za vadbo, družinsko in šolsko okolje, 

ponudbe aktivnosti zunaj rednega programa športne vzgoje, obseg in kakovost programov 

športne vzgoje ter občutek kompetentnosti mladih pri športni dejavnosti. 

Življenjski slog posameznika se razvija skozi vse življenje. Ta slog se najprej izoblikuje v 

ožjem družinskem krogu, pozneje pa v okolju, kjer otrok odrašča. Vsekakor imajo veliko vlogo 

pri tem starši. Oni svoje otroke usmerjajo, vzgajajo, vodijo in jih učijo (Šimunič, Volmut in 
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Pišot, 2010). Vzorci obnašanja, povezanega z zdravjem in življenjskim slogom, so: telesna 

dejavnost, prehrana, obvladovanje stresa, spolnost, spanje, ustna higiena, skrb za varnost in 

uporaba drog (Čili za delo, 2007). 

Če povzamemo definicije vseh avtorjev, lahko rečemo, da se življenjski slog posameznika 

razvija skozi celo življenje in da je odvisen od številnih dejavnikov, predvsem pa od okolja, v 

katerem živimo. 

2. 1. 1 Zdrav življenjski slog 
V drugi polovici 20. stoletja se je povečalo zanimanje za zdrav življenjski slog, predvsem zaradi 

povezave med pojavljanjem kronično nalezljivih bolezni in zdravju naklonjenega življenjskega 

sloga (Škof, 2010).  

Zdrav življenjski slog je dejavnost, ki jo človek opravlja, da bi bil deležen boljšega 

vsesplošnega počutja oziroma boljše kakovosti življenja. Sama besedna zveza kakovost 

življenja ima velik pomen, saj prikazuje posameznikovo lastno zaznavanje zdravja in 

življenjskega sloga. Sam izraz življenjski slog je pri nas novejši, zato nam je nekoliko manj 

znan kot beseda wellness, ki je kombinacija prvega in zadnjega zloga angleških besed »well 

being« (slov. dobro počutje) in »fitness« (slov. gibalna učinkovitost) (Pori, Pori, Pistotnik idr., 

2013).  

Spet drugi zdrav življenjski slog opredeljujejo kot kompleksen pojem, ki zajema celosten 

pregled norm in vrednot ter vzorcev telesnega, socialnega in duševnega vedenja posameznika 

glede na njegovo starost, spol in kulturno okolje. Vpliv na osebni razvoj človeka, ohranjanje 

posameznikove kompetentnosti, izraznosti in identitete, je njegova najpomembnejša vloga 

(Brettschneider in Naul, 2004 v Škof, 2010).  

Bistvo zdravega načina življenja predstavljata zdrava prehrana in gibalna aktivnost. Celosten 

zdrav življenjski slog pa zajema: 

• omejitev soli, 

• uravnoteženo zdravo prehrano, 

• omejitev uživanja alkoholnih pijač, 

• opustitev kajenja, 

• zmanjšanje čezmerne telesne teže, 

• redno telesno aktivnost (Lek, 2012 v Železnik, 2013). 

Turk (1999) razlaga, da zdrav življenjski slog izključuje škodljive razvade (kajenje, čezmerno 

uživanje hrane), po drugi strani pa usmerja k telesni dejavnosti: hoji, teku, kolesarjenju, 

planinarjenju, plavanju itd. 

Telesno aktivni življenjski slog predstavlja neposredne in posredne koristi za zdravje mladih 

ljudi, in sicer pri preprečevanju prekomerne telesne teže in debelosti, omogočanju pogojev za 

oblikovanje močnejših kosti, zdravih sklepov in učinkovitega delovanja srca, vzdrževanju in 

krepitvi primernega duševnega zdravja in pozitivne samopodobe ter pri vzpostavljanju trdnih 

temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče nadaljevati oziroma obdržati v odraslem 

življenjskem obdobju (Pišot, 2004). Treba je poudariti, da je varovalni dejavnik za zdravje le 

redna gibalna/športna aktivnost (Završnik in Pišot, 2005). 
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Za skladen celostni razvoj otroka in mladostnika je gibalna/športna aktivnost nujno potrebna in 

smo jo dolžni zagotavljati v primerni količini ter z ustrezno kakovostjo. Za ohranjanje zdravja 

je predvsem pomembno razmerje med energijskim vnosom in porabo, torej med 

prehranjevanjem in telesno aktivnostjo. Redna telesna aktivnost in zdrava prehrana vsaka zase 

vplivata na zdravje. Učinki obeh se dopolnjujejo, neodvisno od prehrane pa gibalna/športna 

aktivnost pozitivno vpliva na zdravje. Ni treba, da izvajamo intenzivno vadbo, da bomo bolj 

zdravi, ključno pa je, da smo aktivni skozi vse življenjsko obdobje. S tem ohranjamo duševno, 

telesno in socialno čilost (Završnik in Pišot, 2005). 

Če povzamemo, zdrav življenjski slog predstavlja način življenja vsakega posameznika, ki se 

trudi ohranjati dobro kakovost življenja in dobro počutje, pri tem pa sta najpomembnejša 

dejavnika vsekakor zdrava prehrana in redna gibalna aktivnost. 

 

2.2 GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST 
V različnih kulturah je pomen besede šport različen, zato obstajajo tudi številne in med seboj 

precej različne definicije. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pomen besede šport 

opredeljen kot po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, 

tekmovanje in razvedrilo (SSKJ). Leta 1964 je Mednarodni Svet za šport in telesno vzgojo 

(ICSPE) oblikoval sledečo definicijo: Šport je vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in pri 

kateri prihaja do borbe s sami seboj, ali pa je v tekmovanje vključenih več posameznikov. Širšo 

definicijo oblikuje Kristan (2000), ki pravi, da je šport prostovoljna prostočasna tekmovalna in 

netekmovalna dejavnost, ki se je človek udeležuje iz igralnih nagibov in katere glavni namen 

je razvedriti se in hkrati povečati ali ohranjati telesne zmogljivosti (bodisi zaradi 

uravnovešenega biopsihosocialnega razvoja in stanja, boljših gibalnih dosežkov ali dejavnega 

počitka in obnove moči). Sam izraz tekmovanje je treba razumeti v najširšem pomenu te besede: 

kot tekmovanje s samim seboj, tekmovanje z drugimi in tekmovanje z naravo. Upoštevati je 

treba vse procese, pojave in odnose, ki se vežejo na takšno gibalno dejavnost.  

Chandler, Cronin in Vamplew (2007) so šport opredelili kot tisto dejavnost, kjer so natančno 

opredeljena pravila, cilji in kriteriji, kaj je uspeh in kaj neuspeh. Športna tekmovanja in športne 

dejavnosti avtorji razvrščajo v tri kategorije: 

• kjer posameznik ali ekipa nastopa na enem, drug posameznik ali ekipa pa na drugem 

tekmovalnem polju (kegljanje, streljanje itd.); 

• kjer se posameznik ali ekipa sooči s tekmeci neposredno (športne igre, atletika, 

kolesarjenje, plavanje); 

• kjer je določen standard (cilj), ki ga je treba doseči (alpinizem, plezanje). 

Športne dejavnosti Beashel in Taylor (1996) razdelita v štiri glavne skupine: 

• tekmovalne športne dejavnosti (npr. atletika, športne igre, plavanje), 

• športne dejavnosti v naravi ali »pustolovske dejavnosti« (kajakaštvo, plezanje, gorsko 

kolesarjenje), 

• estetske športne vsebine (ritmična gimnastika, ples), 

• kondicijske dejavnosti (tek, aerobika). (Beashel in Taylor, 1996, v Škof, 2010). 
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Skupno vsem pojmovanjem je torej, da je šport oziroma športna dejavnost prostovoljna, da se 

odvija po vnaprej določenih pravilih in da se ljudje vanjo vključujejo, ker jim ponuja 

zadovoljstvo, zabavo in veselje ter hkrati možnost, da izboljšajo ali ohranjajo svoje telesne 

zmogljivosti (Škof, 2010). 

Čedalje bolj pa se v zadnjem desetletju v strokovni literaturi uporablja termin gibalna/športna 

aktivnost. Samo izraz šport predstavlja tisti vidik gibalne aktivnosti, ki je običajno strukturiran, 

organiziran in nadziran ter katerega vodilo je ohranjanje ali razvijanje motorične učinkovitosti 

s ciljem doseganja športnih rezultatov, medtem ko je pojem gibalna/športna aktivnost širši in 

poleg športa vključuje tudi druge načine in oblike gibanja, vključno z gibanjem med delom, 

doma oziroma v prostem času. V želji po izboljšanju zdravstvenega stanja, splošnega počutja 

in telesne pripravljenosti ter povečanju gibalne aktivnosti na vseh starostnih ravneh se zdi 

takšno razumevanje gibalne/športne aktivnosti najbolj smiselno in primerno (Pišot, 2004). 

Tudi N. Mutrie (2005), se zavzema za uporabo termina gibalna/športna aktivnost, saj se ji zdi 

primernejši, kadar gre za ugotavljanje ravni aktivnosti celotne populacije. Avtorica dodaja, da 

lahko izraz gibalna/športna aktivnost uporabljamo kot splošni termin, ki se nanaša na katerokoli 

gibalno dejavnost, katere rezultat je večja poraba energije kot v mirovanju. Pravi, da je treba 

ločevati med kakršnokoli gibalno aktivnostjo na eni in športom oziroma športno aktivnostjo na 

drugi strani. Športno aktivnost opredeljuje z aktivnostmi, ki so načrtovane, vodene in 

opredeljene s ciljema, kot sta izboljšanje telesne pripravljenosti in ohranjanje zdravja (N. 

Mutrie, 2005 v Dolenc, 2015). 

Eden najpomembnejših varovalnih dejavnikov za otroke in mladostnike je zagotovo 

gibalna/športna aktivnost, ki zagotavlja zdrav telesni in psihosocialni razvoj. Na upad gibalne 

aktivnosti med mladimi po vsem svetu opozarja tudi svetovna zdravstvena organizacija 

(Gordon-Larsen, Nelson in Popkin, 2004); po ocenah naj bi bilo manj kot tretjina mladih dovolj 

gibalno aktivnih na način, da bi s tem lahko koristili svojemu sedanjemu in prihodnjemu 

zdravju. P. Dolenc (2015) tudi navaja, da nekateri slovenski strokovnjaki opozarjajo na pomen 

zagotavljanja zadostnega obsega ur športa v šoli na vseh starostnih stopnjah. Predmet naj bi bil 

prioritetno usmerjen v spodbujanje veselja do gibanja in pozitivnega odnosa do športa ter v 

pridobivanje gibalno/športnih navad za vse življenje. 

Telesna aktivnost predstavlja pomemben del človekovega življenja. Sestavni del kakovosti 

življenja sodobnega človeka je gibanje. Gibanje je pomembno sredstvo, ki vpliva na celovito 

ravnovesje človeka in ustvarja harmonijo med njegovo večrazsežnostno naravo, vsakdanjimi 

napori in delovnimi obveznostmi. Raziskave povsod po svetu dokazujejo, da je telesna 

aktivnost res namenjena izboljšanju kakovosti življenja (Tušak & Faganel, 2004). 

 

2.2.1.  Gibalna aktivnost otrok in mladostnikov 
Že od prvih dni življenja je gibanje prevladujoča človekova dejavnost. Je izraz svobode, 

igrivosti, ustvarjalnosti, zadovoljstva ter pomembno sredstvo samopotrjevanja, 

samouresničevanja in vzgoje. Te sposobnosti so tesno povezane z otrokovim zdravstvenim 

stanjem, funkcionalnimi sposobnostmi ter intelektualnim, čustvenim in socialnim razvojem 

(Stergar idr., 2006). 
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Že takoj po rojstvu se srečamo z gibanjem. Gibalna dejavnost je zelo pomembna za človekov 

razvoj in zato ji moramo nameniti čim več pozornosti. Otroci se gibljejo v zaprtih in odprtih 

prostorih, pomembno za njihovo zdravje pa je, da se čim več gibljejo na prostem. Tako 

spoznavajo svoje telo in zmožnosti, zato morajo čim več raziskovati in se gibati sami, kar jim 

moramo tudi dovoliti. Tako bodo spoznavali stvari in svet za nadaljnje življenje. Z igro se otroci 

razbremenijo in sprostijo, zato naj izvajajo čim več različnih gibalnih dejavnosti. Prav tako 

gibalne dejavnosti zelo pozitivno vplivajo na človekov razvoj (Škof, 2007). 

Gibanje na prostem pa izpostavi tudi V. Štemberger (2004), ki pravi, da otrok z gibanjem na 

prostem pridobiva tudi odpornost, saj se mu na ta način krepi imunski sistem. Velike vremenske 

in temperaturne spremembe lahko brez prehladov in bolezni prenese le otrok, ki ima dobro 

razvit imunski sistem. Zato ni nič narobe, če gre otrok ven tudi, ko so dnevi hladnejši. 

Dokazani so pozitivni učinki gibalne aktivnosti za fizično in psihično zdravje, pa vendar 

številne raziskave potrjujejo, da se gibalna/športna aktivnost v mladostništvu zmanjšuje, pri 

čemer je upad največji pri dekletih med 12. in 15. letom starosti (Nader, Bradley, Houts, 

Mcritchie in O’Brien, 2008). Sodobne raziskave navajajo tudi porast v pojavnosti prekomerne 

telesne mase in debelosti pri otrocih in mladostnikih (del Mar Bibiloni, Pons in Tur, 2013), kar 

ovira ustrezen telesni in gibalni razvoj. Vse to pa se lahko odraža v aktivnem obdobju odraslega 

ter prispeva k pojavu različnih poškodb in obolenj. 

Življenjski slog otrok in mladostnikov postaja po eni strani čedalje hitrejši in kompleksnejši, 

po drugi strani pa bolj sedeč, kjer je vse manj prostora za aktivno preživljanje prostega časa 

(Biddle, S. J. H., Gorely, T. in Stensel, D., 2004, v Dolenc, 2015). Največji upad gibalne 

aktivnosti se pojavi zlasti v poznem otroštvu in zgodnjem mladostništvu, še posebej pri dekletih 

(Allison, Adlaf, Dwyer in Irving, 2007, v Dolenc, 2015). Mnoge študije navajajo, da so fantje 

gibalno aktivnejši v primerjavi z dekleti, tako v otroštvu kot v mladostništvu (Ammouri, Kaur, 

Neuberger, Gajewski in Choi, 2007; Brettschneider in Naul, 2007), ter da se pogosteje 

vključujejo v visokointenzivne gibalne aktivnosti in raje sodelujejo v tekmovalnih športih 

(Brettschneider in Naul, 2007). Fantje na splošno izkazujejo večjo hitrost in vzdržljivost ter 

boljše motorične spretnosti glede na vrstnice. Raven gibalne/športne aktivnosti in motorična 

učinkovitost pri fantih sta po mnenju Trosta in sodelavcev (2003) tudi posledica pogostejših 

spodbud za gibanje s strani staršev (v Dolenc, 2015). 

Prav tako slovenski podatki kažejo na upad gibalne/športne aktivnosti v mladostništvu, zlasti 

visokointenzivne vadbe; ta upad je še večji med dekleti (Jurak, 2006). Med slovenskimi 

mladostniki se opaža tudi porast sedečega preživljanja prostega časa (Završnik in Pišot, 2005). 

Avtorji (Strel, Kovač in Jurak, 2004, v Dolenc, 2015) ugotavljajo, da se je delež srednješolskih 

fantov, ki niso vključeni v nobeno športno aktivnost, povečal z 10,6 % leta 1993 na 15,2 % leta 

2004. 

Raziskava o dnevni gibalni aktivnosti severnoameriških otrok (vsaj 1 uro aktivnosti na dan v 

obsegu od zmerne do visoke intenzivnosti) navaja zaskrbljujoče podatke, po katerih naj bi se 

90 % otrok med 9. in 11. letom dnevno gibalo eno uro, medtem ko naj bi to veljalo le za 30 % 

15-letnikov (Nader idr., 2008). 
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Prostovoljne športne aktivnosti organizirajo šole, največkrat pa športni klubi, ki igrajo 

pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja otrok in mladostnikov (Golja, Šterlinko-Grm, 

Arsenijević in Besednjak-Kocijančič, 2009). Opravljena je bila raziskava na osnovnošolcih in 

srednješolcih na območju severne Primorske, kjer so preverjali, kolikšen delež otrok in 

mladostnikov je obiskoval organizirane dejavnosti športnih klubov, kolikšen je obseg njihove 

tedenske gibalne aktivnosti in kako se razlikuje količina tedenske gibalne aktivnosti med člani 

in nečlani športnih klubov (Golja idr., 2009). Rezultati so pokazali, da je bilo v osnovni šoli v 

športne klube vključenih 43 % otrok, v srednji šoli pa le še 28 % mladostnikov. Po večini so 

otroci in mladostniki, ki so člani športnih klubov, dosegali obstoječa priporočila glede dnevne 

gibalne aktivnosti. Ostali, ki niso člani športnih klubov, pa v večini teh priporočil ne dosegajo. 

Pri tistih, ki so člani športnih klubov, sta zaskrbljujoča zlasti pogostost športnih tekmovanj in 

neprilagojenost obsega treningov, problematična pa je tudi bistveno slabša vključenost deklet 

v organizirano dejavnost športnih klubov (Golja idr., 2009). 

Raziskava o gibalni dejavnosti je bila narejena tudi leta 2001 na vzorcu 194 devetletnih deklic 

in dečkov (Pišot in Zurc, 2004). Ugotovitve so pokazale, da je največ otrok (55,2 %) gibalno 

dejavnih od 2 do 3-krat na teden, 19,6 % otrok pa je gibalno povsem nedejavnih. Enkrat na 

mesec do enkrat na teden je običajno dejavnih 15,4 % otrok. Vsakodnevno gibalno dejavnih je 

9,8 % anketiranih otrok, v prostem času pa jih 72,7 % obiskuje organizirano gibalno dejavnost 

v športnem klubu ali šolskem športnem društvu.  

Z. Lesnik (2014) je na vzorcu 207 učenk in učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

dveh koroških osnovnih šol v svojem magistrskem delu prišla do ugotovitev, da je 92,8 % otrok 

redno gibalno dejavnih in 7,2 % otrok, ki niso redno gibalno dejavni. 63,8 % otrok trenira 

posamezni šport (največ nogomet, košarko in odbojko), 36,2 % otrok pa ne trenira nobenega 

športa. Pouk športa redno obiskuje 96,1 % otrok, 3,9 % pa se ga zaradi različnih razlogov ne 

udeležuje. Pri organiziranih gibalnih dejavnosti (v klubih, društvih) so učenci gibalno dejavni 

od 2 uri do 14 ur na teden. Razlike so ogromne, saj nekateri učenci gibalni dejavnosti namenijo 

14 ur na teden, nekateri pa gibalno sploh niso dejavni. V prostem času je vsaj 1 uro na dan 

dejavnih 32,6 % učencev, vsaj 2 uri na dan jih je gibalno dejavnih 23,4 %, kar 45 % pa je 

gibalno dejavnih več kot 2 uri na dan. 

 

2.3 GIBALNA AKTIVNOST V POVEZAVI Z ZDRAVJEM 
Aktivno živeti pomeni vnašati čim več telesne dejavnosti in gibanja v vsakdanje življenje 

(Pendl Žalek, 2004). 

Vsak posameznik ima poseben in drugačen odnos do zdravja in bolezni, ki je neposredno 

povezan z odnosom do samega sebe ter doživljanjem bolečine in svojega telesa. Na ta odnos 

vplivajo zapleteni duševni procesi, kot so bojazen in tesnoba pred neznanim ter doživljanje 

ugodja in neugodja. Skrb za zdravje je ključna za človekovo dejavno in zdravo življenje. Vsak 

mora razviti zavesten odnos do zdravja, ta pa se začne že v otroštvu, na kar imajo vpliv 

vzgojitelji, starši, lastne izkušnje, prav tako pa družbeno-ekonomske, politične in kulturne 

razmere (Škof, 2010).  
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Na podlagi številnih raziskav ima gibalna/športna aktivnost lahko koristne učinke za zdravje. 

Te lahko združimo v pet sklopov (Planinšec, 2003): 

• učinki na nekatere razsežnosti telesne sestave: preprečevanje debelosti, zmanjšanje 

maščobnega tkiva, spodbujanje ustreznega razvoja okostja, naraščanje mišične moči in 

kostne trdnosti in preprečevanje poškodb lokomotornega sistema; 

• učinki na izboljšanje stanja kardiorespiratorne sposobnosti, uravnavanje krvnega tlaka, 

zvišanje holesterola HDL (angl. high-density lipoprotein), znižanje holesterola LDL 

(angl. low-density lipoprotein), znižanje koncentracije trigliceridov in zmanjšano 

tveganje za pojav sladkorne bolezni; 

• učinki na duševno zdravje: preventivno delovanje proti stresu in izgorelosti, zmanjšanje 

simptomov depresije in anksioznosti ter spodbujanje razvoja samospoštovanja in 

pozitivne samopodobe; 

• krepitev imunskega sistema; 

• izboljšanje agilnosti in funkcionalne neodvisnosti. 

 

HBSC (2018) je v svoji najnovejši raziskavi ugotavljal različna z zdravjem povezana vedenja 

v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (11-, 13-, 15-, 17-letniki). V sami publikaciji 

je prikazano, kako so se nekateri kazalniki spreminjali skozi čas (od leta 2002 dalje). Primerjave 

so bile narejene, kjer je bilo to možno, saj so nekatere kazalnike vključili v kasnejših raziskavah. 

• GIBALNA DEJAVNOST: petina (20,4 %) mladostnikov je vsak dan v tednu telesno 

dejavnih vsaj eno uro. S starostjo upada odstotek redno telesno dejavnih mladostnikov. 

Fantje so redno telesno dejavni v višjem odstotku kot dekleta. V obdobju 2002–2018 se 

je v starostni skupini 13 let, pri 13-letnih dekletih, in pri 15-letnih fantih zvišal odstotek 

redno telesno dejavnih. 

 

• GIBALNA DEJAVNOST V PROSTEM ČASU: 73,5 % mladostnikov je v prostem 

času vsaj 2- do 3-krat na teden gibalno dejavnih. S starostjo upada odstotek v prostem 

času redno telesno/športno dejavnih mladostnikov. V obdobju 2006–2018 se je zvišal 

odstotek v prostem času redno telesno/športno dejavnih. To zvišanje so ugotovili v vseh 

starostnih skupinah in pri obeh spolih. 

 

• ZADOVOLJSTVO S ŠOLO IN OBREMENJENOST S ŠOLO: šola je všeč manj kot 

četrtini mladostnikov (23,5 %). Več kot polovica mladostnikov je obremenjena z delom 

za šolo. Med dekleti je odstotek obremenjenih z delom za šolo višji kot med fanti. 

V obdobju 2002–2018 se je odstotek mladostnikov, ki jim je šola všeč, znižal pri 11- in 

13-letnikih, pri obeh spolih in starostih, pri 15-letnikih pa se je zvišal. V tem obdobju 

se je pri 11- in 15-letnih dekletih odstotek obremenjenih z delom za šolo zvišal, pri 

fantih v istih starostnih skupinah pa znižal. 

 

• SAMOOCENA ZDRAVJA IN ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM: večina (86,8 %) 

mladostnikov svoje zdravje ocenjuje kot dobro ali odlično in večina (89,7 %) je 
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zadovoljnih s svojim življenjem. Ocena zdravja se pomembno slabša od 11. do 15. leta. 

Dekleta v primerjavi s fanti v višjem odstotku slabše ocenjujejo svoje zdravje. Dekleta 

in starejši mladostniki so manj zadovoljni s svojim življenjem. V obdobju 2002–2018 

se je povečalo zadovoljstvo z življenjem. Ravno tako se je izboljšala ocena zdravja v 

starostni skupini 11 let, pri 11-letnih dekletih. Ocena zdravja pa se je pri 15-letnih 

dekletih poslabšala. 

 

• PSIHOSOMATSKI SIMPTOMI: o pojavljanju vsaj dveh psihosomatskih simptomov 

(glavobol, bolečine v želodcu, bolečine v hrbtu, občutje, da si na tleh, razdražljivost, 

nervoza, nespečnost, omotica/vrtoglavica) več kot enkrat tedensko je poročalo 25,4 % 

mladostnikov, starih 11, 13, 15 in 17 let. Od 11. do 15. leta se pomembno zvišuje 

odstotek mladostnikov, ki doživljajo vsaj dva psihosomatska simptoma več kot enkrat 

tedensko, prav tako so ti odstotki pomembno višji pri dekletih (37,0 %) kot pri fantih 

(20,2 %). V obdobju 2002–2018 se je pomembno povečal odstotek mladostnikov, ki 

poročajo o pojavljanju vsaj dveh psihosomatskih simptomov skupaj, pri obeh spolih in 

vseh starostih, razen pri 11-letnikih (pri fantih in dekletih) ter pri 13-letnih fantih. 

 

• ZAZNAN STRES: mladostniki so na lestvici zaznanega stresa v povprečju dosegli 6 

točk od 16 možnih (višje število točk je pomenilo višjo raven zaznanega stresa). Raven 

stresa je višja pri dekletih kot pri fantih. Pri 11-letnikih je raven zaznanega stresa 

najnižja, pri 15-letnikih pa najvišja. 

 

• SEDEČA VEDENJA: vsak tretji mladostnik (29,6 %) med tednom v prostem času 

približno 5 ur ali več na dan preživi v sedečem položaju. S starostjo narašča odstotek 

mladostnikov s čezmernimi sedečimi vedenji. Med dekleti je višji odstotek čezmerno 

sedečih kot med fanti. Primerjava med letoma 2014 in 2018 pokaže, da se je pomembno 

zvišal odstotek čezmerno sedečih mladostnikov. To zvišanje so ugotovili v vseh 

starostnih skupinah in pri obeh spolih. 

 

• IGRANJE VIDEO/RAČUNALNIŠKIH/SPLETNIH IGER: približno petina (19,1 %) 

mladostnikov je poročala, da igrajo igre vsak dan ali skoraj vsak dan. Na dan, ko so 

mladostniki igrali igre, jih je 46,3 % temu namenilo 2–3 ure ali več svojega časa. Višji 

odstotki za dnevno igranje iger so med fanti. 

 

K. Peršak (2012) je v svoji diplomski nalogi raziskovala povezanost gibalne dejavnosti z 

zdravjem otrok na vzorcu 453 otrok, starih od 9 do 11 let. Rezultati so pokazali, da gibalna 

dejavnost ne vpliva na splošno zdravje otrok (medtem ko večina ostalih raziskav dokazuje 

pozitiven učinek gibalne dejavnosti na zdravje otrok), saj so rezultati pri obeh spolih za kriterije 

slabo počutje, pogostost slabosti in bolečin v trebuhu visoki, le pri utrujenosti in izčrpanosti ter 

moči in energiji rahlo slabši, za kar so predvidevali, da krivijo število obveznosti, verjetno pa 

pri tej starosti tudi niso bili sposobni objektivne ocene. 
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2.4 GIBALNA NEAKTIVNOST 
»Pomanjkanje gibanja, prekomerna teža, nizka raven gibalnih kompetenc, neracionalna 

gibalna/športna aktivnost, prekomerna poraba energije, hitra utrujenost, negativna telesna 

samopodoba, slaba gibalna samopodoba, slaba kakovost življenja, odtujevanje od družabnih 

aktivnosti – to so konkretni kazalniki življenjskega sloga vedno številčnejše neaktivne 

populacije otrok in mladostnikov. Ti si lahko sledijo v različnem zaporedju, vendar vztrajno in 

učinkovito posameznika že v otroštvu odtujujejo od dejavnosti, ki je za njegov skladen razvoj 

nujno potrebna« (Pišot, 2008, str. 40). 

V zadnjih 20 letih so bila v Sloveniji in nekaterih drugih državah (ZDA, Kanada, Finska, Velika 

Britanija) oblikovana različna priporočila za telesno dejavnost otrok in odraslih za normalen 

razvoj (Škof, 2010). Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (World Health 

Organization, 2010) pa naj bi bili mladi telesno aktivni vsaj 60 minut na dan, vsak dan v tednu, 

vsaj trikrat na teden pa naj bi bila telesna dejavnost intenzivna. Prednosti 60-minutne telesne 

aktivnosti vsak dan so naslednje: izboljša zdravje srca in ožilja, ohranja zdravo težo, izboljša 

zdravje kosti, izboljša samozavest in razvija nove družbene spretnosti. 

Manj kot polovica mladih pa ne dosega priporočene dnevne telesne dejavnosti, kar pomeni, da 

so mladi v slabši telesni kondiciji ter da jih ogroža sedentaren način življenja (Škof, 2007). 

 

2.4.1. Sedeč življenjski slog 
Včasih je bilo na razpolago manj avtomobilov, televizije in računalnikov, zato so ljudje veliko 

časa preživeli bolj aktivno. V šolo in na delo so hodili peš, s kolesom ali avtobusom. Tudi otroci 

so se več igrali na prostem, danes pa je lažje, če jih posedemo pred televizijo ali računalnik. 

Tako pa se aktivni čas otrok zmanjša. Tudi odnos otrok in staršev do telesnih dejavnosti se 

zaradi tega trenda zmanjšuje (Gavin, Downshen in Izenberg, 2007). 

 

Pod sedeča vedenja spadajo različna vedenja, pri katerih je energijska poraba zelo nizka. 

Priporoča se omejevanje sedečih vedenj do največ dve uri sedenja pred ekrani na dan, 

omejevanje sedečega transporta, omejevanje čezmernega sedenja (več kot 4 ure na dan) in časa, 

preživetega v zaprtem prostoru. V najnovejši raziskavi, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za 

javno zdravje leta 2018, so ugotovili, da vsak tretji mladostnik (29,6 %) med tednom v prostem 

času približno 5 ur ali več na dan preživi v sedečem položaju, približno petina (19,1 %) pa igra 

igre na računalniku vsak dan ali skoraj vsak dan (Jeriček Klanšček idr., 2018). Sedeča vedenja 

so povezana s prekomerno telesno maso ter debelostjo otrok in mladostnikov (Andersen idr., 

2005, v Totland idr., 2013). Vedno bolj se kaže, da se takšna vedenja otrok in mladostnikov 

nadaljujejo tudi v odrasli dobi (Biddle, Pearson, Ross in Braithwaite, 2010, v Totland idr., 

2013), kar pomeni, da je čas, ki je porabljen za sedeča vedenja v otroštvu, tudi povzročitelj 

določenih zdravstvenih težav, ki se kažejo v odrasli dobi (Hancox, Milne in Poulton, 2004, v 

Totland idr., 2013). Sedeči življenjski slog oziroma gibalna neaktivnost je vedenjski dejavnik 

tveganja, ki ga lahko povežemo z različnimi motnjami in boleznimi. Za kajenjem so sedeča 

vedenja drugi najpogostejši dejavnik tveganja za nastanek, napredovanje in zaplete številnih 

kroničnih nenalezljivih bolezni (Završnik in Pišot, 2005). 
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Leta 2013 so v Walesu izvedli raziskavo o telesni aktivnosti in sedečih vedenjih med učenci, 

starimi 11–16 let. Krajši odmori za kosilo so bili povezani s povečanim sedečim vedenjem 

učencev. Anketa, ki so jo izvedli, je postavljala dve vprašanji glede ravni telesne dejavnosti: 

koliko so bili v zadnjih sedmih dneh telesno aktivni najmanj 60 minut na dan in koliko ur na 

teden so telesno aktivni tako močno, da so čisto zadihani. Učenci, ki so odgovorili, da so bili 

telesno aktivni pet ali več dni na teden in ki so bili štiri ure ali več telesno aktivni, tako da so 

bili čisto zadihani, so bili označeni kot telesno aktivni učenci. Učence so spraševali še o 

sedečem vedenju v prostem času. Ta vprašanja so zajemala čas, ki ga porabijo za gledanje 

televizije in videoposnetkov, čas, ki ga porabijo za igranje iger na računalniku, igralni konzuli 

ali tabličnem računalniku, in čas, ki je porabljen za uporabo drugih elektronskih naprav. 

Učence, ki so odgovorili, da presedijo dve uri ali več na dan pri vseh treh vprašanjih, so označili 

kot sedentarne (Morgan idr., 2016).  

Završnik, Pišot, Janko Strel, Zurc in Kropej (2005) so v svoji raziskavi preučevali otroke in 

mladostnike, stare od 9 do 19 let. Ugotovitve so pokazale, da večina četrtošolcev preživi pet ur 

v šoli, med šolskim tednom pa za knjigami presedijo 9,14 ur dnevno. Poleg učenja so 

obravnavali še tri prostočasne dejavnosti, ki so povezane s sedečim vedenjem (lenarjenje, branje 

in delo z računalnikom). 47,6 % jih včasih sedi za računalnikom, 38,5 % pa pogosto. Pogosto  

jih bere 49 % četrtošolcev in 70 % četrtošolk. Za lenarjenje se je opredelila večina toliko starih 

otrok. V tej raziskavi so preverili tudi, kakšne so gibalne sposobnosti otrok, in opazili so zelo 

izrazito zmanjšanje gibalne učinkovitosti pri učencih četrtih razredov (rezultati v teku na 600 

metrov so bili leta 2004 za več kot 13 sekund slabši kot leta 1990). Splošna vzdržljivost sodi 

med najpomembnejše gibalne sposobnosti, zato je ta podatek zelo zaskrbljujoč. To je preventiva 

mnogim nevarnostim za poškodbe, je pa tudi kazalnik vitalnosti in zdravja ter je pozitivno 

povezana z učnim uspehom.  

Raziskovalci, ki so raziskovali to področje, navajajo, da je bistveno, da se zavedamo, da fazo 

prehoda z vidika preventive (preprečevanje bolezni) predstavlja starostna skupina otrok od 10 

do 11 let (Jago, Fox, Page, Brockman in Thompso, 2010, v Totland idr., 2013, 2), medtem ko 

faza odraščanja predstavlja dober potencial za dobro prihodnje zdravstveno stanje posameznika 

in zdrav razvoj (Sawywer idr., 2012, v Totland idr., 2013, 2). Za vzpostavitev ustreznega 

vedenja (sedenje pred zasloni itd.) je kritično obdobje predvsem faza zgodnje adolescence 

(Sawyer idr., 2012, v Totland idr., 2013,2; Raudsepp, Neissaar in Kull, 2008, v Totland idr., 

2013, 2). Prav zaradi teh raziskav pa obstajajo priporočila, da naj bodo otroci in mladostniki 

pred zasloni manj kot dve uri dnevno (Vereecken, Todd, Roberts, Mulvihill in Maes, 2006). 

Število programov in televizijskih kanalov se iz dneva v dan povečuje, to pa pomeni, da se 

povečuje tudi število otrok in mladostnikov, ki te programe gledajo. Po poročanju raziskovalcev 

(Jari idr., 2004) se po svetu v državah razvoja dogaja, da prihaja do navad življenjskega sloga, 

v ospredju pa je seveda sedeči način preživljanja prostega časa. 

Vzpon računalniških in video iger je zelo vplival na povečan čas, ki ga otroci po celem svetu 

preživijo pred najrazličnejšimi zasloni. Začetek le-teh sega vse v leto 1972, nato pa so se njihovi 

razvoj, kakovost in vzpon samo še stopnjevali. Tako so igranje iger na računalniku in računalnik 

stopila na drugo mesto (takoj za televizijo) na področju zabave otrok in mladostnikov (Morrison 

in Krogman, 2001, v Jari idr., 2014; Anderson, 2000, v Jari idr., 2014). 

Na osnovi mednarodne raziskave je IVZ RS (Drev, 2012b) pojasnil ter predstavil trende in 

rezultate gledanja televizije med slovenskimi mladostniki, starimi 11, 13 in 15 let (skupaj in po 
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posameznih starostnih skupinah in spolu), v obdobju od 2002 do 2010. Spremembe so prikazali 

tudi med letoma 2002 in 2006 ter med letoma 2006 in 2010. Spraševali so jih o številu ur 

gledanja televizije, kar je vključevalo tudi videe in DVD-je, pri tem pa so ločeno obravnavali 

dneve med tednom in ob koncu tedna. Ugotovitve kažejo, da se je v obdobju 2002–2010 

statistično značilno zvišal delež mladostnikov, starih od 11 do 15 let, ki med tednom gleda 

televizijo do dve uri na dan. Prav tako se je ta delež statistično zvišal med letoma 2002 in 2006 

ter med letoma 2006 in 2010. Delež tistih, ki med tednom gledajo televizijo do dve uri na dan, 

se je statistično zvišal pri fantih in dekletih v celotnem obdobju od 2002 do 2010. Ta delež se 

je statistično zvišal med letoma 2002 in 2006 v starostni skupini 11 let (predvsem fantje), med 

2006 in 2010 pa v starostnih skupinah 11 let (predvsem dekleta), 13 let (predvsem fantje) in 15 

let (predvsem fantje). Statistično značilno se je tudi zvišal delež mladostnikov v starosti od 11 

do 15 let, ki ob koncu tedna gledajo televizijo do dve uri na dan (tako pri fantih kot pri dekletih). 

Med 2002 in 2006 se je ta delež zvišal le pri fantih, med 2006 in 2010 pa pri obeh spolih. Ti 

omenjeni rezultati so po prepričanju raziskovalcev IVZ RS (Drev, 2012b) posledica 

spremenjenega načina preživljanja prostega časa. Namreč sodobna množična kultura naj bi 

spodbujala vse bolj pasivne prostočasne dejavnosti. Z razvojem tehnologije je mogoče 

dejavnosti, ki so se včasih izvajale v zunanjih okoljih, zdaj izvajati kar doma. Uporaba 

tehnologije je med mladimi v zadnjih dveh desetletjih v velikem porastu, zato tudi mladi večino 

časa preživijo pred zasloni: uporabljajo mobilne telefone, igrajo video igrice, uporabljajo 

internet in gledajo televizijo (Biddle idr., 2010; Janssen, Katzmarzyk, Boyce, King in Picket, 

2004, v Drev, 2012b). 

Na osnovi svoje raziskave K. Erjavec (2012) o medijih v življenju otrok, mlajših od 9 let, 

ugotavlja, da slovenski otroci namenjajo največ časa televiziji (2,3 ure na dan) in igricam (1,2 

uri na dan). Temu pa sledijo sedeča vedenja, nevezana na zaslone (branje knjig, branje revij, 

poslušanje radia), na koncu pa brskanje po internetu (10 minut na teden). 

Tudi J. Zurc (2011) je v svoji raziskavi ugotavljala gibalno aktivnost in sedeča vedenja otrok. 

Raziskava je bila narejena na 1660 slovenskih otrocih (52,7 % deklic in 47,3 % dečkov), ki so 

v šolskem letu 2006/2007 obiskovali 4.–5. razred osemletke in 4.–6. razred devetletke. V 

raziskavo je bilo vključenih 16 slovenskih osnovnih šol (iz vsake regije nekaj šol) z vsemi 

podružničnimi šolami. Ugotovitve so pokazale, da največ otrok gleda televizijo od ene do dve 

uri na dan (53,1 %), dela na računalniku od 30 minut do ene ure na dan (47,4 %) in igra digitalne 

igre od 30 minut do ene ure na dan (46 %). S temi rezultati je želela opozoriti na sedentarne 

dejavnosti, ki vodijo v gibalno neaktivnost in telesne ter psihosocialne primanjkljaje v 

otrokovem razvoju. 

 

2.5. ŠPORT V ŠOLI 

2.5.1.  Vpliv šole na gibalno/športno aktivnost otrok 
Šola in družina imata povezovalno vlogo, ko otrok vstopi v šolo, saj si morata šolsko in 

družinsko okolje skupaj prizadevati in vzgajati za oblikovanje zdravega življenjskega sloga 

(Berčič, 2002). 

Ustaljene oblike gibalne dejavnosti v šoli so učni predmet šport in šolski krožki z vsebinami 

gibalne dejavnosti. Poleg tega lahko šole gibanje otrok spodbujajo na takšen način, da gibanje 
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vključijo v učenje pri posameznih vsebinah (npr. naravoslovja, matematike ali slovenskega 

jezika). Učenje je bolj učinkovito, če poleg vida, sluha in govora vključuje tudi gibanje (Zurc, 

2008). V šolah je treba poskrbeti, da učence spodbujajo k telesnim dejavnostim. Prosta igra za 

šolarje pa lahko vključuje tudi rolanje, kolesarjenje ali rolkanje (Gavin idr., 2007). Svoje učence 

lahko šola spodbudi k zdravemu načinu življenja tudi tako, da se vključuje v projekte, sodeluje 

s športnimi, planinskimi in drugimi društvi, izvaja minute za zdravje ali rekreativne/igralne 

odmore. Prav tako lahko mlade k aktivnemu življenju spodbujajo didaktični plakati, ki so 

razstavljeni na hodnikih, v telovadnici in drugih skupnih prostorih. Šola lahko organizira 

različne predstavitve informacij na to tematiko, okroglo mizo, informiranje preko šolskega 

radia ipd. (Škof, 2010). 

Učni načrt za športno vzgojo navaja, da naj učenci spoznajo in razumejo vlogo ter pomen 

gibanja, športa in kondicijskih dejavnosti. Usvojiti morajo primerno raven aerobne vzdržljivosti 

in splošno telesno pripravljenost ter, kar je najbolj pomembno, pouk športa naj bo naravnan 

tako, da spodbuja otroke in mladino k športni in telesni dejavnosti tudi v prostem času. Celosten 

razvoj življenjskega sloga pri otrocih ni samo naloga šolskega športa, temveč je to skupna 

vzgojna naloga šole in šolskega okolja (Škof, 2010). 

Šola mora učencem ponuditi interesne dejavnosti, mednje pa sodijo tudi športne interesne 

dejavnosti. Dobra stran teh dejavnosti je predvsem v tem, da so brezplačne, tako se vanje lahko 

vključijo tudi otroci, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. Dejavnosti se izvajajo takoj po 

pouku ali v popoldanskem času, tako da otrok ni odvisen od prevoza, saj gre lahko v šolo tudi 

peš. Pomembno je poudariti, da se v interesne dejavnosti lahko vključijo vsi otroci, tudi tisti z 

manj znanja in slabše razvitimi motoričnimi sposobnostmi, medtem ko nekatere izven-šolske 

dejavnosti tega ne omogočajo (Štemberger, 2005). 

 

2.5.2.  Predmet šport 
»Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 

ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in 

kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 

človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih 

navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih 

življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako 

lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem« (Učni načrt, 2011, 

str. 4). 

Med obvezne predmete v osnovnošolskem izobraževanju sodi tudi učni predmet šport. V 

šolskem letu mu je namenjenih 105 šolskih ur ter 5 športnih dni v četrtem in petem razredu 

(Učni načrt, 2011). 

Z vključitvijo predmeta šport v šolski kurikulum družba rešuje vprašanja: 

• vpliva na zdravje kot protiutež negativnih učinkov sodobnega življenja (ravnovesje med 

učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, odpornost proti boleznim, zdrava 

prehrana ter sposobnost prenašanja naporov); 
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• 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) (Jurak, Kovač in Strel, 2002). 

 

Za zelo veliko učencev je predmet šport edina priložnost, ko so lahko fizično aktivni. Zato je 

zelo pomembno, da jim učitelji tega predmeta znajo nuditi kakovosten pouk. Pri tem predmetu 

učenci razvijajo kognitivne, družabne, čustvene in fizične spretnosti, zato je za njih ta predmet 

tako pomemben. Priporoča se tudi povezovanje poučevanja športa z ostalimi vzgojno-

izobraževalnimi cilji. Učenci se morajo tu naučiti odločnosti ter pravilnega, primernega in 

smiselnega ravnanja v različnih situacijah. Za učence je ta predmet lahko najboljši okvir, v 

katerem se začnejo učiti in razvijati svoje fizične spretnosti, kasneje pa mogoče tudi preseči 

meje učnega načrta (Pickup in Price, 2007). 

 

2.5.3.  Učitelj športa 
Učitelj je »srce in duša« vzgojno-izobraževalnega procesa. Od učiteljeve učinkovitosti, osebnih 

lastnosti in njegovih občutkov je odvisno, kako pomemben bo šport in zdrav način življenja 

učencev. Učitelj si oblikuje pristno avtoriteto le z naklonjenostjo do športa, spoštovanjem in 

ljubeznijo do učencev ter s svojim znanjem (Škof, 2010). 

Učni načrt za športno vzgojo (2011) pravi, da je učitelj tisti, ki skrbi za motivacijo in uspešnost 

svojih učencev. Upošteval naj bi učenčeve različnosti in se držal načela, da napredujejo vsi 

učenci ob posamezniku primerni vadbi. Učitelja naj pri pouku vodi cilj, da bi vsi učenci 

pridobili pozitivno stališče do gibanja, si oblikovali pozitivno samopodobo in razvili prijateljski 

odnos do drugih učencev. 

Tisti učitelji, ki poučujejo predmet šport, se morajo zavedati, da je le-ta namenjen otroku. 

Delovati morajo skladno s tem mišljenjem in to imeti tudi neprestano v mislih. Pri tem predmetu 

ne gre le za pridobivanje znanja, temveč za to, da otroci razvijajo pozitiven odnos do športa in 

razumevanje ukvarjanja s športom za zdrav način življenja. Kakovostno življenje otroka v 

prihodnosti je odvisno od celostnega razvoja otroka pri predmetu šport. Te cilje dosežemo le, 

če je predmet šport kakovostno pripravljen. Od tega je kasneje odvisno, ali bo izvedba 

poučevanja predmeta šport uspešna v največji mogoči meri (Štemberger, 2004b). 

Zapisi Slezka (2015) pravijo, da je prva in najpomembnejša naloga športnega učitelja, da si 

prisluži spoštovanje in zaupanje pri svojih učencih. Učenci začnejo sprejemati informacije na 

poglobljenem nivoju in se odprejo komunikaciji, ko zaznajo, da je učitelju mar za njih kot 

posameznike. Pedagogom najbolj svetuje, daj vzpostavijo iskren odnos oz. »most« (slovenski 

pedagog Gogala (1968) »most« označi kot »osebni kontakt«) med njimi in učenci, in sicer s 

skrbjo in pristnim zanimanjem za njih. Če bodo učenci to začutili, bo tudi njim mar za njihovo 

športno znanje. 
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Za uspešen vzgojno-izobraževalen učinek je poleg ustreznih objektov, učil, dognane didaktične 

terminologije in učnega načrta treba imeti iznajdljivega, strokovno podkovanega in 

ustvarjalnega učitelja. Če ima učitelj rad svoj poklic, ima pedagoški eros in razvit čut 

odgovornosti, lahko pričakujemo najboljše vzgojno-izobraževalne učinke (Kristan, 2009). 

Učitelji, ki poučujejo predmet šport, bi morali upoštevati nekaj priporočil (Jeromen in Kajtna, 

2007): 

• uporaba širokega razpona vaj in aktivnosti (učenci naj bodo povabljeni k ustvarjalnemu 

izumljanju svojih vaj pod učiteljevim nadzorom in usmerjanjem); 

• povedati bistvo s čim manj besedami (čim manj izgubljati dragocen čas – nenehno 

podajanje navodil lahko učence zmede ter zmanjša njihovo pozornost in motivacijo); 

• primerna izbira težavnosti za vsakega učenca posebej (individualizacija). 

M. Lampič (2019) je na vzorcu 317 učenk in učencev 4. in 5. razreda v svojem magistrskem 

delu prišla do ugotovitev, 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. Predvsem deklice svojemu učitelju pri predmetu šport bolj zaupajo kot dečki. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da učenci 5. razreda učitelju pri predmetu šport bolj zaupajo 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 glede na dobro pripravljenost ur pri predmetu šport ter glede 

učiteljevega obvladanja snovi pri predmetu šport. 

 

2.6 GIBALNA AKTIVNOST IN STRES PRI OTROCIH IN 

MLADOSTNIKIH 
Šola, obveznosti otrok in izven-šolske dejavnosti povzročajo, da so otroci velikokrat pod 

stresom. Ko otrok vstopi v šolo, se veliko staršem zdi, da se mora prenehati igrati in biti čim 

bolj uspešen v šoli ter obiskovati številne dejavnosti (tuj jezik, igranje instrumenta, 

obvladovanje računalnika). Otroci, ki so dnevno poleg pouka obremenjeni še z dodatnimi 

dejavnostmi, so nedvoumno preobremenjeni. Prosti čas naj bi otroci namenili igri, se skozi igro 

razvijali, gibali, učili spretnosti, ki so potrebne za življenje, se razbremenili in sprostili. 

Namesto tega velikokrat počnejo stvari, ki jih želijo starši. Izpostavljenost takšnemu stresu pa 

negativno vpliva na otrokovo zdravje in počutje (Štemberger, 2004a). 

Človek, ki zmore usmerjati svoje sile ob telesni aktivnosti, lažje prenaša duševne obremenitve. 

Če je dovolj telesno aktiven, je spretnejši tudi v okoliščinah, ki so zanj nove in še nepoznane. 

Kadar je posameznik izpostavljen različnim stresnim situacijam, lahko to močno obremeni 

njegovo telo in ogrozi zdravje. Tisti, ki so bolj telesno aktivni, so odpornejši proti takšnim 

možnim odpovedim in so bistveno manj dovzetni zanje (Škof, 2010). 

Pogosto se med telesnimi simptomi pojavljajo znojenje, slaba prehrana, glavoboli, bolečine v 

trebuhu in slabost. Pri simptomih čustvene in vedenjske narave pa pogosta živčnost in napetost, 

težave s spanjem, razdražljivost, neodločnost, nizko samospoštovanje, otožnost, strah in 

utrujenost (Carroll in Smith, 1994). 
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Otroci so vse bolj obremenjeni z delom, ki ga morajo opravljati za šolo (Kovač in Starc, 2007). 

Raziskave so pokazale, da se s starostjo manjša odstotek tistih, ki jih delo, ki ga morajo opraviti 

za šolo, sploh nič ne obremenjuje ali zelo malo, narašča pa odstotek tistih, ki jih delo za šolo še 

kar ali zelo obremenjuje (Stergar idr., 2006). 

Najpogostejši viri stresa za otroke in mladostnike so: šolske zahteve in obremenitve, negativne 

misli in občutki o sebi, telesne spremembe med odraščanjem, težave s prijatelji ali vrstniki v 

šoli, ločitev staršev, nezdravo življenjsko okolje ali nevarna soseska, smrt bližnjega, kronične 

bolezni ali resne težave v družini, sodelovanje pri številnih dejavnostih in previsoka 

pričakovanja, selitev ali menjava šole, prva zaljubljenost, nesprejemanje vrstnikov in nesoglasja 

z učitelji. Na stres se otroci in mladostniki odzivajo drugače kot odrasli. Pri prepoznavanju le-

tega pri otrocih in mladostnikih se srečamo z dvema težavama: 

• Občutljivost za stres je odvisna od starosti, zrelosti in izkušenj. Otroci velikokrat še 

nimajo izkušenj s stresnimi dogodki, s katerimi se soočajo, kar pa povečuje njihovo 

občutljivost nanje. Otrokovi odzivi na stresen dogodek so pogojeni z njegovo 

sposobnostjo razumevanja stresnega dogodka. V primerjavi z odraslimi, otroci niso tako 

sposobni oceniti, kateri dogodki jih ogrožajo in kateri ne. Zato tudi nekaterih dogodkov, 

ki so objektivno ogrožajoči, ne zaznavajo kot stresne, in obratno. 

• Lahko pride tudi do pojava drugačnih simptomov od prej naštetih. Reakcije na stres 

lahko pri otrocih vključujejo tudi naslednje znake: izogibanje stresnemu dogodku, 

motnje vedenja, regresivno vedenje (zvijanje las, zibanje, sesanje prstov), 

razdražljivost, povečana odvisnost od staršev, učne težave, slaba samopodoba, slabo 

presojanje in telesni znaki, za katere ne moremo najti jasnega vzroka (bolečine v 

trebuhu, vročina, glavobol, vrtoglavica, driska) (Dernovšek, Gorenc, Jeriček, 2006). 

 

2.7 TELESNA SAMOPODOBA IN GIBALNA AKTIVNOST 
Samopodoba je skupek pojmovanj, predstav in občutij, ki jih imamo o sebi, ima pa tudi 

pomembno funkcijo pri usmerjanju in uravnavanju našega vedenja. Eno izmed temeljnih 

razvojnih nalog otroštva in mladostništva je zagotovo oblikovanje samopodobe. Telesna 

samopodoba je prvinska in elementarna, razvijati pa se začne že zelo zgodaj v obdobju 

človekovega življenja in je ključna za oblikovanje ostalih sestavin samopodobe. Povezava 

telesne samopodobe in gibalno/športne aktivnosti naj bi imela pozitivne učinke na celostno 

samopodobo in samospoštovanje otrok (Dolenc, 2010). 

Mlajši slovenski šolarji imajo prevladujočo pozitivno telesno samopodobo. Učenci mestnega 

glede na primestno okolje in deklice glede na dečke višje vrednotijo svoj videz (Planinšec in 

Čagran, 2004). 

Nekateri izsledki raziskav kažejo, da je pozitivna samopodoba povezana z različnimi dosežki, 

prispeva k večji uspešnosti na športnem in učnem področju in zmanjšuje anksioznost (Bracken, 

Bunch, Keith, T. Z., Keith, P. B., 2000). Pozitivna samopodoba predstavlja pomemben dejavnik 

na športnem področju. Ta spodbuja gibalno aktivnost, vpliva na zavzetost za vadbo in ohranja 

zdravo telesno pripravljenost ter nasploh dobro počutje (Harris, 1995; Marsh, 1997, v Planinšec 

in Čagran, 2004). 
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Oblikovanje samopodobe je ena izmed najpomembnejših razvojnih nalog v otroštvu, zato ji je 

treba nameniti kar nekaj pozornosti, predvsem v vrtcu in šoli. Pri tem je pomemben tudi vpliv 

športnih dejavnosti. Starši, učitelji in trenerji lahko pozitivno vplivajo na samopodobo otrok, ni 

pa temu vedno tako. Ena od nalog in prioritet učitelja je zato ta, da uporablja in podpira postopke 

in ravnanja, ki vplivajo na razvoj realne in zdrave samopodobe otrok (Dolenc, 2010). 

Zaradi številnih razvojnih sprememb je mladostništvo posebej kritično obdobje za oblikovanje 

predstave o telesni podobi. Raziskave kažejo, da je telesna samopodoba pri otrocih v povprečju 

visoka, v adolescenci pa se zniža, vendar je ta upad odvisen od spola in izkušenj posameznika 

(Brake, 2006). V predšolskem obdobju in na začetku šolanja imajo otroci v primerjavi s 

starejšimi manj izkušenj s svojim telesom, izkazujejo razmeroma pozitivno mnenje o lastnem 

telesnem videzu in gibalnih zmogljivosti (Planinšec in Čagran, 2004), prav tako pa ni mogoče 

opaziti pomembnih razlik med dečki in deklicami v različnih sestavinah telesne samopodobe 

(Planinšec, Fošnarič in Pišot, 2004). Nekateri izsledki raziskav navajajo, da se samozaznave 

telesnega videza in gibalnih kompetenc značilno znižajo v obdobju zgodnje adolescence (pri 

približno 11 in 12 letih), ob koncu osnovnošolskega in začetku srednješolskega izobraževanja 

pa je opazen postopen porast v telesni samopodobi in samovrednotenju, ki se ohranja v pozno 

adolescenco in zgodnjo odraslost. 

 

2.8 VPLIV GIBALNE AKTIVNOSTI NA ODNOS DO ŠOLE IN ŠOLSKO 

USPEŠNOST UČENCEV 
 

Zadnja leta je vse več interesa za preučevanje vpliva, ki ga ima gibalna dejavnost na različne 

psihosocialne razsežnosti pri otrocih. Na to temo je bilo opravljenih veliko raziskav, v katerih 

so ugotavljali, kako je gibalna aktivnost povezana z različnimi vidiki kognitivnega, socialnega 

in čustvenega delovanja ter šolskimi dosežki. Za te raziskave so se odločili na podlagi 

zmanjšanega interesa vključenosti športne vzgoje v kurikulum nekaterih držav in hkrati izrazite 

naklonjenosti družboslovnim predmetom, z utemeljitvijo, da športna vzgoja po nepotrebnem 

skrajšuje čas, ki bi ga sicer namenili drugim predmetom. Zaradi tega športni strokovnjaki vedno 

znova skušajo dokazati, da redna gibalna aktivnost pomembno vpliva ne samo na telesni in 

gibalni razvoj, temveč tudi na boljšo kognitivno učinkovitost in posledično tudi učni uspeh 

(Taras, 2005). 

Gibalno aktivnejši učenci so v šoli sposobni ohranjati dobro koncentracijo od prve do zadnje 

učne ure, česar pri neaktivnih učencih ni opaziti. Gibalna aktivnost naj bi izboljšala 

samopodobo, samozavest, učno motivacijo, šolske dosežke, mentalno pripravljenost, šolsko 

disciplino, navezovanje stikov in zdravje, kar pomeni manj manjkajočih dni v šoli (Roth, 2005, 

v Planinšec in Fošnarič, 2006). Gibalna aktivnost učencem v šoli zagotavlja tudi socialno 

interakcijo, učenci se učijo sodelovanja ter spoštovanja določenih pravil, kar jim daje občutek 

tesnejše povezanosti z razredno skupnostjo in šolo, to pa naj bi spodbudno vplivalo na učni 

uspeh. Gibalno aktivni mladostniki so tudi manj nagnjeni k tveganim oblikam vedenja, kar naj 

bi bilo povezano z boljšimi učnimi dosežki. Redna gibalna aktivnost vpliva na različne 

nevrofiziološke spremembe, ki naj bi imele pomirjujoč učinek na otroke, da lahko bolj 

osredotočeno sedijo pri pouku, lahko pa se izboljšajo tudi vedenjske težave učencev v razredu, 

disciplina in ustvarjalnost (Taras, 2005).  
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2.8.1 Povezanost gibalne/športne aktivnosti s šolsko uspešnostjo 
Eno izmed najpomembnejših področij v razvoju otroka je šolska uspešnost, zlasti v obdobju 

poznega otroštva (Papalia, Olds, Feldman, 2003). Veliko jih je že pisalo o povezavi med gibalno 

dejavnostjo in kognitivnim razvojem otroka, med drugim Platon, Montessori, Locke, Piaget in 

številni drugi. Vsi so bili mnenja, da je osnova intelektualnega razvoja prav gibalna aktivnost 

in da je učenje določenih simbolov uspešnejše, če vključuje elemente gibalne dejavnosti. 

Kasneje so tudi empirične raziskave pokazale statistično pomembno povezanost med šolskim 

uspehom in gibalno dejavnostjo ter med intelektualnimi sposobnostmi in gibalno dejavnostjo. 

Novejše študije pa kažejo na to, da lahko gibalna dejavnost stimulativno vpliva na razvoj 

kognitivnih sposobnosti. Obstajajo tudi povezave med usvajanjem novega znanja in gibalno 

dejavnostjo (Zurc, 2008). 

Dejavnike uspešnega učenja je B. Marentič Požarnik (2000) razdelila v štiri skupine: 

❖ Notranji dejavniki v učencu: 

• fiziološki (stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje, senzomotorična 

koordinacija …) in 

• psihološki (umske in druge sposobnosti, stili učenja in spoznavanja, 

motiviranost za učenje, osebnostne lastnosti). 

❖ Zunanji dejavniki v okolju: 

• fizikalni (opremljenost in oblikovanost prostora za učenje) in 

• socialni (izvirajo iz družbenega okolja – najprej iz družine, nato iz šole in širšega 

okolja). 

Ti dejavniki se med seboj močno prepletajo in ne delujejo ločeno eden od drugega (Marentič 

Požarnik, 2000). Gibalno aktivnost pa lahko uvrstimo med notranje dejavnike šolske uspešnosti 

(Zurc, 2008). 

Dandanes je šolski uspeh zelo pomemben, saj je eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki 

vpliva na življenjske poti učencev. Ni vseeno kakšne so ocene učencev, saj se na njih gradi 

šolski uspeh. Če imajo učenci slabši učni uspeh, se njihovi starši pogosto poslužujejo različnih 

ukrepov, tudi kazni. Te velikokrat vključujejo prepoved ukvarjanja s športom za učenca, dokler 

ne popravi svojih ocen, s tem pa naredijo veliko škode svojim otrokom. Otrok mora nujno 

vzdrževati telesno kondicijo, saj le-ta pripomore k boljši uspešnosti v šoli, pomembna pa je tudi 

za vzdržljivost pri umskem delu, boljših kognitivnih sposobnostih in obvladovanju čustev ter 

za razvoj delovnih navad. Samo dovolj pogosto in kakovostno ukvarjanje s športom pripelje do 

takšnih pozitivnih učinkov (Grilc in Štemberger, 2005). 

Kar nekaj raziskav je že proučevalo povezavo med šolsko uspešnostjo in gibalno dejavnostjo. 

Te raziskave so pokazale pozitivno povezavo, največ pri otrocih. Najprodornejši je bil Shephard 

s svojo skupino raziskovalcev (Shephard et .L, 1984; Shephard et al., 1994; Shephard, 1996; 

Shephard, 1997). V svojih študijah je prišel do ugotovitve, da je šolska uspešnost statistično 

pomembno povezana s prostočasno gibalno dejavnostjo. Velika večina otrok je izboljšala svojo 

šolsko uspešnost, saj ni prišlo do upada ocen (niti pri rezultatih standardiziranih testov) pri 

dodajanju gibalne dejavnosti med ostale obveznosti, ki jih ima otrok v šoli, in pri zmanjševanju 

časa drugim predmetom. Otroci, udeleženi pri dodatnih dejavnostih na šoli in v različnih klubih 

ali društvih, so bolj energični pri učenju in bolj mirni pri pouku (Zurc, 2008). 
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Na vzorcu 628 otrok, starih med deset in dvanajst let, z območja severovzhodne Slovenije sta 

Planinšec in Fošnarič (2006) ugotovila, da je obseg dnevne gibalne dejavnosti povezan z 

ocenami pri večini predmetov in s splošnim šolskim uspehom ob koncu šolskega leta. Uporabila 

sta vprašalnik, nanj pa so učenci odgovarjali sami, določene predmete pa so ocenjevali učitelji 

z ocenami od 1 do 5, prav tako končni učni uspeh. Najbolj odlično ocenjeni učenci so bili tudi 

najbolj gibalno dejavni. Tako je tudi učna uspešnost naraščala z obsegom otrokove dnevne 

gibalne dejavnosti. 

Raziskava Planinšca (2006) je bila narejena na vzorcu 1512 otrok, starih od šest do enajst let, 

iz štirinajstih šol severovzhodne Slovenije. Vprašalnik, ki je bil uporabljen, je nastal na osnovi 

treh v tujini uveljavljenih vprašalnikov (Harro, 1997; Crocker, Bailey, Faulkner, et al., 1997; 

Manios, Kafatos, & Markakis, 1998). Prilagojen je bil na tukajšnje posebnosti. Na vprašanja o 

učnem uspehu učencev so odgovarjali učitelji, na vprašanja o gibalni dejavnosti pa starši, zaradi 

verodostojnosti podatkov. Rezultati so pokazali, da je učni uspeh povezan z obsegom dnevne 

dejavnosti. Tisti, ki so imeli nadpovprečni učni uspeh, so bili najbolj dejavni, tisti s 

podpovprečnim učnim uspehom, pa najmanj dejavni. Najbolj gibalno dejavni so bili petošolci, 

najmanj pa drugošolci. Ugotovitve so bile spodbudne predvsem zato, ker so ugotovili, da večji 

obseg gibalne dejavnosti otrok ni povezan s slabšim učnim uspehom in da obseg gibalne 

dejavnosti premo sorazmerno narašča z učno uspešnostjo. 

Na osnovi pregleda dosedanjih raziskav povezanosti med gibalno aktivnostjo in šolsko 

uspešnostjo sta Scheuet in Mitchel (2003) pripisala vzrok pozitivnega vpliva gibalne dejavnosti 

na šolsko uspešnost uravnoteženemu delovanju možganov, nivoju energije, telesni podobi, 

percepciji, samopodobi in socialnemu vedenju, ki jih povzroča gibalna dejavnost ter s tem vodi 

do boljše šolske uspešnosti (Scheuet in Mitchel, 2003 v Zurc, 2008). 

Z. Lesnik (2014) je na vzorcu 207 učenk in učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

dveh koroških osnovnih šol v svojem magistrskem delu raziskovala povezavo med gibanjem in 

učnim uspehom. Tudi ona je prišla do ugotovitev, da med tistimi učenci, ki se udeležujejo 

organiziranih gibalnih dejavnosti in med tistimi ki se jih ne, prihaja do statistično značilnih 

razlik, kar pomeni, da so učenci, ki so redno gibalno dejavni, učno bolj uspešni od tistih, ki se 

niso gibalno dejavni. Raziskava je pokazala tudi, da učni uspeh upada glede na razred, kar 

pomeni, da imajo učenci 4. razreda višji učni uspeh kot učenci 5. in 6. razreda. 

 

2.9 OPREDELITEV PROBLEMA 
Problem magistrskega dela je ugotoviti, kako je gibalna/športna aktivnost učencev povezana z 

doživljanjem zdravja učencev in odnosom učencev do šole ter kako so povezan ocena zdravja 

učencev in sedeča vedenja učencev 4. in 5. razreda.  
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3. CILJI RAZISKAVE 

Skladno z opredeljenim problemom smo si zastavili naslednje cilje: 

C1: Ugotoviti ali obstaja povezanost med pogostostjo gibalne/športne aktivnosti učencev z 

doživljanjem njihovega zdravja. 

C2: Ugotoviti ali obstaja povezanost med pogostostjo gibalne/športne aktivnosti učencev z 

njihovim odnosom do šole. 

C3: Ugotoviti ali obstaja povezanost med oceno njihovega zdravja in pogostostjo sedečega 

vedenja. 

 

4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi zastavljenih ciljev, smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je povezanost med pogostostjo gibalne/športne aktivnosti in doživljanjem 

lastnega zdravja? 

2. Kakšna je povezanost med pogostostjo gibalne/športne aktivnosti in odnosom do šole? 

3. Kakšna je povezanost med oceno lastnega zdravja in pogostostjo sedečega vedenja? 

 

5. METODE DELA 

5.1 VZOREC MERJENCEV 
V raziskavi je sodelovalo 205 učenk in učencev 4. in 5. razreda iz različnih osnovnih šol. V 

vzorec je bilo vključenih 109 deklic in 96 dečkov. Vzorec je bil neslučajnostni, priložnostni. V 

spodnjih tabelah je prikazano število sodelujočih učencev glede na spol in razred. 

 

Tabela 1: Število sodelujočih učencev glede na spol 

SPOL f f % 

DEČKI 96 46,8 

DEKLICE 109 53,2 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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Tabela 2: Število sodelujočih učencev glede na razred 

RAZRED f f % 

4. 104 50,7 

5. 101 49,3 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Tabela 3: Število sodelujočih učencev glede na spol v posameznem razredu 

SPOL                               RAZRED SKUPAJ 

4. 5. 

DEKLICE           f 

                            f % 

53 

25,9 

56 

27,3 

109 

53,2 

DEČKI                f 

                             f %                 

51 

24,9 

45 

22,0 

96 

46,9 

SKUPAJ              f 

                             f %                 

104 

50, 7 

101 

49,3 

205 

100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

5.2 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 
Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika 

za učence 4. in 5. razreda osnovne šole. Najprej smo pridobili soglasja staršev učencev za 

sodelovanje v raziskavi. Učenci so nato izpolnili anketni vprašalnik. Odgovarjali so na 

vprašanja zaprtega tipa, nato pa so po zgledu Likertove petstopenjske lestvice določili svojo 

stopnjo strinjanja glede na določene trditve. Anketne vprašalnike so učenci reševali v šoli 

meseca maja in junija 2019. Vprašalnik je bil anonimen. 
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5.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Raziskava je potekala s kvantitativnim pristopom in je kavzalno neeksperimentalna. Podatke, 

ki smo jih pridobili z vprašalnikom, smo vnesli in obdelali s statističnim programom SPSS 

(Statistical Package for the Sciences). Uporabili smo frekvenčno in odstotkovno porazdelitev, 

𝑥2 preizkus hipoteze neodvisnosti, kjer smo ugotavljali, ali prihaja do statistično pomembnih 

razlik pri vprašanjih glede na razred ali spol, za merjenje povezanosti pa smo uporabili 

Pearsonov korelacijski koeficient. 

 

6. REZULTATI 

6.1 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati anketnega vprašanja in morebitne primerjave z 

raziskavami, ki so že bile narejene. Če so se pojavljale statistično pomembne razlike med 

spoloma ali med razredi, so le-te izpostavljene pri določenih vprašanjih. 

Katerih ocen imaš v tem šolskem letu največ? 

Tabela 4: Ocene učencev 

OCENE f f % 

1 1 0,5 

2 5 2,4 

3 31 15,1 

4 89 43,4 

5 79 38,5 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Učence smo najprej povprašali o njihovih ocenah v tekočem šolskem letu. Glede na ocene lahko 

predvidevamo tudi, kakšen učnih uspeh so učenci dosegli konec šolskega leta. Vidimo, da jih 

je imelo v povprečju najvišjo oceno 4 (43,4 %), najnižjo pa oceno 1 (0,5 %). Velik delež 

učencev je imel oceno 3 ali več, kar pomeni, da so imeli povprečno dober ali prav dober uspeh. 

Glede na raziskave gibalna/športna aktivnost pripomore k boljšemu učnemu uspehu. To 

povezanost sta raziskovala tudi Pišot in J. Zurc (2003), ki sta na vzorcu 2023 učencev, starih 

povprečno 10,5 let, ugotavljala, kako učni uspeh vpliva na gibalno/športno aktivnost učencev. 

Rezultati so pokazali, da učenci, ki se redno ukvarjajo z gibalno/športno aktivnostjo, vsak dan 

(tako v šoli, kot izven šole) dosegajo odličen učni uspeh, učenci, ki se ne gibljejo dovolj, pa 
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dosegajo najslabši učni uspeh. Največ gibalno neaktivnih otrok je takšnih, ki dosegajo dober 

učni uspeh. 

 

Tabela 5: Ocene učencev glede na spol 

  OCENE  

Skupaj   1 2 3 4 5 

Spol Deklice f 

             f 

% 

0 

0 

1 

0,5 

15 

7,3 

41 

20,0 

52 

25,4 

109 

53,2 

Dečki     f 

             f 

% 

1 

0,5 

4 

2,0 

16 

7,8 

48 

23,4 

27 

13,2 

96 

46,8 

Skupaj              f 

             f 

% 

1 

0,5 

5 

2,5 

31 

15,1 

89 

43,4 

79 

38,6 

205 

100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Tabela 6: Razlike med ocenami učencev glede na spol 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Pearson Chi-

Square 

10,512 4 0,033 

 

Vrednost 𝑥2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (𝑥2=10,512, g=4, α=0,033) je statistično 

pomembna na ravni α=0,033. Ker je α ≤ 0,05, lahko trdimo, da se med spoloma pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede na to, katerih ocen so imeli učenci največ. Iz zgornje tabele 

je razvidno, da se pojavljajo razlike med spoloma predvsem pri oceni 5, saj je imelo 52 deklic 

(25,4 %) največ petic, medtem ko je pri dečkih ta delež manjši, in sicer 13,2 %. Rezultati kažejo 

tudi, da imajo v povprečju dekleta višje ocene kot dečki. 
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Kakšno mnenje imaš o šoli? Obkroži odgovor, ki velja zate. 

Tabela 7: Mnenje učencev o šoli 

Kakšno mnenje imaš o 

šoli? 

f f % 

Zelo mi je všeč. 38 18,5 

Všeč mi je. 96 46,8 

Ni mi preveč všeč. 54 26,3 

Sploh mi ni všeč. 17 8,3 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Večina učencev ima dobro mnenje o šoli in jim je šola všeč (46,8 %), čeprav je kar nekaj takšnih 

učencev, ki jim šola ni preveč všeč (26,3 %). Iz rezultatov lahko sklepamo, da je večini učencem 

šola všeč in da gredo radi v šolo, še vedno pa se najde nekaj odstotkov takih, ki jim šola ni 

preveč všeč, še posebej pa se to vidi pri razliki med spoloma v Tabeli 8. 

 

Tabela 8: Mnenje učencev o šoli glede na spol 

  MNENJE O ŠOLI  

Skupaj   Zelo mi 

je všeč. 

Všeč mi 

je. 

Ni mi 

preveč 

všeč. 

Sploh mi 

ni všeč. 

Spol Deklice f 

             f % 

21 

10,2 

58 

28,3 

26 

12,7 

4 

2,0 

109 

53,2 

Dečki     f 

             f % 

17 

8,3 

38 

18,5 

28 

13,7 

13 

6,3 

96 

46,8 

Skupaj              f 

             f % 

38 

18,5 

96 

46,8 

54 

26,3 

17 

8,3 

205 

100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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Tabela 9: Razlike o mnenju učencev o šoli glede na spol 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Pearson Chi-

Square 

8,637 3 0,035 

 

Vrednost 𝑥2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (𝑥2=8,637, g=3, α=0,035) je statistično 

pomembna na ravni α=0,035. Ker je α ≤ 0,05, lahko trdimo, da se med spoloma pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede na to, kakšno mnenje imajo učenci o šoli. Najbolj opazna 

razlika je pri odgovoru, da jim je šola všeč. Kar 58 deklicam (28,3 %) je šola všeč, nekoliko 

manjši (18,5 %) pa je ta delež pri dečkih. Šola sploh ni všeč 4 deklicam (2,0 %) in 13 dečkom 

(6,3 %). Več je bilo dečkov, ki so odgovorili, da jim šola sploh ni všeč, zato lahko 

predvidevamo, da je šola na splošno bolj všeč deklicam kot dečkom. 

Več dečkov kot deklic je odgovorilo, da jim šola ni preveč všeč ali da jim sploh ni všeč (skupaj 

41 – 20,0 %), medtem ko je deklicam šola zelo všeč ali samo všeč, teh je skupaj 79 (38,5 %). 

 

Tabela 10: Mnenje učencev o šoli glede na razred 

  MNENJE O ŠOLI  

Skupaj   Zelo mi 

je všeč. 

Všeč mi 

je. 

Ni mi 

preveč 

všeč. 

Sploh mi 

ni všeč. 

Razred 4.  f 

             f % 

23 

11,2 

54 

26,3 

23 

11,2 

4 

2,0 

104 

50,7 

       5.   f 

             f % 

15 

7,3 

42 

20,5 

31 

15,1 

13 

6,3 

101 

49,3 

Skupaj              f 

             f % 

38 

18,5 

96 

46,8 

54 

26,3 

17 

8,3 

205 

100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Tabela 11: Razlike o mnenju učencev o šoli glede na razred 

 Vrednost Stopnja prostosti  Stopnja tveganja 

Pearson Chi-

Square 

9,092 3 0,028 
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Vrednost 𝑥2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (𝑥2=9,092, g=3, α=0,028) je statistično 

pomembna na ravni α=0,028. Ker je α ≤ 0,05, lahko trdimo, da se med 4. in 5. razredom 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede na to, kakšno mnenje imajo učenci o šoli. Iz 

predstavljenih podatkov v tabeli je razvidno, da je šola bolj všeč 4. razredu kot 5., saj jih je več 

odgovorilo, da jim je šola zelo všeč ali všeč, na drugi strani pa je več učencev 5. razreda takšnih, 

ki jim šola ni všeč ali jim sploh ni všeč. Menimo, da je to zato, ker z leti upada zanimanje za 

šolo in učenje, učna snov je vse težja, pri otrocih pa se počasi začenja že puberteta in začnejo 

jih zanimati vse druge stvari razen šole. 

 

Koliko si zaradi dela za šolo pod pritiskom (imaš občutek, da si preobremenjen)? 

Tabela 12: Mnenje učencev o preobremenjenosti s šolo 

Koliko si zaradi dela za 

šolo pod pritiskom? 

f f % 

Zelo. 28 13,7 

Še kar. 59 28,8 

Malo. 102 49,8 

Sploh nič. 16 7,8 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Več kot polovica učencev (49,8 %) je mnenja, da so malo pod pritiskom zaradi šole oziroma 

imajo občutek, da so preobremenjeni, nekateri še kar. 

Otroci so vse bolj obremenjeni z delom, ki ga morajo opravljati za šolo (Kovač in Starc, 2007). 

Raziskave so pokazale, da se s starostjo manjša odstotek tistih, ki jih delo, ki ga morajo opraviti 

za šolo, sploh nič ne obremenjuje ali zelo malo, narašča pa odstotek tistih, ki jih delo za šolo še 

kar ali zelo obremenjuje (Stergar idr., 2006). 

 

Ali si v šoli kdaj utrujen/-a, nepozoren/-a, nemiren/-a in težko slediš učitelju/-ici? 

Tabela 13: Pogostost pojavljanja znakov utrujenosti, nepozornosti, nemirnosti pri učencih 

Ali si v šoli kdaj utrujen/-a, 

nepozoren/-a, nemiren/-a 

in težko slediš učitelju/-ici? 

f f% 
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Nikoli. 33 16,1 

Včasih. 143 69,8 

Pogosto. 20 9,8 

Vedno. 9 4,4 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Zanimalo nas je, ali so učenci v šoli kdaj utrujeni. Kar 143 (69,8%) jih je odgovorilo, da včasih. 

Za to je lahko krivih več dejavnikov (pomanjkanje spanca, premalo gibanja ali 

preobremenjenost s snovjo). 33 (16,1 %) jih je odgovorilo, da nikoli niso utrujeni, le nekaj (9 

učencev) pa jih je odgovorilo, da so utrujeni vedno. 

 

Kakšno se ti zdi tvoje zdravje? 

Tabela 14: Zdravje učencev 

Kakšno se ti zdi tvoje 

zdravje? 

f f % 

Odlično 102 49,8 

Dobro. 85 41,5 

Še kar dobro. 15 7,3 

Slabo. 3 1,5 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, kako učenci ocenjujejo svoje zdravje. Skoraj polovici 

(49,8 %) se jim zdi njihovo zdravje odlično, 85 (41,5 %) učencem pa dobro. 15 (7,3 %) učencev 

je bilo mnenja, da je njihovo zdravje še kar dobro, samo 3 (1,5 %) pa so bili mnenja da je 

njihovo zdravje slabo. S tem vprašanjem smo ugotovili, da učenci na splošno zelo dobro 

ocenjujejo svoje zdravje. 

V raziskavi Povezanost kakovosti življenja in športne dejavnosti mladih sta Planinšec in 

Matejek (2010) na vzorcu 629 učencev, starih od 9 do 11 let, ugotovila, da obstaja med 

skupinama manj gibalno dejavnih učencev (dejavni do 30 minut na dan) in zelo gibalno 

dejavnih učencev (dejavni nad 60 minut na dan) statistično značilna razlika v splošnem počutju, 

tako se zelo gibalno dejavni učenci počutijo bolje kot manj gibalno dejavni učenci. 



28 

Tudi v raziskavi HBSC (2018) so ugotovili, da večina mladostnikov (86,8 %) svoje zdravje 

ocenjuje kot dobro ali odlično in večina (89,7 %) je zadovoljnih s svojim življenjem. Ocena 

zdravja se pomembno slabša od 11. do 15. leta. Dekleta v primerjavi s fanti v višjem odstotku 

slabše ocenjujejo svoje zdravje. Dekleta in starejši mladostniki so manj zadovoljni s svojim 

življenjem. V obdobju 2002–2018 se je povečalo zadovoljstvo z življenjem. Ravno tako se je 

izboljšala ocena zdravja v starostni skupini 11 let. Ocena zdravja pa se je pri 15-letnih dekletih 

poslabšala. 

V. L. Kropej (2007) je zapisala, da je ocena lastne skrbi za zdravje anonimna in subjektivna ter 

da glede na njeno raziskavo učitelji ne morejo vedeti, kateri učenci menijo, da dobro ali slabo 

skrbijo za svoje zdravje. Učence je treba jemati kot celoto in poskrbeti za to, da bodo vsi vedeli, 

kako skrbeti za svoje zdravje in kaj pomeni skrb za zdravje. 

 

Tabela 15: Ocena zdravja učencev glede na razred 

  OCENA ZDRAVJA  

Skupaj   Odlično. Dobro. Še kar 

dobro. 

Slabo. 

Razred 4.    f 

             f % 

55 

26,8 

47 

22,9 

1 

0,5 

1 

0,5 

104 

50,7 

       5.   f 

             f % 

47 

22,9 

38 

18,5 

14 

6,8 

2 

1,0 

101 

49,3 

Skupaj              f 

             f % 

102 

49,8 

85 

41,5 

15 

7,3 

3 

1,5 

205 

100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Tabela 16: Razlike o oceni zdravja učencev glede na razred 

 Vrednost Stopnja prostosti  Stopnja tveganja 

Pearson Chi-

Square 

13,139 3 0,004 

 

Vrednost 𝑥2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (𝑥2=13,139, g=3, α=0,004) je statistično 

pomembna na ravni α=0,004. Ker je α ≤ 0,05, lahko trdimo, da se med 4. in 5. razredom 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede na to, kako ocenjujejo svoje zdravje. 5. razred 

malo slabše ocenjuje svoje zdravje, saj jih je 16 (7,8 %) takšnih, ki menijo, da je njihovo zdravje 

še kar dobro oziroma slabo, pri 4. razredu, pa sta samo 2 učenca (1 %) takšna, ki slabše 

ocenjujeta svoje zdravje. Več učencev 4. razreda (102 učenca – 49,7 %) kot 5. razreda (85 
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učencev – 41,4 %) je mnenja, da je njihovo zdravje odlično ali dobro. Učenci 4. razreda 

ocenjujejo svoje zdravje odlično oziroma dobro, medtem ko so učenci 5. razreda podali tudi 

odgovore, da se jim zdi njihovo zdravje še kar dobro oziroma slabo, pri 4. razredu pa je bil 

delež takšnih učencev zelo majhen. 

 

Kako pogosto te boli glava? Kako pogosto te boli trebuh? Kako pogosto imaš težave s 

spanjem (težko zaspiš, se zbujaš ipd.)? 

Tabela 17: Pogostost pojavljanja glavobolov, bolečin v trebuhu in nespečnosti pri učencih 

 Skoraj vsak 

dan. 

Skoraj vsak 

teden. 

Skoraj vsak 

mesec. 

Redko ali 

nikoli. 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % 

Glavobol 15 7,3 24 11,7 42 20,5 124 60,5 205 100 

Bolečine v 

trebuhu 

8 3,9 19 9,3 45 22,0 133 64,9 205 100 

Nespečnost 39 19,0 22 10,7 23 11,2 121 59,0 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Učence smo spraševali tudi o nekaterih psihosomatskih simptomih, ki jih spremljajo. Velika 

večina nima večjih težav z bolečinami v trebuhu, glavobolom ali nespečnostjo, saj je več kot 

polovica vseh učencev odgovorila, da imajo te težave redko ali nikoli. Odgovor, da imajo težave 

skoraj vsak dan, je najvišji pri nespečnosti (19 %) v primerjavi z glavobolom (7,3 %) ali 

bolečinami v trebuhu (8 %). Skoraj vsak mesec pa ima 20,5 % učencev težave z glavobolom in 

22 % težave z bolečinami v trebuhu, le 11 % pa je takšnih, ki imajo težave z nespečnostjo. Pri 

odgovoru, da imajo skoraj vsak dan težave, ni bilo prevelikih razlik med simptomi. To 

vprašanje smo povezali z doživljanjem zdravja učencev, kjer smo ga kasneje vključili tudi v 

primerjavo povezanosti s pogostostjo gibalne/športne aktivnosti. 

 

Tabela 18: Pogostost pojavljanja bolečin v trebuhu pri učencih glede na razred 

  POGOSTOST BOLEČIN V TREBUHU  

Skupaj   Skoraj vsak 

dan 

Skoraj 

vsak 

teden 

Skoraj 

vsak 

mesec 

Redko 

ali nikoli 

Razred 4.    f 

             f % 

2 

1,0 

10 

4,9 

16 

7,8 

76 

37,1 

104 

50,7 



30 

       5.   f 

             f % 

6 

2,9 

9 

4,4 

29 

14,1 

57 

27,8 

101 

49,3 

Skupaj              f 

             f % 

8 

3,9 

19 

9,3 

45 

22,0 

133 

64,9 

205 

100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Tabela 19: Razlike v pogostosti pojavljanja bolečin v trebuhu pri učencih glede na razred 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Pearson Chi-

Square 

8,480 3 0,037 

 

Vrednost 𝑥2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (𝑥2=8,480, g=3, α=0,037) je statistično 

pomembna na ravni α=0,037. Ker je α ≤ 0,05, lahko trdimo, da se med 4. razredom in 5. 

razredom pojavljajo statistično pomembne razlike glede na to, kako pogosto imajo učenci 

bolečine v trebuhu. 29 učencev (14,1 %) 5. razreda ima bolečine v trebuhu skoraj vsak mesec, 

medtem ko je v 4. razredu takšnih učencev manj, in sicer 16 (7,8 %). V 4. razredu je 76 učencev 

(37,1 %) takšnih, ki teh težav nimajo ali se pojavljajo redko, v 5. razredu pa 57 učencev 

(27,8 %). Sklenemo lahko, da imajo učenci 4. razreda redkeje težave z bolečinami v trebuhu 

kot učenci 5. razreda. 

 

Koliko ur na dan v prostem času preživiš tako, da sediš, npr. gledaš televizijo, 

videoposnetke na internetu, igraš igrice na računalniku ali drugih elektronskih 

napravah? 

Tabela 20: Število ur na dan v sedečem položaju učencev 

Koliko ur na dan v 

prostem času preživiš tako, 

da sediš, npr. gledaš 

televizijo, videoposnetke na 

internetu, igraš igrice na 

računalniku ali drugih 

elektronskih napravah? 

f f % 

Sploh nič. 16 7,8 

Pol ure na dan. 88 42,9 

1–3 ure na dan. 84 41,0 
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4–6 ur na dan. 14 6,8 

7 ur na dan ali več. 3 1,5 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Zelo pozitiven je podatek, da ni veliko takšnih učencev, ki veliko časa presedijo. Samo 3 

(1,5 %) so odgovorili, da na dan presedijo 7 ur ali več, 14 (6,8 %) pa je takšnih, ki na dan 

presedijo 4–6 ur. Večina jih na dan presedi ali pol ure ali 1–3 ure, kar ni zaskrbljujoč podatek, 

glede na to, da smo pričakovali, da bo delež tistih, ki več časa presedijo, višji. 

V raziskavi HBSC (2018) so namreč ugotovili, da vsak tretji mladostnik (29,6 %) med tednom 

v prostem času približno 5 ur ali več na dan preživi v sedečem položaju. S starostjo narašča 

odstotek mladostnikov s čezmernimi sedečimi vedenji. Med dekleti je višji odstotek čezmerno 

sedečih kot med fanti. Primerjava med letoma 2014 in 2018 je pokazala, da se je pomembno 

zvišal odstotek čezmerno sedečih mladostnikov. To zvišanje so ugotovili v vseh starostnih 

skupinah in pri obeh spolih. 

Tudi V. L. Kropej (2007) je v svoji doktorski disertaciji izvedla primerjavo med učenci 4. in 7. 

razreda ter prišla do ugotovitve, da učenci 7. razreda bistveno več presedijo kot učenci 4. 

razredov. Kot smo že omenili, je lahko razlog ta, da se potreba po gibanju z leti zmanjšuje, 

obenem pa postaja uporaba računalnika vse bolj pomembna pri igri in učenju, kar posledično 

pomeni, da učenci več časa presedijo in so manj časa športno/gibalno aktivni. 

 

Pomisli na zadnji teden. Koliko dni si se gibal/-a vsaj 1 uro? 

Tabela 21: Gibalna/športna aktivnost učencev 

Pomisli na zadnji teden. 

Koliko dni si se gibal/-a 

vsaj 1 uro? 

f f % 

0 dni. 1 0,5 

1–2 dni. 24 11,7 

3–4 dni. 45 22,0 

5–6 dni. 24 11,7 

Vsak dan. 111 54,1 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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Glede na prejšnje vprašanje je spodbudno tudi vprašanje, koliko dni so se učenci gibali vsaj 1 

uro. Več kot polovica učencev (54,1 %) se toliko giblje vsak dan. Nekje na sredini je pri 

odgovoru 3–4 dni delež učencev 22,0 %, 5–6 dni se jih giblje 11,7 %, prav toliko 1–2 dni, le 

en učenec pa je podal odgovor, da se sploh ne giblje. 

Pišot in J. Zurc (2004) sta v svoji raziskavi na vzorcu 194 učencev, v povprečni starosti 9,04 

leta, ugotovila, da je največ učencev (55,2 %) gibalno aktivnih od 2- do 3-krat tedensko, 

14,4 % učencev je gibalno aktivnih 1-krat tedensko, 9,8 % učencev je gibalno aktivnih vsak 

dan in 1 % učencev od 1- do 3-krat mesečno. Prav tako sta ugotovila, da med deklicami in 

dečki ne obstajajo statistično pomembne razlike v količini prostočasne gibalne dejavnosti, 

tako kot smo to ugotovili v naši raziskavi. 

 

Izven šole: Kako pogosto se običajno giblješ v prostem času (izven pouka) tako močno, 

da si čisto zadihan/-a? 

Tabela 22: Pogostost gibalne/športne aktivnosti učencev v prostem času do zadihanosti 

Izven šole: Kako pogosto 

se običajno giblješ v 

prostem času (izven pouka) 

tako močno, da si čisto 

zadihan/-a? 

f f % 

Vsak dan. 80 39,0 

1x na teden. 26 12,7 

2–3x na teden. 65 31,7 

Več kot 3x na teden, a ne 

vsak dan. 

33 16,1 

Nikoli. 1 0,5 

SKUPAJ 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

To vprašanje smo prav tako vključili v povezanost s pogostostjo gibalne/športne aktivnosti z 

drugimi spremenljivkami. Zopet je bil kar velik delež takšnih učencev, ki se veliko gibljejo v 

svojem prostem času, tako močno, da so vsaj malo zadihani. Vsak dan se jih tako giblje 80 

(39,0 %), 1-krat na teden 26 (12,7 %), 2–3-krat na teden 65 (31,7 %), več kot 3-krat na teden, 

a ne vsak dan 33 (16,1 %), nikoli pa samo 1 (0,5 %). 

Z. Lesnik (2014) je v svojem delu raziskovala, koliko so učenci 4., 5. in 6. razreda dnevno 

gibalno aktivni. Na vzorcu 207 učencev je ugotovila, da je vsaj 1 uro na dan aktivnih 62 
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(31,6 %) učencev, vsaj 2 uri na dan 46 (23,4 %) učencev, kar 88 (45 %) učencev pa je aktivnih 

več kot 2 uri na dan, kar na tedenski ravni pomeni, da se učenci zelo veliko ukvarjajo s 

športno/gibalno aktivnostjo. 

Tudi J. Zurc (2013) je v svoji raziskavi na vzorcu 1783 slovenskih otrok (52 % deklic, 48 % 

dečkov), ki so leta 2006 in 2007 obiskovali 4. in 5. razred osnovne šole, raziskovala pogostost 

gibalne aktivnosti slovenskih otrok v prostem času. Večina slovenskih otrok je bila gibalno 

aktivnih v prostem času vsak dan (45,84 %), sledila jim je skupina otrok, aktivnih od 2-krat do 

3-krat na teden (24,24 %). Takšnih otrok, ki so bili neredno gibalno aktivni, je bilo 9,06 %, in 

povsem neaktivnih je bilo 2,01 % otrok. Rezultati so pokazali tudi statistično pomembne razlike 

v pogostosti gibalne aktivnosti glede na spol. Največje razlike so bile opazne v neredni 

aktivnosti enkrat tedensko, v katero se je uvrstilo 46,8 % več deklic v primerjavi z dečki. V 

redni gibalni aktivnosti prevladujejo dečki, saj so večinoma vsakodnevno gibalno aktivni v 

prostem času. 

V naši raziskavi ni bilo moč zaznati statistično pomembnih razlik glede na spol v pogostosti 

športne/gibalne aktivnosti v prostem času. 

 

Prosim, če lahko označiš, koliko oz. kako pogosto se giblješ v različnih okoljih. Trditev 

preberi in OBKROŽI številko na lestvici (1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – zelo 

pogosto, 5 – vsak dan). 

Tabela 23: Pogostost gibalne/športne aktivnosti učencev v različnih okoljih 

 Nikoli Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Vsak dan Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Doma – vadim sam. 15 7,3 42 20,5 47 22,9 57 27,8 44 21,5 205 100 

Z družino. 19 9,3 53 25,9 39 19,0 59 28,8 35 17,1 205 100 

S prijatelji. 17 8,3 32 15,6 41 20,0 51 24,9 64 31,2 205 100 

V šoli. 2 1,0 9 4,4 48 23,4 73 35,6 73 35,6 205 100 

Organizirano v klubu, 

društvu. 

57 27,8 21 10,2 23 11,2 48 23,4 56 27,3 205 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto se učenci gibljejo v različnih okoljih. Učenci so morali glede na 

dano gibalno/športno aktivnost označiti, ali se z njo nikoli ne ukvarjajo, se ukvarjajo samo 

včasih, pogosto, zelo pogosto ali pa celo vsak dan. Zelo pogosto jih doma vadi kar 57 (27,8 %), 

pogosto 47 (22,9 %) in včasih 42 (20,5 %). 44 učencev (21,5 %) pa doma vadi kar vsak dan. 

Tudi z družino jih je kar veliko odgovorilo, da so gibalno aktivni (zelo pogosto 28,8 %), kar 

prikazuje pozitivno povezanost gibanja s celotno družino. Prav tako jih je s prijatelji gibalno 

aktivnih vsak dan 64 (31,2 %). Tudi šola je spodbudno okolje za gibalno aktivnost in tudi tukaj 
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so rezultati pokazali, da jih je kar 146 (71,2 %) takšnih, ki so v šoli gibalno aktivni zelo pogosto 

ali celo vsak dan. Zanimivi so rezultati, da je 57 učencev (27,8 %) takšnih, ki ne trenirajo 

nobenega športa oziroma niso aktivni v nobenem klubu ali društvu, jih je pa na drugi strani 56 

(27,3 %) takšnih, ki so gibalno aktivni vsak dan v klubu. Rezultati so tukaj odvisni od tega, ali 

učenci trenirajo kakšen šport ali ne.  

J. Zurc (2012) je v raziskavi 1782 otrok, starih v povprečju 10,4 leta, prav tako raziskovala 

pogostost gibalne/športne aktivnosti učencev glede na dano okolje. Rezultati so pokazali, da so 

bili anketirani učenci najbolj pogosto gibalno/športno aktivni neorganizirano s prijatelji, sledila 

je gibalno/športna aktivnost doma in nato organizirana aktivnost v šoli. V organizirani 

gibalno/športno aktivni obliki so bili najmanj dejavni učenci, ki trenirajo v klubu ali športnem 

društvu. 

V. L. Kropej (2007) je v svoji raziskavi ugotovila, da so učenci 4. razreda večinoma 

športno/gibalno aktivni z družino, v primerjavi z učenci 7. razreda, kjer je te športne/gibalne 

aktivnosti manj in si raje za takšno aktivnost poiščejo svoje vrstnike kot družino. 

 

Tabela 24: Pogostost gibalne/športne aktivnosti učencev doma glede na spol 

  Nikoli Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Vsak 

dan 

Skupaj 

Spol Deklice f 

             f 

% 

3 

1,5 

27 

13,2 

23 

11,2 

36 

17,6 

20 

9,8 

109 

53,3 

Dečki     f 

             f 

% 

12 

5,9 

15 

7,3 

24 

11,7 

21 

10,2 

24 

11,7 

96 

46,8 

Skupaj              f 

             f 

% 

15 

7,3 

42 

20,5 

47 

22,9 

57 

27,8 

44 

21,5 

205 

100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Tabela 25: Razlike v pogostosti gibalne/športne aktivnosti učencev doma glede na spol 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Pearson Chi-

Square 

12,386 4 0,015 

 

Vrednost 𝑥2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (𝑥2=12,386, g=4, α=0,015) je statistično 

pomembna na ravni α=0,015. Ker je α ≤ 0,05, lahko trdimo, da se med spoloma pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede na to, kako pogosto učenci vadijo doma. Iz predstavljenih 
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podatkov je razvidno, da kar 5,9 % dečkov nikoli ne vadi doma, na drugi strani pa je pri deklicah 

ta delež manjši, saj je samo 1,5 % takšnih, ki nikoli ne vadijo doma. Odgovor, da vadijo doma 

zelo pogosto je višji pri deklicah, in sicer 17,6 %, pri dečkih pa le 10,2 %. Iz rezultatov lahko 

sklepamo, da deklice zelo pogosto vadijo doma same, medtem ko dečki raje vadijo kje drugje. 

 

Tabela 26: Pogostost gibalne/športne aktivnosti učencev doma glede na razred 

  Nikoli Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Vsak 

dan 

Skupaj 

Razred         4.  f 

             f 

% 

11 

5,4 

26 

12,7 

22 

10,7 

20 

9,8 

25 

12,2 

104 

50,7 

         5. f 

             f 

% 

4 

2,0 

16 

7,8 

25 

12,2 

37 

18,0 

19 

9,3 

101 

49,3 

Skupaj              f 

             f 

% 

15 

7,3 

42 

20,5 

47 

22,9 

57 

27,8 

44 

21,5 

205 

100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Tabela 27: Razlike v pogostosti gibalne/športne aktivnosti učencev doma glede na razred 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Pearson Chi-

Square 

11,686 4 0,020 

 

Vrednost 𝑥2 preizkusa hipoteze neodvisnosti (𝑥2=11,686, g=4, α=0,020) je statistično 

pomembna na ravni α=0,020. Ker je α ≤ 0,05, trdimo, da se med 4. in 5. razredom pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede na to, kako pogosto učenci vadijo doma. V 5. razredu jih 

zelo pogosto doma vadi 37 (18,0 %), medtem ko jih v 4. razredu doma vadi 20 (9,8 %). Vsak 

dan jih v 4. razredu doma vadi 25 (12,2 %), v 5. razredu pa manj, in sicer 19 (9,3 %). Več 

učencev 4. razreda je odgovorilo, da nikoli ne vadijo doma (11 oz. 5,4 %), medtem ko so bili v 

5. razredu takšni učenci le 4 (2,0 %). Glede na primerjavo med razredoma lahko sklepamo, da 

učenci 5. razreda pogosteje kot učenci 4. razreda vadijo doma sami, saj so deleži pri odgovorih 

»pogosto« in »zelo pogosto« višji pri 5. razredu kot pri 4. razredu. 

Glede na to, da pri določenih vprašanjih ni bilo pomembno statističnih razlik glede na spol ali 

razred, teh razlik nismo izpostavili. Statistično pomembne razlike se niso pojavljale pri 

naslednjih vprašanjih v anketnem vprašalniku: 

➢ Katerih ocen imaš v tem šolskem letu največ? Ni bilo razlik glede na razred. 
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➢ Koliko si zaradi dela za šolo pod pritiskom (imaš občutek, da si preobremenjen)? Ni 

bilo razlik glede na spol ali glede na razred. 

➢ Ali si v šoli kdaj utrujen/-a, nepozoren/-a, nemiren/-a in težko slediš učitelju/-ici? Ni 

bilo razlik glede na spol ali glede na razred. 

➢ Kakšno se ti zdi tvoje zdravje? Ni bilo razlik glede na spol. 

➢ Kako pogosto te boli glava? Ni bilo razlik glede na spol ali glede na razred. Kako 

pogosto te boli trebuh? Ni bilo razlik glede na spol. Kako pogosto imaš težave s spanjem 

(težko zaspiš, se zbujaš ipd.)? Ni bilo razlik glede na spol ali glede na razred. 

➢ Koliko ur na dan v prostem času preživiš tako, da sediš, npr. gledaš televizijo, 

videoposnetke na internetu, igraš igrice na računalniku ali drugih elektronskih 

napravah? Ni bilo razlik glede na spol ali glede na razred. 

➢ Pomisli na zadnji teden. Koliko dni si se gibal/-a vsaj 1 uro? Ni bilo razlik glede na 

spol ali glede na razred. 

➢ Izven šole: Kako pogosto se običajno giblješ v prostem času (izven pouka) tako 

močno, da si čisto zadihan/-a? Ni bilo razlik glede na spol ali glede na razred. 

➢ Prosim, če lahko označiš, koliko oz. kako pogosto se giblješ v različnih okoljih. Trditev 

preberi (doma – vadim sam, z družino, s prijatelji, v šoli, organizirano v klubu) in 

OBKROŽI številko na lestvici (1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – zelo pogosto, 5 – 

vsakdan). Statistično pomembne razlike glede na spol in glede na razred so se pojavile 

samo pri samostojni vadbi, medtem ko se pri drugih trditvah niso pojavljale statistično 

pomembne razlike ne glede na spol ali glede na razred. 

 

6.2 RAZLAGA REZULTATOV RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
Zastavili smo si tri raziskovalna vprašanja, kjer smo ugotavljali, kakšna je povezanost 

pogostosti gibalne/športne aktivnosti učencev z njihovim doživljanjem zdravja, kakšna je 

povezanost pogostosti gibalne/športne aktivnostjo učencev z njihovim odnosom do šole in 

kakšna je povezanost med oceno njihovega zdravja ter pogostostjo sedečega vedenja. V 

nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskovalnih vprašanj. 

 

➢ Kakšna je povezanost med pogostostjo gibalne/športne aktivnosti in doživljanjem 

lastnega zdravja? 

Za povezanost teh dveh spremenljivk smo iz anketnega vprašalnika uporabili naslednja 

vprašanja: 

POGOSTOST GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

❖ Pomisli na zadnji teden. Koliko dni si se gibal/-a vsaj 1 uro? 

❖ Izven šole: Kako pogosto se običajno giblješ v prostem času (izven pouka) tako 

močno, da si čisto zadihan/-a? 

❖ Prosim, če lahko označiš, koliko oz. kako pogosto se giblješ v različnih okoljih. 

Trditev preberi in OBKROŽI številko na lestvici (1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 

– zelo pogosto, 5 – vsakdan). Trditve: doma – vadim sam, z družino, s prijatelji, v šoli, 

organizirano v klubu. 



37 

DOŽIVLJANJE LASTNEGA ZDRAVJA 

❖ Koliko si zaradi dela za šolo pod pritiskom (imaš občutek, da si preobremenjen)? 

❖ Ali si v šoli kdaj utrujen/-a, nepozoren/-a, nemiren/-a in težko slediš učitelju/-ici? 

❖ Kakšno se ti zdi tvoje zdravje? 

❖ Kako pogosto te boli glava? 

❖ Kako pogosto te boli trebuh? 

❖ Kako pogosto imaš težave s spanjem (težko zaspiš, se zbujaš ipd.)? 

Najprej predstavljamo tiste rezultate, pri katerih se je pokazala statistično pomembna 

povezanost med spremenljivkami, nato pa še tiste rezultate, pri katerih ni bilo povezanosti. 

 

Tabela 28: Povezanost gibalne/športne aktivnosti učencev v šoli in s prijatelji z utrujenostjo 

učencev 

 Utrujenost 

Gibalna/športna aktivnost učencev v šoli r  - 0,137 

p  0,051 

N 205   

Gibalna/športna aktivnost učencev s 

prijatelji 

r  - 0,141 

p  0,043 

N 205   

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – stopnja značilnosti/signifikantnosti, N – 

število učencev 

 

Do statistično pomembnih povezav v raziskavi je prišlo pri spremenljivki, koliko se učenci 

gibljejo v šoli in s prijatelji ter kako to vpliva na njihovo utrujenost, nepozornost in nezbranost 

v šoli. Pri povezanosti med tem, koliko se učenci gibljejo v šoli in koliko oziroma če so zaradi 

tega v šoli utrujeni, znaša Pearsonov korelacijski koeficient 0,137. Povezanost je negativna 

oziroma obratnosorazmerna, moč povezanosti pa je neznatna. Povezanost je pomembna na 

stopnji (p ≤ 0,05). Pri gibanju s prijatelji in utrujenosti v šoli pa je Pearsonov korelacijski 

koeficient 0,141. Statistično je pomemben na stopnji ≤ 5 %. Povezanost je prav tako negativna, 

moč pa neznatna. Glede na to, da je pri obeh spremenljivkah (gibanje v šoli in gibanje s 

prijatelji) glede na utrujenost povezanost negativna, bi lahko rekli, da so tisti učenci, ki se več 

gibljejo v šoli in s prijatelji, v šoli zato manj utrujeni, bolj zbrani in bolj motivirani za šolsko 

delo, ter obratno, da so tisti učenci, ki se v šoli in s prijatelji manj gibljejo, v šoli posledično 

bolj utrujeni in nemotivirani za delo. 
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Tabela 29: Povezanost gibalne/športne aktivnosti učencev v klubu in z družino z 

nespečnostjo učencev 

 Težave s spanjem/nespečnost 

Gibalna/športna aktivnost učencev v 

klubu 

r  0,152 

p  0,030 

N 205   

Gibalna/športna aktivnost učencev z 

družino 

r  0,162 

p  0,020 

N 205   

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – stopnja značilnosti/signifikantnosti, N – 

število učencev 

 

Raziskava je pokazala statistično pomembno povezanost med tem, koliko se učenci gibljejo 

organizirano v klubu in z družino, ter nespečnostjo. Pri povezanosti gibanja v klubu in 

nespečnostjo znaša Pearsonov korelacijski koeficient 0,152. Povezanost je pozitivna, 

spremenljivki pa sta linearno povezani (p ≤ 0,05). Raziskava je med tema dvema 

spremenljivkama pokazala le neznatno povezanost. Pri povezanosti med tem, koliko se učenci 

gibljejo s svojo družino, in nespečnostjo, znaša Pearsonov korelacijski koeficient 0,152, prav 

tako gre za pozitivno, linearno in neznatno povezanost. Statistično je povezanost pomembna na 

stopnji ≤ 5 %. Glede na to, da je povezanost linearna, lahko sklepamo, da kljub temu, da se 

otroci gibljejo v klubu ali z družino, imajo še vedno težave z nespečnostjo.  

Tudi K. Peršak (2012) je v svoji diplomski nalogi raziskovala povezanost gibalne dejavnosti z 

zdravjem otrok na vzorcu 453 otrok, starih od 9 do 11 let. Rezultati so pokazali, da gibalna 

dejavnost ne vpliva na splošno zdravje otrok (medtem ko večina ostalih raziskav dokazuje 

pozitiven učinek gibalne dejavnosti na zdravje otrok), saj so rezultati pri obeh spolih za kriterije 

slabo počutje, pogostost slabosti in bolečin v trebuhu visoki, le pri utrujenosti in izčrpanosti ter 

moči in energiji rahlo slabši, za kar so predvidevali, da krivijo število obveznosti, verjetno pa 

pri tej starosti tudi niso bili sposobni objektivne ocene. 

 

  



39 

Tabela 30: Primerjava med spremenljivkami, kjer ni bilo statistično pomembnih povezav 

 Utrujenost Zdravje Glavoboli Bolečine 

v 

trebuhu 

Težave s 

spanjem/nespečnost 

Gibalna/športna 

aktivnost v 

zadnjem tednu 

r  -0,068 

p  0,331 

N 205   

r  -0,089 

p  0,206 

N 205   

r  0,022 

p  0,751 

N 205   

r  -0,049 

p  0,489 

N 205   

r  0,045 

p  0,523 

N 205   

Gibalna/športna 

aktivnost v 

prostem času 

r  -0,060 

p  0,393 

N 205   

r  0,002 

p  0,976 

N 205   

r  -0,078 

p  0,267 

N 205   

r  0,032 

p  0,648 

N 205   

r  -0,097 

p  0,167 

N 205   

Samostojna 

gibalna/športna 

aktivnost doma 

r  -0,083 

p  0,236 

N 205   

r  -0,070 

p  0,317 

N 205   

r  0,046 

p  0,509 

N 205   

r  -0,092 

p  0,191 

N 205   

r  0,111 

p  0,114 

N 205   

Gibalna/športna 

aktivnost z 

družino 

r  -0,011 

p  0,871 

N 205   

r  -0,119 

p  0,089 

N 205   

r  0,086 

p  0,218 

N 205   

r  -0,044 

p  0,534 

N 205   

  

Gibalna/športna 

aktivnost s 

prijatelji 

 r  -0,095 

p  0,176 

N 205   

r  0,053 

p  0,448 

N 205   

r  0,096 

p  0,169 

N 205   

r  0,076 

p  0,277 

N 205   

Gibalna/športna 

aktivnost v šoli 

  r  -0,058 

p  0,406 

N 205   

r  0,043 

p 0,544 

N 205   

r  0,100 

p  0,153 

N 205   

r  0,079 

p  0,263 

N 205   

Gibalna/športna 

aktivnost v 

klubu 

r  -0,063 

p  0,366 

N 205   

r  -0,117 

p  0,096 

N 205   

r  0,070 

p  0,322 

N 205   

r  0,075 

p  0,284 

N 205   

  

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – stopnja značilnosti/signifikantnosti, N – 

število učencev 

 

Glede na zgornjo tabelo vidimo da p nikjer ni manjši oziroma enak 0,05, zato lahko rečemo, da 

med temi spremenljivkami ni statistično pomembnih povezav, in ne moremo primerjati, kako 

ena spremenljivka vpliva na drugo. Kjer so v tabeli prazni prostori, rezultatov nismo napisali, 
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ker se med temi spremenljivkami pojavljajo statistično pomembne povezave, kar pa je razvidno 

že iz tabel 28 in 29. 

 

➢ Kakšna je povezanost med pogostostjo gibalne/športne aktivnosti in odnosom do 

šole? 

Za povezanost teh dveh spremenljivk smo iz anketnega vprašalnika uporabili naslednja 

vprašanja: 

POGOSTOST GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

❖ Pomisli na zadnji teden. Koliko dni si se gibal/-a vsaj 1 uro? 

❖ Izven šole: Kako pogosto se običajno giblješ v prostem času (izven pouka) tako 

močno, da si čisto zadihan/-a? 

❖ Prosim, če lahko označiš, koliko oz. kako pogosto se giblješ v različnih okoljih. 

Trditev preberi in OBKROŽI številko na lestvici (1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 

– zelo pogosto, 5 – vsakdan). Trditve: doma – vadim sam, z družino, s prijatelji, v šoli, 

organizirano v klubu. 

ODNOS DO ŠOLE 

❖ Kakšno mnenje imaš o šoli? 

 

Tabela 31: Povezanost gibalne/športne aktivnosti učencev z njihovim mnenjem o šoli 

Mnenje o šoli 

Pogostost gibalne/športne aktivnosti 

učencev 

r  - 0,014 

p  0,847 

N 205   

r  - 0,180 * 

p  0,010 

N 205   

r   0,024 

p  0,729 

N 205   

r  - 0,102 

p  0,145 

N 205   

r   0,042 
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p  0,552 

N 205   

r  - 0,026 

p  0,707 

N 205   

r  - 0,015 

p  0,833 

N 205   

* povezanost je pomembna na ravni α = 0,01 

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – stopnja značilnosti/signifikantnosti, N – 

število učencev 

 

Večina primerjanih rezultatov ni pokazala statistično pomembne povezanosti med pogostostjo 

gibalne/športne aktivnosti in odnosom do šole. Statistično pomembna povezanost se je pokazala 

samo v povezavi z gibalno/športno aktivnostjo v prostem času in mnenjem o šoli. Vrednost 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta v tem primeru znaša 0,180. Statistično je pomemben 

na stopnji nižji od 1 %. Povezanost je negativna oziroma obratnosorazmerna, moč povezanosti 

pa je neznatna. Iz tega lahko sklepamo, da imajo tisti učenci, ki so v prostem času manj 

gibalno/športno aktivni, še vedno dobro mnenje o šoli in iz rezultatov ne moremo sklepati, da 

gibalna/športna aktivnost kakorkoli dobro ali slabo pripomore k odnosu do šole. 

 

➢ Kakšna je povezanost med oceno lastnega zdravja in pogostostjo sedečega 

vedenja? 

Za povezanost teh dveh spremenljivk smo iz anketnega vprašalnika uporabili naslednji 

vprašanji: 

❖ Kakšno se ti zdi tvoje zdravje? 

❖ Koliko ur na dan v prostem času preživiš tako, da sediš, npr. gledaš televizijo, 

videoposnetke na internetu, igraš igrice na računalniku ali drugih elektronskih 

napravah? 
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Tabela 32: Povezanost ocene zdravja učencev s sedečimi vedenji učencev 

                                                       Sedeča vedenja 

Ocena lastnega zdravja r  0,147 

p  0,035 

N  205 

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – stopnja značilnosti/signifikantnosti, N – 

število učencev 

 

Rezultati raziskave so med doživljanjem lastnega zdravja in pogostostjo sedečega vedenja 

pokazali statistično pomembno povezanost. Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,147, kar 

pomeni, da je povezanost pozitivna, torej sta spremenljivki linearno povezani (p ≤ 0,05). Kljub 

temu, da učenci veliko časa preživijo v sedečem položaju, svoje zdravje ocenjujejo kot dobro. 

Moč korelacije med spremenljivkama je neznatna oz. zanemarljiva. 
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7 SKLEP IN UGOTOVITVE 

V magistrskem delu smo raziskovali, kako in ali je gibalna/športna aktivnost učencev povezana 

z doživljanjem njihovega zdravja in odnosom učencev do šole ter kako so povezani ocena 

zdravja učencev in sedeča vedenja učencev. Glede na dana raziskovalna vprašanja smo 

določene spremenljivke iz anketnega vprašalnika primerjali med seboj in s pomočjo 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta med njimi računali povezanost. 

Glede na ugotovitve raziskave lahko podamo odgovore na raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je povezanost med pogostostjo gibalne/športne aktivnosti in doživljanjem 

lastnega zdravja? 

Iz anketnega vprašalnika smo za izračun povezanosti gibalne/športne aktivnosti in 

doživljanjem zdravja učencev izločili vprašanja, ki so se navezovala na ti dve spremenljivki, 

in med njimi izračunali povezanost. 

Do statistično pomembnih povezav v raziskavi je prišlo pri spremenljivkah, koliko se učenci 

gibljejo v šoli in s prijatelji ter kako to vpliva na njihovo utrujenost, nepozornost in 

nezbranost v šoli. Povezanost je bila pri obeh spremenljivkah (gibanje v šoli in gibanje s 

prijatelji) negativna (obratnosorazmerna), moč pa neznatna. Glede na to, da je bila 

povezanost negativna, bi lahko rekli, da so tisti učenci, ki so bolj gibalno/športno aktivni v 

šoli in s prijatelji, v šoli zato manj utrujeni, bolj zbrani in bolj motivirani za šolsko delo, ter 

obratno, da so tisti učenci, ki so v šoli in s prijatelji manj gibalno/športno aktivni, v šoli 

posledično bolj utrujeni in nemotivirani za delo. Ugotovili smo tudi, da pri ostalih 

spremenljivkah povezanost ni bila statistično pomembna, zato lahko trdimo, da ostale 

spremenljivke ne moremo primerjati med sabo glede na to, kako ena spremenljivka vpliva 

na drugo. 

Dokazani so pozitivni učinki gibalne aktivnosti za fizično in psihično zdravje, vendar številne 

raziskave potrjujejo, da se gibalna/športna aktivnost v mladostništvu zmanjšuje, pri čemer je 

upad največji pri dekletih med 12. in 15. letom starosti (Nader, Bradley, Houts, Mcritchie in 

O’Brien, 2008). Sodobne raziskave navajajo tudi porast v pojavnosti prekomerne telesne mase 

in debelosti pri otrocih in mladostnikih (del Mar Bibiloni, Pons in Tur, 2013), kar ovira ustrezen 

telesni in gibalni razvoj. 

 

2. Kakšna je povezanost med pogostostjo gibalne/športne aktivnosti in odnosom do šole? 

Pri povezanosti gibalne/športne aktivnosti smo ponovno iz anketnega vprašalnika izločili 

vprašanja, ki so se navezovala na gibalno/športno aktivnost, odnos do šole pa je bil povezan 

samo z enim vprašanjem. 

Večina primerjanih rezultatov ni pokazala statistično pomembne povezanosti med pogostostjo 

gibalne/športne aktivnosti in odnosom do šole. Statistično pomembna povezanost se je pokazala 

samo v povezavi z gibalno/športno aktivnostjo v prostem času in mnenjem o šoli. Povezanost 
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je negativna oziroma obratnosorazmerna, moč povezanosti pa je neznatna. Iz tega lahko 

sklepamo, da imajo tisti učenci, ki so v prostem času manj gibalno/športno aktivni, še vedno 

dobro mnenje o šoli, in iz rezultatov ne moremo sklepati, da gibalna/športna aktivnost kakorkoli 

dobro ali slabo pripomore k odnosu do šole, kljub temu, da smo predvidevali, da bodo imeli 

manj gibalno/športno aktivni učenci slabši odnos do šole kot učenci, ki so bolj gibalno/športno 

aktivni. 

Kar nekaj raziskav je že proučevalo povezavo med šolsko uspešnostjo in gibalno dejavnostjo. 

Te raziskave so pokazale pozitivno povezavo. Najprodornejši je bil Shephard s svojo skupino 

raziskovalcev (Shephard et .L, 1984; Shephard et al., 1994; Shephard, 1996; Shephard, 1997). 

V svojih študijah je prišel do ugotovitve, da je šolska uspešnost statistično pomembno povezana 

s prostočasno gibalno dejavnostjo. Velika večina otrok je izboljšala svojo šolsko uspešnost, saj 

ni prišlo do upada ocen (niti pri rezultatih standardiziranih testov) pri dodajanju gibalne 

dejavnosti med ostale obveznosti, ki jih ima otrok v šoli, in pri zmanjševanju časa drugim 

predmetom. Otroci, ki so udeleženi pri dodatnih dejavnostih na šoli in v različnih klubih ali 

društvih, so bolj energični pri učenju in bolj mirni pri pouku (Zurc, 2008). 

 

3. Kakšna je povezanost med oceno lastnega zdravja in pogostostjo sedečega vedenja? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju smo iskali povezanost samo med dvema spremenljivkama. 

Rezultati raziskave so med doživljanjem lastnega zdravja in pogostostjo sedečega vedenja 

pokazali statistično pomembno povezanost. Povezanost je pozitivna, moč korelacije je neznatna 

oz. zanemarljiva, med spremenljivkami pa je linearna povezanost. Iz izračunane povezanosti 

lahko sklepamo, da kljub temu, da učenci veliko časa preživijo v sedečem položaju, svoje 

zdravje ocenjujejo kot dobro. Raziskave pa kažejo, da ravno preveč časa preživetega v sedečem 

položaju slabo vpliva na splošno zdravje in počutje, kar smo izpostavili že v teoretičnem delu. 

Za vzpostavitev ustreznega vedenja (sedenje pred zasloni itd.) je kritično obdobje predvsem 

faza zgodnje adolescence (Sawyer idr., 2012, v Totland idr., 2013,2 ;Raudsepp, Neissaar in 

Kull, 2008, v Totland idr., 2013, 2). Prav zaradi teh raziskav pa obstajajo priporočila, da naj 

bodo otroci in mladostniki pred zasloni manj kot dve uri dnevno (Vereecken, Todd, Roberts, 

Mulvihill in Maes, 2006). 

Tudi J. Zurc (2011) je v svoji raziskavi ugotavljala gibalno aktivnost in sedeča vedenja otrok. 

Raziskava je bila izvedena na 1660 slovenskih otrocih (52,7 % deklic in 47,3 % dečkov), ki so 

v šolskem letu 2006/2007 obiskovali 4.–5. razred osemletke in 4.–6. razred devetletke. V 

raziskavo je bilo vključenih 16 slovenskih osnovnih šol (iz vsake regije nekaj šol) z vsemi 

podružničnimi šolami. Ugotovitve so pokazale, da največ otrok gleda televizijo od ene do dve 

uri na dan (53,1 %), dela na računalniku od 30 minut do ene ure na dan (47,4 %) in igra digitalne 

igre od 30 minut do ene ure na dan (46 %). S temi rezultati je želela opozoriti na sedentarne 

dejavnosti, ki vodijo v gibalno neaktivnost ter telesne in psihosocialne primanjkljaje v 

otrokovem razvoju, kljub temu da tega v naši raziskavi ni bilo moč zaznati. 

 

Če povzamemo, smo iz naše raziskave ugotovili, da so učenci, ki so v šoli in s prijatelji bolj 

gibalno/športno aktivni, posledično tudi manj utrujeni in bolj motivirani za šolsko delo kot tisti 

učenci, ki so manj gibalno/športno aktivni. Prav tako so rezultati pokazali, da imajo manj 



45 

gibalno/športno aktivni učenci še vedno dobro mnenje o šoli in radi obiskujejo pouk ter da 

učenci še vedno dobro ocenjujejo svoje zdravje, kljub temu da preživijo nekaj časa v sedečem 

položaju. 

Na splošno raziskave kažejo, da je gibalno/športna aktivnost pomembna za splošno zdravje in 

več gibalne/športne aktivnosti pomeni tudi boljše zdravje, ter obratno, kar pa v naši raziskavi 

ni bilo moč zaznati. 

Za še širšo sliko gibalne/športne aktivnosti otrok bi lahko v nadaljnjih raziskavah zajeli širši 

krog učencev. Tudi anketni vprašalnik bi se lahko še izpopolnil, da bi prišli do ugotovitev, kako 

učitelj pripomore k boljši gibalni/športni aktivnosti učencev, saj smo v teoretičnem delu 

predstavili tudi to, kako pomemben je učitelj športa za pomen gibalne/športne aktivnosti pri 

učencih. Glede na to, da je bil anketni vprašalnik za učence izveden pred pojavom virusa SARS-

CoV-2 v Sloveniji, bi bili v času, ko so učenci precej časa presedeli za svojimi računalniki, ko 

so imeli šolo na daljavo, rezultati verjetno drugačni kot v naši raziskavi. 

Ta raziskava nam daje nekakšen vpogled v to, kako učenci sami ocenjujejo svoje zdravje, koliko 

so na splošno gibalno/športno aktivni, kakšno mnenje imajo v šoli, koliko časa presedijo, ali 

menijo, da je to dobro za njihovo zdravje, ter ali se kje pojavljajo razlike med spoloma ali 

razredi. Pomembno pa je, da učitelji učence vseskozi spodbujajo, da so čim bolj gibalno/športno 

aktivni v šoli in doma. Tudi del pouka lahko izvedejo na prostem s pomočjo gibanja, v same 

ure lahko vnesejo gibalne/športne aktivnosti in s tem popestrijo pouk ter spodbudijo učence h 

gibanju za boljše počutje in zdravje. 
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9 PRILOGE 

9.1 SOGLASJE STARŠEV ZA REŠEVANJE ANKETNEGA 

VPRAŠALNIKA 
 

Spoštovani starši! 

 

Moje ime je Tjaša Kralj in v okviru svojega magistrskega dela izvajam raziskavo z naslovom 

Povezanost gibalne/športne aktivnosti učencev z njihovim zdravjem in odnosom do šole. 

V ta namen potrebujem rešene anketne vprašalnike, ki bi jih z vašim soglasjem rešili učenci 4. 

in 5. razreda. Anketni vprašalniki so anonimni, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni 

izključno v raziskovalne namene.  

Za soglasje se Vam vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 

 

Soglasje 

 

Soglašam, da moj otrok _______________(ime in priimek) lahko za namen raziskave z 

naslovom Povezanost gibalne/športne aktivnosti učencev z njihovim zdravjem in odnosom do 

šole reši anketni vprašalnik. 

 

Kraj in datum:  

 

Ime in priimek starša: 

 

Podpis: 
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9.2 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Pozdravljena, draga učenka in učenec! 

Moje ime je Tjaša Kralj in pri svoji raziskovalni nalogi potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da 

iskreno odgovoriš na spodnja vprašanja in mi tako pomagaš. Pri vprašanjih ni napačnih in 

pravilnih odgovorov, ampak nas zanima tvoje mnenje in doživljanje. Vprašalnik je anonimen. 

Rezultate bom uporabila izključno v raziskovalne namene. Vnaprej se ti lepo zahvaljujem in ti 

želim veliko uspeha še naprej. 

SPOL (obkroži): 1) DEKLICA                      2) DEČEK 

RAZRED (obkroži):   1) 4.            2) 5.   

Katerih ocen imaš v tem šolskem letu največ? Obkroži. 

5     4     3     2     1 

1. Kakšno mnenje imaš o šoli? Obkroži odgovor, ki velja zate. 

a) Zelo mi je všeč. 

b) Všeč mi je. 

c) Ni mi preveč všeč. 

d) Sploh mi ni všeč. 

 

2. Koliko si zaradi dela za šolo pod pritiskom (imaš občutek, da si preobremenjen)? 

a) Zelo. 

b) Še kar. 

c) Malo. 

d) Sploh nič. 

 

3. Ali si v šoli kdaj utrujen/-a, nepozoren/-a, nemiren/-a in težko slediš učitelju/-ici? 

a) Nikoli. 

b) Včasih. 

c) Pogosto. 

d) Vedno. 

 

4. Kakšno se ti zdi tvoje zdravje? 

a) Odlično. 

b) Dobro. 

c) Še kar dobro. 

d) Slabo. 
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5. Kako pogosto te boli glava? 

a) Skoraj vsak dan. 

b) Skoraj vsak teden. 

c) Skoraj vsak mesec. 

d) Redko ali nikoli. 

 

6. Kako pogosto te boli trebuh? 

a) Skoraj vsak dan. 

b) Skoraj vsak teden. 

c) Skoraj vsak mesec. 

d) Redko ali nikoli. 

 

7. Kako pogosto imaš težave s spanjem (težko zaspiš, se zbujaš ipd.)? 

a) Skoraj vsak dan. 

b) Skoraj vsak teden. 

c) Skoraj vsak mesec. 

d) Redko ali nikoli. 

 

8. Koliko ur na dan v prostem času preživiš tako, da sediš, npr. gledaš televizijo, 

videoposnetke na internetu, igraš igrice na računalniku ali drugih elektronskih 

napravah? 

a) Sploh nič. 

b) Pol ure na dan. 

c) 1–3 ure na dan. 

d) 4–6 ur na dan 

e) 7 ur na dan ali več. 

 

9. Pomisli na zadnji teden. Koliko dni si se gibal/-a vsaj 1 uro? 

a) 0 dni. 

b) 1–2 dni. 

c) 3–4 dni. 

d) 5–6 dni. 

e) Vsak dan. 
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10. Izven šole: Kako pogosto se običajno giblješ v prostem času (izven pouka) tako 

močno, da si čisto zadihan/-a? 

a) Vsak dan. 

b) 1krat na teden. 

c) 2–3-krat na teden. 

d) Več kot 3-krat na teden, a ne vsak dan. 

e) Nikoli. 

 

11. Ali ti je šport v šoli všeč? 

a) Zelo mi je všeč. 

b) Všeč mi je. 

c) Ne morem se odločiti. 

d) Ni mi preveč všeč. 

e) Sploh mi ni všeč. 

 

12. Prosim, če lahko označiš, koliko oz. kako pogosto se giblješ v različnih okoljih. 

Trditev preberi in OBKROŽI številko na lestvici (1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – 

pogosto, 4 – zelo pogosto, 5 – vsakdan). 

 

 

TRDITEV 

1 – nikoli, 

2 – včasih, 

3 – pogosto, 

4 – zelo pogosto, 

5 – vsakdan. 

1. Doma – vadim sam. 1    2    3    4    5  

2. Z družino. 1    2    3    4    5 

3. S prijatelji. 1    2    3    4    5 

4. V šoli. 1    2    3    4    5 

5. Organizirano v klubu, društvu. 1    2    3    4    5 

 

  



56 

13. Vsako trditev natančno preberi in OBKROŽI številko na lestvici (1 – se  

popolnoma ne strinjam, 2 – pogosto se ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, sem 

negotov, 4 – pogosto se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

Pri predmetu šport sem gibalno športno aktiven 

 

TRDITEV 

1 – se  popolnoma ne strinjam,  

2 – pogosto se ne strinjam,  

3 – ne morem se odločiti, sem negotov,  

4 – pogosto se strinjam,  

5 – se popolnoma strinjam. 

• zaradi izgleda svoje postave. 1      2      3      4      5 

• ker se potem dobro počutim. 1      2      3      4      5 

• ker mi tako reče učitelj. 1      2      3      4      5 

• da bom v dobri telesni kondiciji. 1      2      3      4      5 

• ker sem v športu dober. 1      2      3      4      5 

 

 

Pri predmetu šport nisem gibalno športno aktiven 

 

TRDITEV 

1 – se  popolnoma ne strinjam,  

2 – pogosto se ne strinjam,  

3 – ne morem se odločiti, sem negotov,  

4 – pogosto se strinjam,  

5 – se popolnoma strinjam. 

• ker mi šport ne gre dobro. 1      2      3      4      5 

• ker bi moral za to, da bi bil 

uspešnejši, v to vložiti več truda. 

1      2      3      4      5 
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14. Vsako trditev natančno preberi in OBKROŽI številko na lestvici (1 – se  

popolnoma ne strinjam, 2 – pogosto se ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, sem 

negotov, 4 – pogosto se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

 

 

TRDITEV 

1 – se  popolnoma ne strinjam,  

2 – pogosto se ne strinjam,  

3 – ne morem se odločiti, sem negotov,  

4 – pogosto se strinjam,  

5 – se popolnoma strinjam. 

Naš/-a učitelj/-ica športa je dobro 

pripravljen/-a in navdušen/-a nad 

poučevanjem. 

 

1      2      3      4      5 

Naš/-a učitelj/-ica športa je strog/-a. 1      2      3      4      5 

Naš/-a učitelj/-ica športa  je 

pravičen/pravična. 

1      2      3      4      5 

Menim, da me učitelj/-ica športa ne mara 

preveč. 

1      2      3      4      5 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 


