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POVZETEK

Tema magistrskega dela je bila usklajevanje šolskih in športnih dejavnosti pri učencih
v 1. in 2. triadi. V današnjih časih mnogo otrok svoj prosti čas preživi na prostočasnih
dejavnostih, ki so organizirane izven rednega obveznega izobraževanja v šoli. Cilji
raziskave so ugotoviti, kakšen odnos do dela in do treningov imajo učenci, koliko časa
jim ostane za izpolnitev šolskih obveznosti, ali so deležni spodbude za šolsko delo s
strani trenerjev na eni strani in kakšne zahteve do športa imajo njihovi trenerji na drugi
strani. Cilj raziskave pa je tudi ugotoviti, kakšna so pričakovanja učencev samih glede
uspeha v športu.
V teoretičnem delu sem opredelila pomen vključenosti otroka v šport, pomen športa za
razvoj otroka in pa tudi teoretične okvirje današnje postmodernistične družbe. Pri
pisanju teoretičnih izhodišč sem izhajala iz slovenske in tuje literature. V empiričnem
delu pa sem predstavila rezultate intervjujev, ki sem jih izvedla z učenci športniki v 1.
in 2. triadi. Za namen raziskave sem opravila polstrukturirane intervjuje. Vsak intervju
je bil izpeljan individualno s posameznim učencem.
Rezultati so pokazali, da učenci ne doživljajo obremenjenosti in imajo zadovoljivo
podporo pri šolskem delu v šoli in v domačem okolju. Uspešno opravljajo in dosegajo
zahteve tako na šolskem kot tudi športnem področju. Deležni so ustrezno načrtovanih
treningov, ki ustrezajo njihovi razvojni stopnji.
Raziskava ima zagotovo še prostor za nadgradnjo, vendar kljub temu menim, da je
tema aktualna in zagotovo zanimiva za nadaljnje raziskovanje.

Ključne besede: šola, šport, uspešnost, postmoderna družba
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ABSTRACT

The topic of my master's thesis was the coordination of school and sport activities for
students in 1 st and 2 nd triad. Nowadays, many children spend their free time in leisure
activities that are organised outside the regular, compulsory education at school.
Research objectives are to find out what kind of attitude students have towards work
and trainings, how much time they have left to fulfil their school commitments, whether
they are encouraged to do school work by their coaches on the one hand, and what
kind of demands their coaches make on them in terms of sport on the other hand. The
aim of the survey is also to find out what the students' own expectations of success in
sport are.
In the theoretical part, I have defined the importance of children's involvement in sport,
the importance of sport for children's development, as well as the theoretical
frameworks of today's postmodern society. In writing the theoretical framework I have
drawn on Slovenian and foreign literature. In the empirical part, I present the results of
interviews I conducted with student athletes in 1 st and 2 nd triad. For the purpose of the
research I conducted semi-structured interviews. Each interview was conducted
individually with each student.
The results showed that the students do not experience any strain and have
satisfactory support for their school work at school and in their home environment.
They are successfully performing and achieving the demands of both school and sport.
They receive structured trainings appropriate to their developmental level.
The research certainly has room for improvement. Nevertheless, I believe that it is
relevant to our times and certainly interesting to extend.

Keywords: School, sport, successfulness, postmodern society
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1 UVOD
V današnjih časih mnogo otrok svoj prosti čas preživi na prostočasnih dejavnostih, ki
so organizirane izven rednega obveznega izobraževanja v šoli. Primeri teh dejavnosti
so različni športni klubi, glasbene šole, šole učenja tujih jezikov ... Treba se je zavedati
potreb, ki jih imajo otroci glede na njihovo razvojno stopnjo. Poleg tega ne smemo
spregledati še njihove vloge učenca v šoli. Otrok, ki se redno ukvarja s prostočasno
dejavnostjo, mora poleg tega usklajevati še obveznosti v šoli. Pri teh otrocih se ob
neenakomerni porazdelitvi obveznosti hitro pojavi obremenjenost bodisi v šoli bodisi v
prostočasni dejavnosti. V pedagoški enciklopediji, ki je sicer nekoliko starejši vir, je
obremenjenost učencev opisana kot »celokupnost psihičnih in fizičnih naporov,
katerim so učenci izpostavljeni pri pouku v določeni časovni enoti« (Enciklopedijski
rječnik pedagogije, 1963, v Novak, 1995). Obremenjenost učencev pa je mogoče
razlagati tudi kot razmerje med zahtevami šole in zmogljivostmi učencev. Čim večja je
in čim dlje traja obremenitev, toliko večja je obremenjenost (Novak, 1995). Šport otrok
in mladostnikov je dejavnost, kjer morajo biti okoliščine, vsebine, oblike in načini dela
prilagojeni njim, njihovim značilnostim in potrebam (Škof, 2016). Poznamo dve vrsti
športne dejavnosti. Ena je tista, ki se izvaja v okviru športne vzgoje v šoli, druga je
organizirana ali neorganizirana dejavnost v njihovem prostem času.
Cilj kakovostnega in vrhunskega športa je razvoj, izpopolnjevanje ter doseganje
najvišje ravni človekovih sposobnosti, lastnosti in značilnosti. Temelj procesa
predstavlja premišljen izbor otrok in ustrezni pristopi k razvoju mladih talentov –
ustrezno delo s talentiranimi otroki in mladostniki (Škof, 2016). Prepoznavanje otrok,
ki so potencialni vrhunski športniki, je zelo težko zlasti zaradi tega, ker se otroci v času
prehajanja iz otroštva v mladostništvo še spreminjajo na svojem fizičnem, psihičnem,
čustvenem in kognitivnem področju. Na drugi strani pa Singh (2012) pravi, da zgodnja
specializacija ne vodi nujno do konkurenčne prednosti pred športniki, ki se dalj časa
ukvarjajo z več športi hkrati. Danes se vse pogosteje dogaja, da mladi doživljajo pritisk.
Vzrok temu so različni pritiski družbe in želja po ugoditvi zahtevam družbe. Na eni
strani mladi doživljajo pritiske na področju športa, kamor uvrščamo trenerje in starše,
ki želijo, da njihovi varovanci oziroma otroci posežejo pa najboljših rezultatih, na drugi
strani pa so tudi starši, ki si želijo še učnih dosežkov v času šolanja.
V zadnjih desetletjih so se pojavile velike spremembe med posameznimi prehodi v
družbi. Potek klasične moderne večine je bil drugačen od današnjih trendov. Kot
omenja Ule (2003), se današnji trendi nagibajo k destandardizaciji in deregulaciji
prehodov. Prehodi se vse bolj odmikajo od tradicionalnih normativnih pričakovanj.
Razmerja med starostjo, socialnimi vlogami in udeležbo v institucijah se spreminjajo in
so vse manj standardizirana.
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O zamiku prehodov oziroma manjši linearnosti in manj napovedljivih prehodih pišejo
tudi avtorji nacionalne raziskave o položaju mladih v slovenski družbi Mladina 2020.
Glavna razlika med klasično moderno in visoko moderno pa je ta, da so bile v prvi
vloge posameznika precej bolj jasno prepoznane, oblikovane v stabilnih oblikah, v
drugi pa te določenosti ni.
V razvitejši moderni je družbena proizvodnja bogastva sistematično povezana z
družbeno proizvodnjo tveganj. V skladu s tem tudi porazdelitvene probleme in konflikte
družbe pomanjkanja prekrivajo problemi in konflikti, ki izhajajo iz proizvodnje, definicije
in porazdelitve znanstveno-tehnično proizvedenih tveganj. To pa se prekriva z novo
paradigmo družbe tveganja, ki v svojem jedru temelji na rešitvi podobnega, pa vendar
povsem drugega problema (Beck, 2009).
Magistrsko delo v teoretičnem delu zajema poglavja o športu, obremenitvah v šoli in
pa obdobju postmoderne. Vsa poglavja so še podrobneje razdelana s posameznimi
podpoglavji, ki obravnavajo ustrezno tematiko. V empiričnem delu pa bom predstavila
rezultate intervjujev, ki sem jih opravila z mladimi športniki. Ker sem želela zajeti
osebne odzive in izkušnje skozi oči otrok, sem se odločila za kvalitativni raziskovalni
pristop in izvedla individualne intervjuje, ki so bili izpeljani v obliki polstrukturiranega
pogovora. Ugotovitve sem primerjala z literaturo.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 POMEN ŠPORTA ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADIH

Kljub skrb vzbujajočemu stanju v športu mladih se je treba zavedati, kako pomemben
je šport za mlade. Živimo v času, ko mladi preprosto preveč časa preživijo pred ekrani,
vedno pogostejši je pojav prekomerne teže pri mladih, sedentaren način življenja pa je
zamenjal aktivnega. Vse to so pojavi, za katere si ne smemo privoščiti, da se
razmahnejo na populacijo mladih. Debelost pri mladih se je v preteklih treh desetletjih
potrojila. Obstajajo dejavniki tveganja za zdravje, ki jim v sodobni medicini pravijo
dejavniki metaboličnega sindroma (MS). Kot jih Škof (2016) našteva, mednje
uvrščamo: spremenjen maščobni profil, povečana vrednost holesterola v krvi, visok
krvni tlak, centralna ali abdominalna debelost in motnje v presnovi glukoze. Ti dejavniki
so med seboj tesno povezani in imajo velik medsebojni vpliv. Prisotnost posameznih
dejavnikov povzroči tveganje za razvoj številnih kroničnih bolezni. Točno ta zdravstveni
problem pa bo čez nekaj let povzročil dolgotrajne zdravstvene težave mladih, kot so:
sladkorna bolezen, srčne bolezni, visok krvni tlak, rak, astma, mišično-skeletna
disfunkcija …
Vse spremembe, ki se dogajajo v naši družbi v zadnjih tridesetih letih, kot so razmah
tehnologije, naraščanje kriminala, finančne krize, izolirane primestne soseske, hitra
prehrana ipd., povzročajo razmah sedentarnega načina življenja mladih in zauživanje
visoko kalorične hrane. Upad fizične aktivnosti pa se je zagotovo povečal še z
razmahom uporabe avtomobilov, preživljanjem časa pred ekrani in omejenim
dostopom do športne aktivnosti v programih izven šole. Čas, ki so ga mladi nekoč
preživljali zunaj, s skupinskimi igrami, so danes zamenjali ekrani (Singh, 2012).
Škof (2016) povzema priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki
priporoča raznovrstnost in naravnanost vsebine telesne dejavnosti otroka in
mladostnika na način, ki bo imel ugoden vpliv na njihovo srčno-žilno in mišično
učinkovitost, zdravje kosti ter srčno-žilne in presnovne markerje zdravja. Otroci in
mladostniki v starosti med 5 in 17 let naj bi bili vsak dan vsaj 60 minut zmerno do
zahtevno aktivni. Še bolje je, če je aktivnost bolj obsežna od priporočene, vendar se
že pri priporočeni zaustavi. Na žalost dejstva kažejo, da ta priporočila ostajajo bolj ali
manj mrtva točka, vse ostaja zgolj na papirjih, življenje mladih pa se odvija popolnoma
v drugo stran.
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Skrb vzbujajoči so podatki raziskav iz leta 2001 in 2009. Leta 2001 je v Sloveniji
priporočljiv obseg telesne dejavnosti doseglo 58 % 11-letnih dečkov, 41 % 13-letnih
dečkov in 40 % 15-letnih dečkov. Leta 2009 pa se je zgodil upad deleža, ki je dosegel
priporočljiv obseg telesne dejavnosti. Obseg je doseglo 31 % 11-letnikov, 25 % 13letnikov in 20 % 15-letnikov. Podatki deklet pa so še bolj skrb vzbujajoči. Pri njih je
upad še večji. 11-letne deklice so leta 2001 dosegle obseg priporočljive telesne
dejavnosti v 41 %, leta 2009 pa le še v 20 %. 13-letne deklice so bile leta 2001 na
deležu 29 %, leta 2009 na 15 %. Vsaka četrta 15-letnica je v letu 2001 še dosegla ta
obseg, medtem ko je v letu 2009 le-tega dosegla le še vsaka deseta (Currie idr., 2012
v Škof, 2016).
Vzrokov, zakaj naj bi se mladi vključevali v šport, je seveda več. Velikokrat se
vključujejo iz socialnih vidikov; na treninge jih pripeljejo prijatelji ali sošolci, ki neko
aktivnost že obiskujejo. V otrocih se pojavi želja po sodelovanju in pripadnosti ekipi.
Na trenerju je torej, da med njimi omogoči sodelovanje in sporazumevanje, kar bo
vplivalo na kakovosti otroka, ki jih bo odnesel s seboj v življenje (Kajtna in Tušak,
2007).
Med drugimi vidnimi vzroki za vključenost v šport pa sta zagotovo tudi telesni in
psihološki razvoj. Leta 1999 je Center za nadzor bolezni v ZDA izvedel raziskavo in
ugotovil, da je zgolj 50 % oseb, ki so povedale, da so vključene v redno vadbo, izrazilo
potrebo, da morajo športne organizacije prenoviti sistem in spodbujati športno
aktivnost. Raziskava je tudi pokazala, da so težave otrok s prekomerno težo v mladosti
zelo verjeten pokazatelj težav s težo tudi v odrasli dobi. Ocenjeno pa je bilo tudi, da
naj bi imela tretjina otrok, rojenih v letu 2000 in po njem, težave s sladkorno boleznijo.
Po podatkih, ki jih predstavi Currie (2012, v Škof, 2016), naj bi le tretjina slovenskih
15-letnikov/letnic redno vsak dan zaužila zajtrk, medtem ko polovica teh starostnikov
vsak dan zauživa sladke pijače. Podatki niso zaskrbljujoči zgolj pri nas, temveč tudi po
svetu. Čezmerno prehranjenost Gaziano (2010, v Škof, 2012) označi kot pandemijo.
Na žalost se slovenski mladostniki po poročilu OECD iz leta 2013 uvrščajo na 4. mesto
po razširjenosti prekomerne telesne teže in debelosti.
Organizirane športne dejavnosti posameznikom pomagajo pri odmiku od začaranega
kroga neaktivnosti in nezdravega življenjskega sloga. Tudi Singh (2012) trdi, da
športne dejavnosti omogočajo preživljanje časa stran od zabavnih medijev in
nezdravih ter predvsem nepotrebnih prigrizkov. Vsekakor pa je tempo življenja, v
katerem se nahajamo, povzročil, da starši otrokom ne kuhajo več, temveč se
poslužujejo obrokov “na poti”, ki vsebujejo višje število kalorij, nezdrave maščobe in
sladkorje.
Prehrana pri otrocih je zelo pomembna. Zlasti, če se otrok ukvarja s športom, kajti
mlajši imajo slabšo presnovo v primerjavi z odraslimi. Zato je ustrezna hrana še toliko
bolj pomembna. Rotovnik Kozjek (2018) omeni, da ima mlad športnik manj rezerve,
zato premajhen vnos energije lahko povzroči tveganje za poškodbe, vpliva na rast,
puberteto in nepravilnosti v hormonskem stanju ter na presnovne spremembe.
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Vključenost v šport lahko, kot omenja Singh (2012), vpliva na zdravstveno vedenje
mladih. Tako ženske kot moški, mladi športniki, naj bi pogosteje uživali sadje in
zelenjavo in manj verjetno je, da bi poskusili kaditi ali uživati drogo in ostale
prepovedane substance. Seveda je tu treba omeniti, da se rezultati razlikujejo glede
na spol, etični izvor in pa socialno-ekonomski status. To pomeni, da ne moremo trditi,
da je takšen način življenja značilen za čisto vse športnike in da se vsi vedejo
popolnoma enako. Zagotovo so med njimi posamezniki, ki nimajo takšnega načina
življenja in izražajo drugačno vedenje, pa so kljub temu športniki. Kar želi avtor
poudariti, je to, da takšne navade in način življenja v večini prevladuje pri tistih, ki se
ukvarjajo s športom.
Podatki Centra za nadzor bolezni (Eaton idr., 2005) kažejo, da pogosta vključenost v
aktivnosti zmanjša občutek brezupa in nagnjenosti k samomoru pri obeh spolih. Pri
športnikih, ki so deležni močne podpore v klubu in pripadnosti neki ekipi, se je izkazalo,
da so bolj odporni v smislu negativnih procesov, ki najstnike potiskajo k samomoru.
S športno vadbo človek ne razvija le mišic, srca, pljuč, da bi bil hitrejši, močnejši, bolj
zdrav. Pri športu se ne učimo le veščin in spretnosti, ni zgolj dobra priložnost za
druženje in sodelovanje. Šport je vse to in še več. Človeka krepi, mu daje znanje, krepi
duševno ter telesno zdravje in ga vzgaja za življenje. Redna telesna dejavnost, ki je
prilagojena posamezniku, ima v vseh življenjskih obdobjih nenadomestljivo življenjsko
vlogo. Nujno potrebna je za normalen biološki, socialni in duševni razvoj (Singh, 2012).

2.1.1 Model DMSP
Côté skupaj s kolegicama (2007) predstavi razvojni model vključenosti mladih v šport
(DMSP – Developmental Model of Sport Participation). Izpostavi tri ravni športne
udeležbe mladih. To so: rekreativna raven, ki temelji zgolj na preizkušanju, višja raven,
kjer je še vedno prisotno preizkušanje, zadnja raven pa je visoka raven z zgodnjo
specializacijo. Za vsako raven avtorji predstavijo pomembne iztočnice, kako naj vadba
na posameznem nivoju izgleda.
Cilj najnižje ravni je, da so treningi strukturirani v smeri preizkušanja različnih športov
in da je fokus na aktivnostih, ki temeljijo na zavestni igri. Te aktivnosti otrokom
omogočijo, da doživljajo pozitivne občutke in izkušnje. Osnovna zgradba igre je sicer
podobna pravemu športu, vendar se pravila prilagajajo starostni stopnji. Otroci ne
pridobijo občutka, da igrajo prilagojeno, in imajo občutek, da so vključeni v pravi šport.
Prva leta so ključna, saj se na osnovi in izkušnjah v teh letih gradijo želje in interesi za
prihodnja leta.
Kot poudarjata Kajtna in Tušak (2007), je pri mlajših športnikih treba paziti na to, da so
treningi strukturirani na zanimiv način, da niso predolgi in da skladno s starostjo otrok
naraščata tudi trajanje vadbe in količina ponovljenih vaj. Poleg prilagajanja aktivnosti
in strukturiranja samega treninga je tu pomembna tudi vloga trenerja. Izkazati se mora
kot vzpodbudljiv.
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Trener, ki trenira mlajše šolske otroke, mora učiti s konkretnim prikazom posameznih
nalog. Ključno je, da svoje razlage prilagaja in aktivnosti prikazuje na konkretni ravni.
Njegovi varovanci so glede na Piageta in njegovo razdelitev na stopnji konkretnih
operacij. Kot to razloži Piaget, je otrok sicer sposoben reševanja nalog konzervacije,
seriacije, klasifikacije in razredne inkluzije, vendar v abstraktnem prostoru teh nalog še
ne zna rešiti (Kajtna in Tušak, 2007).
Poleg trenerja pa so vsekakor tu še starši. Njihova vloga je, da poskusijo otroke vključiti
v raznolike aktivnosti, jim predstaviti čim bolj raznolike športe, da otrok lahko razvije
raznolike motorične sposobnosti, kot tudi to, da najde šport, ki mu je bližje. Takšno
ravnanje je na eni strani lahko pozitivno z vidika tega, da otrok res preizkusi veliko
aktivnosti in vidi, kaj mu gre najbolje oziroma kaj mu je najbolj všeč. Po drugi strani pa
ima lahko to na otroke tudi negativen vpliv, saj otroci še ne znajo razmišljati
kompleksno in pojmovanje, kaj jim je bolj všeč oziroma kaj jim gre bolje, enačijo
predvsem s tem, kje imajo več prijateljev ali znancev. Otrok v starostnem obdobju med
7 in 10 let se po mojem mnenju zelo težko samostojno odloči, s čim se bo ukvarjal.
Takrat nanj vpliva precej dejavnikov in interes za posamezno dejavnost je lahko tudi
precej kratkotrajen.
Po modelu DMSP, ki ga predstavi Côté skupaj s kolegicama (2007), je raven, ki sledi
prvi, nekoliko višja. Še vseeno pa temelji na preizkušanju. Tu naj bi struktura treninga
iz zavestnih iger prešla že na zavestne treninge. Vključenost staršev se tu zmanjša v
smislu prisotnosti, poveča pa se vloga staršev na področju financiranja in čustvene
podpore, ki jo otrok potrebuje.
Na zadnji ravni, ki temelji na zgodnji specializaciji, posameznik doseže vrhunec svoje
pripravljenosti pred puberteto. V nekaterih športih, kot sta košarka ali ameriški
nogomet, zgodnje specializacije ne obravnavajo preveč. Menijo, da mora vsak mladi
športnik skozi vse ravni postopoma. Ta raven ima v primerjavi s prejšnjima dvema
treninge strukturirane zgolj na osnovi namernih treningov, vanjo pa niso vključene
namerne igre in aktivnosti, ki bi mlade športnike razbremenile in jim dale občutek užitka
pri igri.
Pri celotnem procesu treningov ne glede na raven, na kateri je posamezni športnik, pa
ne smemo spregledati pomena individualizacije. Posamezniki se seveda razvojno
razlikujejo med seboj in so lahko pred ali pa za svojimi vrstniki. Tu je pomembno, da
trenerji to opazijo in poskrbijo za individualizacijo. Seveda se na neki točki ujamejo,
toda v obdobju razlikovanja je pomembna individualizacija treningov (Horvat in
Magajna, 1989 v Kajtna in Tušak, 2007).
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2.1.2 Model PPCT
Model, ki so ga Côté in kolegici (2007) podrobneje razdelali in komentirali ter osredinili
na razvoj v športu, temelji na Bronfenbrennerjevem bioekološkem modelu. Do tega je
Bronfenbrenner prišel tako, da je preoblikoval svoj prejšnji, ekološki model.

Slika 1: Bronfenbrennerjev ekološki model (vir: Mikuš Kos, A. (2017). Duševno zdravje otrok današnjega časa (M.
Košak Babuder, Ed.; 1. izd.). Didakta. Str. 62)

Model PPCT je sestavljen iz komponent: procesa, osebnosti, konteksta in časa (PPCT
= process, person, context, time). Komponenta proces zajema postopen prehod od
zavestne igre v obdobju otroštva do zavestnih treningov skozi obdobje adolescence.
Igra otrokom omogoči eksperimentiranje, raziskovanje samega sebe, svobodo,
odkrivanje gibov, taktik in elementov in navsezadnje tudi razvoja strategij. Skozi
adolescenco pa postajajo pomembni sami treningi, zato je v tem delu procesa smiselno
narediti postopen prehod iz igre na samo strukturo namernih treningov. Na drugi strani
pa komponento procesa predstavlja tudi priložnost, da otroci preizkusijo različne
športne aktivnosti. Preizkušanje jim omogoči izkušnje v kontekstu različnih športov
(prav tam).

23

Komponenta osebnosti se osredotoča tako na osebo kot ustvarjalca kot tudi na
konstrukt njegovega okolja. To je v svoji teoriji prepoznal tudi Bronfenbrenner, ko je
izpostavil pomen bioloških in genetskih predispozicij na razvoj nekega posameznika.
Komponenta osebnosti omenja različne karakteristike posameznikov, vključenih v
šport. Ločimo dve kategoriji glede na potrebe, ki jih posameznik ima. To so zunanje in
notranje potrebe. Med zunanje štejemo podporo, krepitev, pričakovanja in
konstruktivno rabo časa. Med notranje pa štejemo posameznikova pričakovanja in
vložek v razvoj, socialne kompetence, pozitivno identiteto (prav tam) ...
Komponenta konteksta zajema osem značilnosti, ki naj bi bile prisotne v kontekstu
športnih programov za mlade in naj bi razvijale pozitiven odnos mladih do športa. Te
značilnosti so: fizična in psihološka varnost, primerna struktura, podpora, pripadnost,
pozitivne socialne norme, podpora učinkovitosti, priložnost za razvoj sposobnosti,
integracija šolskega, družinskega in družbenega okolja (prav tam).
Zadnja, vendar ne nepomembna komponenta modela, pa je čas. Razvoj posameznika
je lahko razumljiv le, če posameznika spremljamo dalj časa, zato ga moramo, da bi
razumeli njegov razvoj v športu, spremljati dalj časa. Spremljati moramo njegove
potrebe, lastnosti, zahteve ... Model DMSP obravnava, kako različne dejavnosti skozi
različna obdobja otrokom lahko koristijo. Skozi to se odlično prikazujejo njihov razvoj,
napredek in rast. Prvi dve ravni v preteklem razdelku predstavljenega modela DMSP
vključujeta precej podobne aktivnosti in okolje v obdobju otroštva in se šele kasneje,
na prehodu v adolescenco, postopneje spreminjata (prav tam).

2.1.3 Vrhunski šport mladih
Zgodnja specializacija pomeni enostransko in intenzivno vadbo, ki se izvaja pri mladih
športnikih in je usmerjena izključno v en sam šport, hkrati pa je usmerjena zgolj v
tekmovalni uspeh. Jasno je, da profesionalni športnik brez specifične vadbe ne more
uspeti, a če s to ozko usmerjeno vadbo pričnemo že v otroštvu, zagotovo zatremo
otrokov dolgoročni športni razvoj in ogrozimo njegovo zdravje. To potrjujeta tudi
Anderson (2000, v Škof, 2016) in Malina (2010, v Škof, 2016). Otroci namreč ne
usvojijo in ne razvijejo trdnih in raznovrstnih gibalnih osnov, ki so pomembne za
nadaljnje ukvarjanje s športom. To njihovo športno uspešnost lahko tudi upočasni v
kasnejših obdobjih.
Ne smemo si dopustiti, da bi pri vadbi z mladimi prevladali standardi za odrasle in da
bi se delo usmerilo zgolj v cilje, kot sta tekmovanje in medalja (Škof, 2016). Zadnji dve
desetletji se opaža rast zgodnje specializacije v športu pri mladih športnikih. To je po
mnenju Škofa (2016) tudi posledica “politike” najvišjih mednarodnih strokovnih organov
in nacionalnih panožnih zvez. Ti z ustanavljanjem tekmovalnih sistemov za nižje
starostne skupine to zgodnjo specializacijo samo še povečujejo. Na eni strani želijo
šport popularizirati in razširiti med mladimi, vendar po drugi strani prikrito širijo zgodnjo
specializacijo.
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Vedno več otrok se odloča za samo en šport, s katerim se ukvarjajo skozi leto brez
vmesnih premorov in počitkov. Če se bo tako nadaljevalo, lahko pričakujemo povečano
tveganje za športne poškodbe mladih, vrstniško izolacijo, izgorelost, psihosocialne
težave in izčrpanost. Kljub temu da številne študije dokazujejo, da zgodnja
specializacija nujno ne pomeni razvoja v vrhunskega športnika, mnogo staršev svoje
otroke nagovarja k temu. Pritisk za zgodnjo specializacijo in maksimiranje športnih
veščin za boljši položaj v družbi, šolskem področju ipd. prihaja s strani staršev,
trenerjev, družbe, sotekmovalcev … Vendar pa je na drugi strani resnica takšna, da
na 98 % mladih športnikov nikoli ne doseže vrhunske ravni. Odkrivanje mladih talentov
je zelo težko in hkrati tudi neresnično. Tem bolj zgodaj odkrijemo mlad talent, toliko
težja je ocena njegovega uspeha v prihodnosti (prav tam).
Tudi Côté in drugi (2007) pravijo, da mlad športnik zaradi zgodnje specializacije
preskoči leta preizkušanja v različnih aktivnostih in posledično lahko v tem obdobju
izkusi nekatere negativne občutke na fizični ali psihološki ravni. Za ceno specializacije
lahko občuti veliko poškodb na eni strani, na drugi strani pa je prikrajšan za občutek
užitka, ki ga drugi občutijo skozi preizkušanje različnih aktivnosti.
V zahodnem svetu je udeležba otrok v športu vse bolj razširjena. Za doseganje ciljev
so že zelo mladi izpostavljeni ekstremnim obremenitvam. Vse te obremenitve in
resnost treningov povečujejo verjetnost in izpostavljenost poškodbam. Poškodbe v
otroštvu lahko povzročijo tudi trajno invalidnost zaradi osnih deformacij, razlike v
dolžini sklepov in spremembe mehanike sklepov (Brecelj, 2016).
Hadžić (2018) zatrjuje, da so ustrezni preventivni ukrepi, pametno treniranje in skrb za
zdravje ključni za zmanjšanje tveganja športnih poškodb v deležu od 30 do 40 %.
Poškodbe delimo na akutne (zvin gležnja, natrgana mišica, zlom kosti ...) in kronične
(boleča peta, boleče koleno, boleč spodnji del hrbtenice ...) Predhodna poškodba in
prezgodnja specializacija sta dva izmed pomembnejših dejavnikov, ki povzročita
tveganje za poškodbe (Hadžić, 2018).
Tekmovanja pri začetnikih bi morala biti strukturirana na takšen način, da bi mladim
športnikom omogočala pridobivanje čim več pozitivnih izkušenj. Res je, da tekmovanja
otroku lahko ponudijo sposobnost primerjave z drugimi in da na podlagi tega lahko
ocenijo svoj napredek, področje, kjer še potrebujejo vajo, vendar prevelik poudarek
dajemo rezultatu. Tu je pomembno, da trener svojemu varovancu tekmovanje
predstavi kot tekmovanje s samim seboj. Zavedanje, ki naj bi ga imeli starši, trenerji in
učitelji, je takšno, da uspeh ni samo zmaga (Stropnik, 2006, v Kajtna in Tušak, 2007).
Da zgodnja specializacija s seboj prinaša svoja tveganja in nevarnosti, se strinja tudi
Škof (2016). Otroci, ki prezgodaj začnejo specializirano vadbo, ne razvijejo trdnih in
raznolikih gibalnih osnov. Na podlagi tega se lahko razvoj športne uspešnosti pri njih
v kasnejši dobi upočasni.
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Kot predlagajo strokovnjaki, je čas pred puberteto treba izkoristiti pri mladih športnikih,
da usvojijo čim več raznolikih gibalnih struktur, ne pa gibalnih sposobnosti s
specifičnimi sredstvi. Zgodnja specializacija negativno vpliva na psihološke in
motivacijske dejavnike. Pri mladih športnikih naj bi njihova motiviranost, razvoj
samozaupanja in samopodobe v kasnejših letih izvirali iz notranje motivacije Takoj, ko
mladi doživljajo spodbude s strani pretirano ambicioznih staršev ali trenerjev in je
njihov cilj usmerjen zgolj v rezultat na tekmovanju, zunanja motivacija prevlada nad
notranjo. Okolja, ki spodbujajo tekmovalnost ter medsebojno primerjavo in jim vlivajo
potrebe po uveljavitvi, slabijo samopodobo in krepijo socialno izolacijo. Takšno
ravnanje ima negativen vpliv na psihološki razvoj mladega človeka (prav tam).
Mnogi starši imajo zmotno mišljenje, da bodo v tekmovalnem športu imeli več možnosti
tisti, ki so bili vanj vključeni že zelo zgodaj. Pretirana usmerjenost v treninge lahko med
drugim vodi v socialno izolacijo ali celo opustitev ukvarjanja s tem športom. Kasneje v
življenju pa se lahko zaradi prevelikih obremenitev pokažejo še kronične težave (Pori,
2018). Vadbo je treba prilagoditi razvojnim značilnostim, sicer ogrožamo telesno in
duševno zdravje otroka. Če sta telesna in duševna obremenitev preveliki in se
organizem ne more temu prilagoditi, športnik lahko postaja utrujen, izčrpan,
prenatreniran, na koncu pa se pojavijo še poškodbe in bolezenska stanja.

2.1.4 Vloga trenerja in vloga starša v športu
Starši in učitelji so tisti, ki želijo naučiti otroka ukvarjati se s športom. To ni želja otroka.
Otrok si prizadeva predvsem za zanimanje ukvarjanja s športom, raznolikost in
kakovost procesa ter izkušenj in ne za cilj kot končni produkt (Kajtna in Tušak, 2007).
Trener je ključna oseba, s pomočjo katere otroci spoznavajo šport. Bačanac (2016)
poudari, kako je od trenerja odvisno, kakšna bo športna izkušnja mladih in njihova
športna uspešnost. Vpliva tudi na njihove osebne kompetence, samospoštovanje in
samozavest.
Oseba, ki se odloči postati trener mlajših otrok, se mora pred tem dobro podučiti o
celovitem razvoju otroka, poznati proces učenja, didaktične in pedagoške posebnosti,
metodiko dela in ob tem imeti tudi psihološke osnove. Tisti, ki opravlja vlogo trenerja,
je hkrati vodja, učitelj in vzgojitelj. Na vedenje trenerja vplivajo njegove osebnostne
lastnosti in pa tudi osebnostne lastnosti športnika. Vedenje trenerja Chelladurai (1984,
v Bačanac, 2016) loči na zahtevano vedenje, dejansko vedenje in želeno (priporočeno)
vedenje. Dejansko ravnanje je tisto, ki ga uporablja na treningih in tekmovanjih. Na
tem vedenju temelji njegova filozofija in slog vodenja. Želeno oziroma priporočeno
vedenje je tisto, ki si ga športniki želijo pri njem videti. Na primer nekateri športniki raje
vidijo, da je njihov trener avtoritativen in ima odločno vedenje, drugim pa več pomeni
namenjanje pozornosti odnosom v ekipi. Med mladimi so bolj sprejeti tisti trenerji, ki
mladim dajejo veliko navodil, pozitivne povratne informacije in so deležni podpore in
vzpodbude. Bolj kot je trener prilagojen željam športnika in zahtevam situacije, večja
je verjetnost za uspeh. Dober trener je tisti, ki je v neki situaciji sposoben pokazati
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zahtevano vedenje in s tem doseči tudi želeni cilj. Na primer, če njegova ekipa igra
proti tehnično boljši in dovršeni ekipi, mora biti trener avtoritativen, ohrabrujoč, saj le
na tak način svoje igralce usmeri k soočenju z izzivom.
Pomembno vlogo v samem življenju športnikov imajo zagotovo tudi trenerji. S tem, ko
otrok veliko časa preživi s trenerjem na treningih, tekmah, pripravah, trener postane
otrokov model. Postane tudi otrokova opora, ko to najbolj potrebuje. Škof (2018)
omenja podporo pri izpolnjevanju osnovnih psiholoških potreb, pri učenju za življenje
in pa pri uresničevanju njegovih ciljev. Trener je oseba, od katerega bosta odvisni
kakovost socialnega in psihološkega razvoja pri mladem športniku in pa psihološka
dobrobit. Nekaj lastnosti dobrega trenerja, ki jih navaja Škof (2018, str. 13):













»Je zgled in vzor.
Je opora med odraščanjem. Zanima se za svoje športnike, spremlja tudi njihovo
delo v šoli.
Je zahteven in odločen, a pravičen in dosleden.
Ima razumevanje za vsakega športnika ter mu omogoča rast in razvoj s pomočjo
športa. Izkazuje navdušenje, optimizem in pozitiven odnos do vseh članov
ekipe.
Pripravlja zanimive in raznovrstne treninge, priprave s poučnimi in zabavnimi
vsebinami, potovanja na tekmovanja so vedno nekaj posebnega.
Vsebino in zahtevnost vadbe prilagaja stanju biološkega razvoja športnika.
Skrb za športnika je pri njem na prvem mestu, šele potem športni rezultat in
zmaga.
Uspešno se dogovarja z učitelji v šoli in s starši ter razume in pomaga svojim
varovancem pri reševanju težav.
Dobro in natančno načrtuje delo, tako da vsak pozna svoje naloge ter v
kakšnem zaporedju in kdaj se bodo dogodki odvijali.
Spoštuje osebnost in dostojanstvo vsakega športnika. Nikogar ne omalovažuje,
ni sarkastičen in se ne posmehuje ob neuspehih.
Je zanesljiv in točen, a si zna vzeti čas za svoje športnike tudi v svojem prostem
času.«

Zato je pomembno, da trenerji zgradijo trden značaj in da je njihovo vedenje v skladu
z etičnimi načeli. 30 % mladih športnikov poudarja kot razlog za prekinitev ukvarjanja
s športom spor med starši in trenerji. Tudi Sabock (1985, v Kajtna in Tušak, 2007)
poudarja, da so med trenerjem in mladim športnikom vedno vključeni tudi starši.
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Bačanac in Škof (2016) starše, ki so preveč kritični do trenerjev, dvomijo o njihovi
strokovnosti in se čustveno odzivajo na odločitve sodnikov, označujeta kot odgovorne
za agresivne oblike vedenja in nešportno obnašanje pri svojih otrocih. Povezavo med
temi tremi člani (otrokom, staršem in trenerjem) razloži na način, da športnik zadeve
vidi iz prve osebe, starši delujejo le skozi vidik otroka kot nekakšna tunelska vizija, kot
jo poimenuje Sabock (1985, v Kajtna in Tušak, 2007), trener pa je oseba, ki skrbi za
usklajevanje treningov, prilagajanje, skrb za opremo ...
Lahko bi rekli, da na trenerja deluje ogromno sil, ki ga vlečejo v različne smeri, njegova
naloga pa je, da jim čim bolj ustreže, ob čemer pazi, da trenažni proces ne trpi. Prav
tako pa Singh (2012) poroča o neprimernem odnosu trenerjev do sodnikov in drugih
trenerjev. Delež športnikov pa priznava tudi to, da občutijo pritisk s strani trenerjev v
času poškodbe. Poleg že omenjenega pa so razlogi, zakaj naj bi športniki prenehali s
športom: favoriziranje, slabše sposobnosti poučevanja, pritisk na področju uspeha in
negativna atmosfera (prav tam).
Dolžnost in odgovornost odraslih, ki vodijo mlade športnike, je ta, da uveljavljajo
pozitivne vrednote športa, minimizirajo morebitne škodljive učinke, mladim pa
omogočajo, da od športa odnesejo le najboljše. Uporabiti morajo pozitiven pristop k
treniranju, za katerega je značilno vzpodbujajoče, motivirano in nagrajujoče vedenje.
Prav tako pa je znano tudi to, da imajo tisti trenerji, pri katerih prevladuje notranja
motivacija in pri katerih je cilj usmerjen v življenjsko energijo, boljši občutek za
pravičnost in poštenost (Bačanac, 2016).
Bačanac in Škof (2016) med številnimi dejavniki, ki vplivajo na odločitev otrok, da se
bodo ukvarjali s športom, najpomembnejše mesto pripišeta družini oziroma staršem.
V športu starši vidijo vzgojni potencial za njihovega otroka, pametno naložbo za
otrokovo zdravje in dolgoročno naložbo v njihovo kasnejše zdravo življenje. Čeprav
odločitev mladega športnika na videz deluje samostojna, se je treba zavedati, da se je
le-ta oblikovala in dozorela pod močnim vplivom staršev in njihovega vrednotenja
športa kot nekaj pozitivnega in koristnega zanje. Otroci se učijo preko opazovanja
staršev. Če so starši bodisi tekmovalno bodisi rekreativno aktivni v športu, če cenijo
šport z različnih vidikov, bodo njihovo vedenje posnemali tudi otroci. Pokazali bodo
večje zanimanje za šport v primerjavi s tistimi, ki tega doma ne vidijo in katerih starši
niso športno aktivni. V trenutku, ko se otrok vključi v šport, starš postane del njegovega
športnega življenja. Posvečanje športu je v največji meri odvisno od podpore,
vzpodbude in vključenosti njegovih staršev. Pomembno pa je opozoriti tudi na to, da
otrok ne potrebuje zgolj podpore pri vključenosti v šport, temveč tudi pri doseganju
zastavljenih ciljev (prav tam).
Oblike podpore, ki jih starši dajejo svojim otrokom, so sicer dobronamerne in
spodbudne, vendar jih lahko tudi otroci občutijo kot odvečno podporo, ki se izkaže v
obliki pritiska. Podpora, ki jo starši izkažejo otrokom v smislu opažanj otrokovega
napredka in njegovih dosežkov, je vsekakor dobrodošla, saj pozitivno vpliva na
samospoštovanje otrok in jim pokaže, da so pomembni svojim staršem (Furusa idr.,
2020).
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Paziti je treba le, da ta podpora ne preraste v pritisk, siljenje, stalno preverjanje in
popolno prevzemanje nadzora nad športnim življenjem otroka. Starš lahko otroka
nehote pripelje do neuspeha namesto uspeha s tem, ko mu postavlja nerealne cilje in
izvaja pritisk, kako pomembna je zmaga. Takšno obnašanje pretehta željo otroka in ga
vodi v zaton. Otrok, ki ne more ustreči zahtevam staršev ali trenerjev, izgubi
samozavest in veselje do tega.
Tudi Bačanac in Škof (2016) poudarjata, da pretirano vmešavanje staršev v šport in
trenažni proces otroka, za čigar je v glavni meri odgovoren otrokov trener, vsekakor s
seboj prinese negativne posledice. Otroci, ki so deležni takšnih odzivov in ravnanja s
strani staršev, naj bi bili bolj fizično agresivni in nagnjeni k nešportnemu vedenju.
Če govorimo o pretirani angažiranosti staršev, ne moremo mimo njihove čustvene
vpletenosti. Ta vidik vključenosti in njihova stalna kritičnost ter usmerjenost na napake
in slabe trenutke vsekakor ni primerna. Povezana je z negativnim vplivom na psihično
zdravje otrok (prav tam).

2.1.5 Šport mladih v prihodnosti
Kot družba moramo spremeniti miselnost do športa mladih. Negativno okolje je treba
preoblikovati v pozitivno, kjer otroci lahko uspejo, izkoristijo in vzdržujejo veselje in
udejstvovanje v športu. Treba bi bilo preoblikovati sistem tudi v takšni meri, da bi bilo
vse dostopno vsem ne glede na spol, izvor ali socialno-ekonomski status. Razmisliti bi
bilo treba o dejavnikih, ki vplivajo na obseg telesne dejavnosti med mladimi.
Najpomembnejšo spodbudo dajejo družinsko okolje, šola in športna vzgoja v njej ter
športna društva. Večja ponudba športnih programov in dejavnosti za otroke prispeva
k povečanju količine preživetega časa mladih na športnih dejavnostih (Škof, 2016).
Kljub temu Škof (prav tam) meni, da v Sloveniji še vedno nimamo dovolj velike
ponudbe za mlade. Tu misli zlasti na rekreacijske programe in netekmovalne programe
za mlade. Po njegovem mnenju potrebujemo programe zlasti za starostno skupino
med 12 in 18 let, kjer bi mladi lahko na primer igrali košarko, nogomet, plesali itd. brez
strahu, da morajo postati uspešni, zmagovalci. Šport mladih mora poudarjati in
spodbujati zabavo, razvijati fiziološke in psihološke sposobnosti in predvsem
sociološke sposobnosti udeleženih.
Šport bi moral biti temeljni del življenja otrok. Zlasti v današnjem času, ko nas mora
skrbeti predvsem zdravje otrok, je treba spodbujati športno aktivnost, ki je ključna za
vse otroke. Treba je oblikovati prijetno okolje in otrokom to predstaviti kot nekaj
pozitivnega, če želimo, da to navado ohranijo in odnesejo s seboj v življenje in
prenesejo tudi v obdobje najstništva in kasneje v obdobje odraslosti.
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V študiji, ki so jo izvedli Housten idr. (2002, v Škof, 2016), je bilo ugotovljeno, da so bili
posamezniki, ki so se v mladosti naučili različnih športnih dejavnosti in ob tem razvili
tudi višjo raven gibalnih sposobnosti, dejavni tudi v odraslosti. Rezultati prikazujejo
povezavo med gibalno kompetentnostjo, ki je bila razvita v mladosti, s povečanim
uživanjem v telesni dejavnosti in ohranjanjem udeležbe v njej tudi v kasnejših letih.
Velik pomen športne aktivnosti v mladosti torej lahko pripišemo oblikovanju navad in
vrednot v kasnejšem življenju.

2.2 OBREMENITVE OSNOVNOŠOLCEV

Obremenjenost učencev s šolskim delom ni nov pojav. Ker ni nov pojav, tudi ne sodi
med nikakršne posebnosti današnje šole. Ta problem je star toliko, kot je stara šola.
Že v 17. stoletju je Komensky opozarjal, kako škodljive so lahko posledice šolskega
preobremenjevanja za učence. Najbolj bistveno, na kar je opozarjal, sta bili
neprilagojena učna snov glede na starost otrok in pa obremenjevanje s stvarmi in
pojmi, ki niso bistvenega pomena (Novak, 1995).
Situacija se ni nič kaj izboljšala, saj smo lahko še danes priča nenehnim spremembam
šolskih pravilnikov in učnih načrtov. Učna snov se zamika vedno bolj v nižje razrede.
Novak (1995) citira opredelitev obremenjenosti iz pedagoške enciklopedije iz leta
1963, ki obremenjenost opiše kot »celokupnost psihičnih in fizičnih naporov, katerim
so učenci izpostavljeni pri pouku v določeni časovni enoti«.
Podpora in nasveti lahko otroku pomagajo razviti učinkovite strategije spopadanja in
uspešnega reševanja problemov in stresorjev. Nasveti, ki jih je podala Čibej Žagar
(2022), so naslednji:






»Sprejmite, da otroka ne morete popolnoma obvarovati pred stresom.
Pogovorite se z otrokom.
Ne podcenjujte otrokovih skrbi.
Otroke naučite sproščanja.
Ne pozabite na gibanje in igro.«

Tudi otroci lahko doživijo duševne in telesne obremenitve, ki so nad njihovimi
zmožnostmi obvladovanja. Od vsakega posameznega otroka je odvisno, katere bo
doživel kot stresor (dražljaj, ki poruši duševno ravnovesje). Ni nujno, da je vedno vsak
stres slab. Lahko pa se pojavi tudi v obliki izziva, ki ga otrok ob večjem naporu zmore
obvladovati in ga spodbudi k nekim novim dejanjem. Danes so za šoloobveznega
otroka pogosti vzroki za pojav stresa zahteve po šolski uspešnosti, ki prihajajo s strani
staršev ali učiteljev (Čibej Žagar, 2022).
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Mikuš Kos (2017) poudarja, da na duševno zdravje in psihosocialno delovanje otrok
neposredno vplivajo družbeni dejavniki. Na slabšanje duševnega zdravja populacije
vplivajo spremembe v načinu življenja in bivanja, kot so urbanizacija, migracije, razpad
družinskih vezi … Nujna je zaščita duševnega zdravja otrok, saj mednarodne
raziskave potrjujejo porast duševnih motenj. M. Murphy in Fonagy (2012, v Mikuš Kos,
2017) navajata, da ima v Veliki Britaniji 10 % otrok, ki so mlajši od 16 let, duševne
motnje.
Ries Merikangas idr. (2009, v Mikuš Kos, 2017) so v metaanalizi pregledali
mednarodne epidemiološke podatke in ugotovili, da v njih prevladuje ugotovitev, da je
imela v letu pred raziskavo četrtina otrok duševne motnje. V celotnem otroštvu pa je
imela duševne motnje tretjina vseh otrok v preiskovanih populacijah.
Tudi podatki mednarodne študije HBSC, ki se nanašajo na duševno zdravje
mladostnikov v Sloveniji, so precej zaskrbljujoči. V raziskavi so ugotovili, da skoraj
polovica vprašanih slovenskih mladostnikov vsaj enkrat na mesec doživlja simptome,
kot so razdražljivost, nemir, nespečnost, potrtost, glavobol, bolečine v želodcu in križu.
Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da te simptome okoli 10 % vprašanih doživlja več
kot enkrat na teden (Tomšič idr., 2009, v Škof, 2016).
Kadar je govora o duševnem zdravju, najprej pomislimo na zahteve in pričakovanja do
delovanja posameznika in na pritiske, strese današnjega časa, ki povzročajo tesnobo,
depresivnost in druge psihične težave. Vsak podsistem vsebuje ogrožajoče in
varovalne dejavnike. Glavni varovalni dejavnik otroku predstavlja družina. V to
kategorijo pa umeščamo tudi šolo. Za večino otrok šola predstavlja varovalni dejavnik,
so pa tudi otroci, pri katerih je lahko šola glavni povzročitelj motnje (prav tam).
Učenci so lahko obremenjeni na več načinov. Vse vrste obremenitev se med seboj
prepletajo. Po navadi je ena izmed njih tista, ki prevladuje. To pa še ne pomeni, da
nekaterih učenci ne morejo doživljati sočasno in da ne morejo biti večstransko
obremenjeni.
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2.2.1 Psihomotorne obremenitve
Učno delo ne zahteva zgolj statičnih naporov, temveč tudi intelektualne. Učenci
premagujejo fizične napore zaradi izpostavljenosti statičnim obremenitvam. Primer
tega je večurno sedenje in osredotočeno delo med poukom ali učenjem. Poleg fizičnih
premagujejo še psihične napore zaradi intelektualnih obremenitev, ki se med
procesom učenja pojavljajo. Samo takrat, ko je telo učenca ustrezno napeto, lahko ta
premaguje poleg statičnih še intelektualne napore in zbranost. Ko se učenec uči, bere,
piše, posluša, opazuje, mora biti osredotočen na to, kar počne in kaj se v okolici takrat
dogaja. Dolžina obremenitve in moč napora sta sorazmerni, saj velja, da čim daljša je
obremenitev, tem večji napor je potreben. Zelo pomembna pri pouku pa je tudi skrb,
da učenci niso deležni prevelike količine statičnih obremenitev, saj posledično s tem
dušimo motorično aktivnost učencev. To pa pospešuje njihovo utrujenost (Novak,
1995). Pouk je treba narediti čim bolj razgiban, aktiven in snov, ki sicer potrebuje veliko
napora in vložka za razlago in zapomnitev, preoblikujemo tako, da se učenci vse to
naučijo nezavedno in zlasti pomembno, aktivno. Razgibano učenje pripomore k
dobremu počutju, boljšemu sodelovanju in kar je najpomembneje, učni učinkovitosti.

2.2.2 Telesne obremenitve in obremenitve čutil
Med telesne obremenitve sodijo težke šolske torbe, neprimerne šolske mize in stoli,
slaba osvetlitev prostora … Kljub temu da morda našteti dejavniki nimajo neposredne
povezave z delom za šolo, so pomembni dejavniki nepravilnega obremenjevanja.
Raziskave so pokazale, da so učenci učno uspešnejši takrat, ko so vključena različna
čutila hkrati. Zaradi sedenja pri pouku vsak dan in premalo vključenega gibanja se
posledično pojavlja nepravilna telesna drža, krivi se hrbtenica, pojavijo se okvare
vida …(Novak, 1995).

2.2.3 Čustvene obremenitve
Čustvo, ki se v šoli zelo pogosto pojavi, je strah. Do neke mere je to čustvo naravno in
je del življenja. Ko pa pri otroku preide do te ravni, da živi v stalnem strahu ali je
izpostavljen intenzivnim stresnim situacijam, pa ta postane nezdrav in nenaraven.
Strah posamezniki doživljajo kot neugodje. Če je tega doživljanja preveč, se lahko
pojavijo psihosomatska obolenja, glavoboli in druge težave. Učenci v šoli strah na
primer doživljajo pred preverjanji znanja, spraševanjem, negativno oceno, strogimi
učitelji, porazi, neuspehom. Vsi našteti primeri so povezani s samo zasnovo šolskega
kurikuluma. Novak (1995) omeni tri osnovne strategije načrtovanja kurikuluma, ki so:
učno-ciljno, učno-snovno in razvojni model načrtovanja.
Pomembno je, da je šola naravnana v to smer, da učenci usvojijo čim več znanja skozi
znanstveno sprejete in potrjene resnice, ki jih učitelj le posreduje. Učenci pa do njih
prihajajo sami z raziskovanjem, izkušnjami, aktivnostjo.
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2.2.4 Intelektualne obremenitve
Učni programi so pogost vir obremenitev pri učencih. Ni smiselno, da so v učnih načrtih
predvidene vsebine, ki jih učenci usvajajo zgolj s pomnjenjem. Vsebovati bi morali
takšne vsebine, do katerih učenci pridejo s pomočjo lastnih izkušenj. Usvajanje
podatkov na receptivni ravni je nesmiselno in za učence vsekakor nezanimivo. Prisila
pa vzbuja strah, ki se velikokrat razvije še v odpor. Ko se učenec odtuji od snovi, se
na drugi strani odtuji tudi odnos učenec-učitelj (Novak, 1995).

2.3 PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI OBREMENJENOSTI
Obremenjenost posameznika ni odvisna zgolj od tega, kakšnim naporom je
posameznik izpostavljen, temveč tudi od posameznika samega. Najpomembnejši med
psihološkimi dejavniki so sposobnosti, znanje in motivacija (Žagar, 1995).

2.3.1 Sposobnosti
V psihologiji obstajajo številne teorije, ki razlagajo človekove sposobnosti. V splošnem
bi jih lahko razdelili v dve skupini. Ena skupina so teorije, ki govorijo o eni sami
inteligentnosti, druga skupina pa so tiste teorije, ki omenjajo več različnih
inteligentnosti. Žagar (1995) pa omeni bolj optimistične teorije, ki poudarjajo
kvalitativne razlike v sposobnostih med ljudmi. Kot primer ene izmed teh omeni
Gardnerja in njegovo teorijo mnogoterih inteligentnosti. V njegovo teorijo spada sedem
neodvisnih vrst inteligentnosti – lingvistična, logično-matematična, prostorska,
glasbena, telesno-gibalna, interpersonalna in intrapersonalna. Tu je pomembno
omeniti tudi to, kar avtor teorije posebej poudarja. Pravi, da so lahko posamezniki v eni
izmed teh sposobnosti nadpovprečni, medtem ko so v drugih lahko povsem povprečni.
Razlike v sposobnostih, na katere mora biti učitelj pozoren v razredu, so ključnega
pomena. Razlike upošteva tako, da prilagodi težavnost nalog.
Pozoren mora biti na vse tri vidike v razvoju sposobnosti (Žagar, 1995): stopnjo
razvitosti, strukturo in miselni razvoj. Če bi bili vsi učenci deležni enakega pouka brez
prilagoditev, se lahko pri nekaterih zagotovo pojavi preobremenjenost. Ključno vlogo
ima tu torej učitelj, ki je vodja in poskrbi za prijetno klimo in počutje svojih učencev. On
je tisti, ki z njimi preživi največ časa in jih najbolj pozna, zato tudi ve, kje kdo potrebuje
prilagoditev.
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2.3.2 Znanje
Znanje kot dejavnik obremenjenosti zajema dva vidika: količino in kakovost. Znanje, ki
je kakovostno, se izkaže v tem primeru, ko učencem omogoča učinkovitejše reševanje
problemov. Hkrati pa je zanje tudi podlaga za izobraževanje na višji stopnji. Vse to je
treba imeti v mislih že pri pisanju učnih načrtov in učbenikov. Kakovost znanja pa se
izkaže tudi v transferu. Zanj so odgovorni predvsem učitelji, ker morajo le-temu
nameniti posebno pozornost. Znanje, ki je v spominu učenca urejeno, povezano in
posplošeno, lahko rečemo, da ima transfer. Ko govorimo o obremenjenosti in znanju,
ne moremo mimo tega, da je pot do znanja vsekakor pomembna. Pomembna je
organizacija časa, ki ga ima učenec za učenje. S tem pa so povezani tudi učni stili. Ti
so: divergenten, konvergenten, asimilativen in akomodativen (Kolb, 1984 v Žagar,
1995).
Pri kvalifikaciji znanja izhajamo iz izkustvenega učenja, kjer so vključeni štirje načini
učenja: neposredna izkušnja, razmišljajoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija
in aktivno eksperimentiranje. Neposredna izkušnja in abstraktna konceptualizacija
predstavljata dimenzijo pridobivanja informacij. Aktivno eksperimentiranje in
razmišljajoče opazovanje pa dimenzijo transformacije informacij (prav tam).

2.3.3 Motivacija
Motivacijo delimo na zunanjo in notranjo. Če se učenec uči zaradi notranjih potreb, ker
ga snov zanima ali ker se želi naučiti nekaj novega, pravimo, da je notranje motiviran.
Obratna od notranje pa je zunanja motivacija. Učenec je zunanje motiviran takrat, ko
se uči zgolj zaradi ocen, pohvale, nagrade ali pa strahu pred kaznijo. Kakor koli
pogledamo, pa je motivacija tudi ključen dejavnik obremenjenosti. Lahko rečemo, da
motivacija povečuje obremenjenost, saj motivirani učenci v proces učenja vložijo veliko
več energije in časa kot nemotivirani (Žagar, 1995).
V nasprotju z visoko motivacijo, ki vpliva bolj obremenjujoče, pa lahko že prej
omenjena dejavnika (znanje in sposobnosti) vplivata razbremenjujoče, če sta na višji
ravni. Kadar sta na visoki ravni, posamezniku zahteve poenostavita. Nikakor to ne
pomeni, da bi morali učence demotivirati, temveč samo prilagajati aktivnosti njihovim
zmožnostim in interesom (prav tam).
Danes v šoli preveč prevladuje zunanja motivacija zaradi prevelikega pripisovanja
pomena ocenam. Notranje motivirani se učijo za lepe in dobre ocene, zunanje
motivirani pa v izogib slabim ocenam. K temu vsekakor pripomorejo nekateri starši s
svojimi nerealnimi pričakovanji in posledično izvajajočim pritiskom na otroke.
Rezultati mednarodnih primerjalnih raziskav, ki so merile izobraževalne dosežke,
nakazujejo, da ima domače okolje pomembno vlogo in podporo pri izobraževanju. V
okviru raziskave Mladina 2020 (Lavrič idr., 2021) so postavili anketirancem vprašanja,
ki so se navezovala na pričakovanja staršev v povezavi s šolo. Dobljeni rezultati
nakazujejo pomembno vlogo domačega okolja pri dosežkih učencev v vzgoji in
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izobraževanju. Kljub nekako pričakovanim rezultatom, da naj bi stopnja izobrazbe
staršev vplivala na učne dosežke otrok, rezultati raziskave Mladina 2020 ne zaznavajo
velikih razlik med pomembnostjo spričevala otroka in stopnjo izobrazbe njihovih
staršev.

2.4 PSIHOLOŠKE POSLEDICE OBREMENJENOSTI

Poleg zgoraj naštetih in opisanih dejavnikov obremenjenosti Žagar (1995) izpostavi še
subjektivna dejavnika, in sicer utrujenost in doživljanje stresa. Posledice se kažejo v
številnih znakih na področju miselnega funkcioniranja, čustvenega doživljanja,
motivacije in vedenja. Možni znaki utrujenosti in stresa so upočasnjeno mišljenje in
motnje razumevanja, motnje pozornosti, upad motivacije za delo, nemirnost,
anksioznost, nespečnost ...
Utrujenost je pojem, ki ga nekateri definirajo kot aktivnosti, ki ta pojav povzročajo. Drugi
pa za definicijo pojma upoštevajo pojavne znake samega vedenja. Če izhajamo iz
aktivnosti, ločimo telesno in miselno utrujenost. Če pa izhajamo iz pojavnih znakov, pa
ločimo fiziološko in psihološko utrujenost. Za učence ima nekako psihološka utrujenost
večji pomen. Mosso (Gurden, 1982 v Žagar, 1995) omeni konveksni in konkavni tip
utrujenosti. Pri konveksnem je na začetku delovni učinek zelo velik, nakar doživi strm
padec, medtem ko pri konkavni začne delovni učinek takoj padati, se nekaj časa
vzdržuje na isti stopnji, dokler s časom povsem ne upade. Naj poudarimo, da potek
utrujenosti ni pri vseh ljudeh enak in zlasti za psihološko utrujenost lahko trdimo, da je
do določene mere individualno pogojena. Za omilitev psihološke utrujenosti pri učencih
je pomembno, da vplivamo na vzroke, ki njen nastanek povzročijo. Enoličnost pouka
presekamo z zanimivim podajanjem snovi, nepričakovanimi aktivnostmi in situacijami,
menjavanjem aktivnosti, vključevanjem humorja. Tudi pravila in disciplina naj zajemata
meje normale in naj niso prestroga. Za pojav stresa pa so zagotovo krivi prepleti
stresnih dejavnikov v šoli s tistimi doma. Primer je preverjanje znanja, ki bo za učenca
izjemno stresna situacija, sploh če doma na tega učenca vršijo pritisk zaradi šolskih
ocen. Mnogo psihologov meni, da je eden najpomembnejših indikatorjev stresa
anksioznost.

35

2.5 STRUKTURNI VIDIKI OBREMENJENOSTI
2.5.1 Spremembe v obdobju nove moderne
Postmodernistična teorija zajema različne poglede in forme s strani različnih avtorjev.
Vsak uporablja svojo argumentacijo in pogled. Veliko jih trdi, da naj bi se razvil v času
renesanse ali razsvetljenstva. Pomenil naj bi zanašanje na logične oblike diskurza in
linearnih načinov mišljenja (Harpine, 2004).
Švab (2001) meni, da kljub temu, da obstajajo teoretiki, ki sicer trdijo, da o postmoderni
družbi ne moremo govoriti kot o nekakšnem radikalnem rezu z moderno družbo, pa se
vseeno strinjajo, da gre za radikalno spreminjanje družbenih pogojev. Tej pravijo
visoka ali pozna modernost. Za to isto obdobje Beck (2009) ugotavlja, da ne moremo
govoriti o koncu moderne, ampak šele o njenem začetku. Vseeno pa priznava, da
modernizacija razkraja industrijsko družbo. Na njeno mesto pa prihaja druga
modernost. Tako kot Beck pa se tudi Giddens (1983, v Beck, 2009) in njegova analiza
postmodernosti osredinja na razlike med predmodernimi in modernimi značilnostmi
družbe. Ta svoj pristop poimenuje diskontinuistična interpretacija modernega
družbenega razvoja. Giddens ugotavlja dva vidika te diskontinuitete. Eden je
globaliziranje v njeni razsežnosti, drugi pa v intenzivnosti tako, da sega v same
značilnosti intimnega in osebnega vsakdanjega življenja. Če se opremo na Giddensa,
je refleksivnost tista glavna značilnost modernosti, ki se odvija v temeljih sistemske
reprodukcije na tak način, da se delovanje in mišljenje neprestano lomita drug na
drugem. Švab (2001) poudari, da gre tu za institucionalno refleksivnost, ki je
konstitutivni element organizacije in transformacije družbenega življenja.
Poleg te značilnosti pa Giddens (1983, v Beck, 2009) vpelje še koncept refleksivnega
projekta sebstva. Ta temelji na tezi, da so spremembe v intimnih vidikih osebnega
življenja neposredno povezane s širšimi družbenimi vezmi oziroma da se refleksivnost
modernosti razširja tudi na bistvo sebstva. V splošnem postmoderne družbe niti ne
zanima toliko samo množično industrijsko zaposlovanje delovne sile, kot jo zanimajo
posamezniki v vlogi potrošnika. Člani družbe so podrejeni vsesplošni potrošnji. Svet,
ki ga v glavnem vodi potrošnja, je poln skušnjav, neomejenih želja in nestabilnih potreb.
Glavna značilnost omenjene družbe pa je tudi obvladovanje naključnih priložnosti in
nepotešljive želje po novem (Plachciak, 2010). Šaponja (2006) pravi, da se značilnost
tega novega obdobja kaže tudi v tem, da posamezniki niso zadovoljni zgolj s
spoštovanjem moralnih zakonov, ampak se v posameznikih pojavlja želja po
sooblikovanju le-teh.
Omeniti velja tudi postmoderne diskurze propada družine. Znotraj teh prevladujeta dve
tezi: teza o izginjanju meja med zasebnim in javnim ter teza o negativnih učinkih
individualizma. Švab (2001) predstavi Baudrillardevo tezo o razkroju meje med javno
in zasebno sfero. Baudrillard trdi, da v največji meri na to vplivajo mediji, ki ustvarjajo
presežek pomenov, ki zabrisuje vse meje. Eden izmed teh je zagotovo zabris meje
med javnim in zasebnim. Po televizijah se v raznih oddajah predvaja prikaz življenja
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neke družine. Kljub temu, da podobe niso realne in ne prikazujejo običajnega življenja
ljudi, so za milijone gledalcev, katerim novinarji in tv-voditelji posredujejo te podatke
na dom, resnične. Gledalci se o teh dogodkih pogovarjajo, kot da bi govorili o svojih
lastnih življenjih. Po Baudrillardu je to hiperrealnost (prav tam).
Mnogim se zdi, da je obdobje, v katerem živimo danes, zaznamovano z moralnim
kaosom in kulturno slepoto. Za krizo vrednot pa pogosto krivijo mlade, ki so produkt
sodobne potrošniške družbe, površne popkulture in medijev. Na prvi pogled se zdi to
posledica gibanj zadnjih desetletij, a kot Nastran Ule (2013) predstavi, gre za
nepoznavanje značilnosti razvoja sodobnih družb. Drži, da se zelo hitro spreminjajo
življenjski stili in prakse, vendar pa se nekaj dogaja tudi s spremembami vrednot.
Vrednote usmerjajo naše doživljanje, mišljenje in delovanje v svetu. Vrednote so želje
drugega reda, ki nam narekujejo, da so želje prvega reda (neposredno občutenje)
usklajene z našimi predstavami o življenju in osnovnimi cilji. Vrednote so na eni strani
zelo osebni sistemi, na drugi strani pa zelo družbeni. V veliki meri jih določajo družbene
ideologije, ki skušajo vplivati na naše mišljenje in delovanje.
Družbeni sistemi vrednot so lahko odprti, lahko so pa zelo normativni, usmerjevalni. Ni
nujno, da sta oba sistema (osebni in družbeni) vrednot usklajena. Kadar se pojavi večji
razmah med tema dvema, potem slišimo, da živimo v svetu brez vrednot oziroma v
krizi vrednot. Če se vrnemo v sodobni čas, ugotovimo, da prihaja do velikih neskladij
med osebnimi vrednotami ljudi in velikimi vrednotami ideologij. In to razhajanje daje
občutek o krizi vrednot (Nastran Ule, 2013).

2.5.2 Življenjski poteki in družba tveganja
Vsak posameznik skozi svoje življenje prepotuje neko pot. Ta pot se od posameznika
do posameznika razlikuje. Ta življenjski cikel, ki ga posameznik opravi, pa Ule (2003)
predstavi kot življenjski potek, ki je glavna institucija socializacije. Sodobna življenja
vse bolj zaznamujejo procesi individualizacije in izbirnosti (Nastran Ule, 2013).
Življenjski potek je mogoče predstaviti na dveh ravneh. Ena je individualno psihološka,
ta se nanaša na spremembe v posameznikovi biografski izkušnji in identiteti ter socialni
integraciji. Druga pa je na makro sociološki ravni, ki se nanaša na družbene,
institucionalne strukturne spremembe v socialnem in zgodovinskem času. Za sodobne
življenjske poteke je značilno, da se ti dve ravni raziskovalnih poti vedno bolj
združujeta.
Heinz (1997, v Ule, 2003) pravi, da analiza življenjskih potekov ne more biti izključno
individualna niti izključno družbena analiza, ampak mora kot svoje hevristično načelo
upoštevati vse ravni družbene organizacije.
Ule (2003) omenja gonilne sile, ki usmerjajo vsakega posameznika skozi njegov
življenjski potek. Te so različne, a ena izmed njih je vsekakor družbena delitev.
Življenjski potek lahko drugače predstavimo tudi kot nekakšen premik posameznika
glede na pomenljive in družbeno zaželene položaje, odnose, pričakovanja in vrednote.
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Poleg tega so tu še zunanji dejavniki, kot so ritualizacija in institucije posameznih
prehodov, pomembni partnerji posameznika, makro družbeni procesi, ki ohranjajo ali
pa spreminjajo strukturne ali kulturne razmere življenjskih načrtov in delovanje
posameznikov. Vsekakor pa ne smemo pozabiti niti na pomembne življenjske
dogodke, ki vplivajo na življenjski potek. Pomembni življenjski dogodki oblikujejo na
neki način pričakovane, a pogosto neizogibne statusne prehode, ki jih posameznik
mora sprejeti, predelati in se jim prilagoditi. Življenjski potek pa je mogoče pojmovati
tudi kot zaporedje statusnih prehodov. Med seboj pa se razlikujejo glede na
kulturnozgodovinske in družbenoekonomske okoliščine. Glavna področja, ki so precej
zanimiva za raziskavo življenjskega poteka, so družina, izobraževanje, delovno okolje,
potrošnja in trg. Poudariti je treba, da statusni prehodi ne le nadzorujejo prehode v
življenjskem poteku, temveč so tudi glavna referenčna točka za oblikovanje
posameznikove življenjske poti (prav tam).
Stopnjevanje pritiska na mlade za doseganje čim višje izobrazbe in podaljševanje
mladosti sta eni izmed prvih značilnosti družbe tveganja, ki so jih izkusili mladi. Mladi
so nekako prisiljeni podaljševati izobraževanje in ekonomsko odvisnost od staršev.
»Dobra« izobrazba v družbah tveganja predstavlja »vstopnico na trg dela« in s tem
tudi vstopnico v odraslost (Šaponja, 2006).
Za razumevanje življenjskih potekov in prehodov pa potrebujemo tudi poznavanje
časovnega konteksta, ki deluje na presečišču biografskega, socialnega in
zgodovinskega časa. Prehodi in potek sta neodvisna pojma, saj potek, kot je omenjeno
že zgoraj, sestavljajo prehodi, prehodi pa se vklapljajo v sam potek. Dimenzijo
zgodovinskega časa so sociologi največkrat preučevali s pomočjo primerjave med
različnimi starostnimi kohortami. Naj omenim, da so to bile tudi prve primerjalne študije
življenjskega poteka, ko se je raziskoval življenjski potek skupine in ne posameznik.
Kohorta je skupina ljudi, ki imajo skupno časovno določilo. Na primer rojeni v istem
letu, začetek šolanja v istem letu ... Šele družbeni in kulturni dejavniki pa kohorto
oblikujejo v generacijo. Generacija se namreč od kohorte razlikuje po tem, da to ni
samo starostna skupina, ampak je tudi družbena skupina, ki ima soroden socialen in
življenjski okvir bivanja, skupna ali podobna stališča, primerljive sisteme dejavnosti,
ciljev, interesov, izkušenj … Povedano drugače je to torej družbena skupina podobne
starosti, ki živi v podobni družbeni in zgodovinski situaciji, na podoben način doživlja
čas, v katerem živi, pridobiva podobne izkušnje in znanja, razvija podobna stališča,
vrednote in življenjske stile (Ule, 2003).
Družbeni prehodi od ene generacije k drugi omogočajo prenos kulturne dediščine od
starejših generacij k mlajšim. Ob tem vsekakor to pomeni tudi spreminjanje dediščine.
Zanimivo je, da so tradicionalne družbe poznale le malo sprememb v prenašanju te
dediščine. V modernih družbah pa so se medgeneracijska razmerja kar precej
spremenila. Za nove generacije velja, da ni dovolj le sprejetje znanja od prejšnje
generacije, temveč presežek le-tega. Vsaka nova generacija v moderni družbi želi biti
na svoj način inovativna in originalna. To še dodatno vzpostavlja napetosti. Kaže pa
se še en vidik medgeneracijskega spora. Starejša generacija poskuša to, kar je
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ustvarila, ohraniti in vsiliti mlajšim, mlajši pa poskušajo zanikati staro in vpeljati svojo
(Ule, 2003).
V življenjskem poteku klasične moderne so posamezniki vedeli, s kakšnimi težavami,
tveganji se bodo srečevali ter kdaj bo konec in začetek nekega obdobja. Ravno to je v
življenjske poteke in prehode vnašalo stabilnost in omogočalo načrtovanje prihodnosti.
V zadnjih časih pa je prišlo do velikih sprememb v prehodih. Vse bolj se prehodi
odmikajo od tradicionalnih normativnih pričakovanj. Trendi se nagibajo k
destandardizaciji in deregulaciji prehodov. Spremembe v zaporedju ter trajanju
prehodov so postale značilnost modernih industrializiranih družb (Ule, 2003).
Družba tveganja ima svojo novo paradigmo, ki temelji na rešitvi problema, kako je
mogoče tveganja in nevarnosti, ki se proizvajajo z modernizacijskim procesom,
preprečiti, jih narediti nenevarne, dramatizirati, kanalizirati in jih tam, kjer so se pojavili
v obliki nekakšnih stranskih učinkov, omejiti in razpršiti na tak način, da ne bi ovirali
samega procesa modernizacije in ne bi prekoračili meje dopustnega (Beck, 2009).

2.5.3 Tveganost postmodernih življenjskih potekov
Življenjski poteki posameznikov so postali vse bolj odvisni od njihovih osebnih
odločitev, kar povečuje različnost individualnih življenjskih načrtov pa tudi njihovo
tveganost. Čas, v katerem živimo, nam na vsakem koraku ponuja ogromno izbiro
življenjskih usmeritev in stilov. Vsa medijska in tržna ponudba, ki smo ji priča, nas
postavlja pred manjše ali večje odločitve, ki s seboj prinašajo tveganja, ki jih ne
moremo povsem nadzorovati ali predvideti. Ko individualizacija seže v sfero družine,
se vsa bremena posameznikov še podvojijo ali potrojijo. Družinsko življenje postane
nenehno lovljenje ravnotežja med nasprotnimi ambicijami, hotenji njenih članov, ki
izhajajo iz visokih zahtev po mobilnosti, izobraževanju, vzgoji otrok, delu doma (Ule,
2003).
V splošnem je zelo zahtevna naloga lajšanje prehodov v odraslost, ki pa se je morajo
države lotiti s številnimi ukrepi na različnih področjih (šola, zaposlitev, varstvo otrok,
enakost med spoloma). Najtežja naloga prehodov naj bi bilo oblikovanje družine.
Programi bi morali biti oblikovani na osnovi življenja ljudi v že vzpostavljenih družinah,
da bi mladim olajšali oblikovanje družine. Večina mladih žensk se ni več pripravljena
odreči karieri ali službi, da bi se omejila na skrb za družino in gospodinjstvo (Kuhar,
2003).
Življenjske poteke mladih danes zaznamujejo nekatere pomembne spremembe, med
katere uvrščamo tudi prehod v odraslost. Tudi raziskava Mladina 2020 je potrdila trend
zviševanja starostne meje pri prehodu v odraslost. Kljub nizkemu deležu odseljenih od
družine se je v primerjavi z letom 2010 ta nivo nekoliko zmanjšal. Na drugi strani se je
povečal delež tistih, ki pri svojih starših živijo le deloma oziroma občasno. Odločitev,
kdaj se mladi odselijo od doma, je pogojena z mnogimi dejavniki. Med njimi so
vključenost mladih v izobraževanje, negotovost na trgu dela, finančna odvisnost …
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S podobnimi dejavniki je tudi povezana odločitev za skupno bivanje s partnerjem. Se
pa tudi ta odločitev in odločitev za sklenitev partnerske zveze pomika v kasnejša leta.
Raziskava na področju življenjskih potekov pa ugotavlja tudi zamik starosti matere ob
rojstvu otroka. Sklepamo lahko, da se starostna meja zvišuje tudi zaradi daljše
vključenosti v izobraževanje in kasnejšim vstopom na trg dela. Trende, ki jih raziskava
ugotavlja, lahko podkrepimo s tem, da se širi trend individualizacije mladih.

2.5.4 Individualizacija
Individualizacija je pojem, ki ni nastal v drugi polovici 20. stoletja, zasledimo ga že v
obdobju renesanse (Burckhardt), dvorne kulture srednjega veka (Elias), v znotrajsvetni
aksezi protestantizma (Max Weber), osvoboditvi kmeta iz podložništva (Marx) ter v 19.
in začetku 20. stoletja pri rahljanju medgeneracijskih vezi družine (Imhof) (Beck, 2009).
Pojem individualizacija pomeni celoto družbenih procesov in izkušenj, za katere je po
eni strani značilno raztapljanje vnaprej predpisanih in standardiziranih življenjskih
oblik, kot so razredna pripadnost, spolne vloge, jedrna družina itd., po drugi strani pa
razpad urejenih normalnih biografij, življenjskih vodil in okvirov življenjskih orientacij.
Razlika med tradicionalno družbo in moderno je ta, da je bil v tradicionalni posameznik
tako rekoč vrojen v neki socialni položaj. V moderni pa moramo sami nekaj storiti, da
dosežemo določeno družbeno mesto. V pozni moderni je proces socializacije torej
zamenjan s procesom individualizacije. Individualizacija poteka v razmerah, ki vse bolj
onemogočajo trajnostno vodenje življenja. Individualizacija je prisila, ki nas spodbuja k
produkciji, samooblikovanju in samoinsceniranju ne le svoje lastne biografije, temveč
tudi svojih socialnih vezi in mrež v različnih fazah življenjskega poteka ob trajnem
dogovarjanju z drugimi in v skladu z zahtevami trga dela, izobraževalnega sistema,
tržne ponudbe (Ule, 2003).
Družbene spremembe, ki se dogajajo znotraj moderne, poteki, kjer se ljudje osvobajajo
iz družbenih form industrijske družbe (razred, sloj, družina, spolni položaji moških in
žensk), so pojavi, ki smo jim kot ljudje priča. Po drugi svetovni vojni je prišlo do
družbenega zagona individualizacije, kjer so se ljudje osvobodili tradicionalnih
razrednih pogojev in družinskih navezav ter postali vedno bolj odvisni sami od sebe ter
od svoje lastne delovno tržne usode z vsemi tveganji. Proces individualizacije ni
povezan zgolj z meščanstvom, temveč je značilen tudi za mezdnega delavca v
nekoliko drugačni obliki.
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2.6 DEINSTITUCIONALIZCIJA DRUŽINE

Ule (2003) izpostavi tudi pojem deinstitucionaliziranja družine. To v današnjih časih
razumemo kot proces zmanjševanja pomena zakona in družine kot institucije, ne pa
izginjanje kot družine. To ne pomeni nič negativnega, temveč zgolj zmanjšanje
institucionalnih funkcij družine z namenom odpiranja prostora za individualizacijo
življenjskih potekov družinskih članov. V sociološki literaturi je bil tipičen družinski
življenjski potek dogodkov predstavljen kot zaporedje dogodkov, ki pomenijo neko
kvalitativno spremembo v življenjskih možnostih in strategijah družinske skupnosti. Ta
predstavlja življenjski potek jedrne družine od vzpostavitve zakonske oziroma
partnerske zveze do smrti zakoncev oziroma partnerjev. Oblikovali so nekakšen cikel,
ki je obsegal več faz. Posamezni avtorji so se glede njihovih opredelitev faz seveda
med seboj nekoliko razlikovali. Vendar pa so se v osnovnih značilnostih življenjskega
poteka strinjali z začetniki in utemeljitelji življenjskega poteka moderne družine. So pa
različne raziskave in statistika in navsezadnje tudi opazovanje našega vsakdana
pokazale, da so se življenjska obdobja aktivnega starševstva v novih generacijah
staršev časovno močno skrajšala in da se daljša doba, ko družinsko življenje ni
osredinjeno okrog otrok.
Avtorica (prav tam) dalje omenja, da s tem, ko govorimo o deinstitucionaliziranju
družine, govorimo tudi o tem, da se odpira prostor za alternative in ob tem izgublja
monopolni položaj zakona in družine. Ob tem pa upada tudi inkluzivnost družine, saj
manjši delež populacije živi v “popolnih družinah”. Nastajajo tudi neke nove oblike
skupnega življenja ljudi, kot so na primer skupno življenje več parov s skupnimi otroki,
istospolne družinske skupnosti itd. Ljudje niso namreč več brezpogojno napoteni na
družino in lastna družina ni več nujni znak prehoda v odraslost. Narašča tudi število
parov, ki se preprosto iz nekih osebnih ali drugih razlogov ne odločajo za otroke,
narašča pa tudi število odraslih, ki ostajajo brez otrok ali družine. Ule (2003) meni, da
je skupaj z upadom institucionalizacije tradicionalne jedrne družine upadla tudi
motivacija ljudi zanjo.

2.6.1 Družinska pluralizacija
Med bistvene pogoje, ki ohranjajo značaj družine v postmodernosti kljub pojavu novih
fenomenov, Švab (2001) umešča družinsko pluralizacijo. Pri tem gre za fenomen, ki
ga modernizacija sicer ni predvidevala, zajema pa z drugo besedo poimenovano
mnogovrstnost življenjskih stilov, potekov in sprememb v družinskih vrednotah.
Švab (2001) loči različne procese družinske pluralizacije, ki pa so med seboj povezani,
se prepletajo in tvorijo soodvisna razmerja. Eden izmed njih je pluralizacija družinskih
oblik, ki pomeni soobstoj različnih oblik in načinov družinskega življenja glede na
odločitev posameznikov. Ni pomembno, ali to izhaja iz lastnih preferenc nekega
posameznika ali ga vsilijo določeni dogodki ali razmere, kot so razveze, enostarševske
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družine ipd. Ta proces je povezan s spremembami, kot so upad števila formalnih
zakonskih zvez, večanje števila razvez in večje število rojenih otrok v izven zakonski
zvezi. Tesno s tem procesom je povezana tudi pluralizacija življenjskih stilov. Ta ima
vsekakor vpliv na raznolikost družinskih in partnerskih zvez.
S pluralizacijo družinskih oblik pa povezujemo tudi spreminjanje in pluraliziranje
življenjskih potekov. Pri tem velja omeniti poseben segment družinske pluralizacije, ki
je sprememba družinskih vrednot. Na tem mestu se pokaže, da je imela družinska
pluralizacija že zametke v moderni in da je postmoderna le pospešek moderne
pluralizacije družinskih oblik. Se pa pojavijo spremembe na področju vrednot. Te
spremembe razlikujejo družino v modernosti in postmodernosti. Takrat so bile na
primer predstave o neporočenih materah izredno konservativne in tradicionalne,
medtem ko so danes enostarševske družine povsem družbeno sprejeta in dokaj
razširjena družinska oblika (prav tam).
Zadnji segment družinske pluralizacije pa je intradružinska diferenciacija. Ta zajema
pluralizacijo družinskih vlog, ki pa ne velja za vse družinske vloge. Materinstvo ostaja
v osnovi tipično moderna vloga, čeprav se deloma tudi pluralizira. Očetovstvo se
pluralizira na področju moških identitet in pa očetovsko nevpletenostjo v družinsko
življenje. Velika novost postmoderne pa je družbeno legitimna neprisotnost očetovstva
(prav tam).

2.7 KONCEPT PROTEKTIVNEGA OTROŠTVA

Koncept otroštva, kot ga poznamo danes, se ni pojavil dolgo nazaj v preteklosti, je
precej moderen. Pojem se skupaj s pojmom socialne figure pojavi s pojavom moderne
meščanske družine, ki postaja vedno bolj pozorna na blaginjo otroka, nege in varstva
zanj. To velja v meščanski družini, saj so bili otroci delavskega razreda takrat še vedno
najbolj izkoriščena delovna sila. Sredi 18. stoletja se pojavi politika, ki poziva matere,
naj bodo senzibilne za blaginjo svojih otrok. Od začetka 18. stoletja se t. i. problemu
otrok (to naj bi bil pojem, ki je pojmoval število preživelih otrok) pridruži še pojem
problem otroštva (to pa naj bi pomenilo preživetje do odraslosti). Pojavi se miselnost,
da ni več pomembno le rojevanje, ampak tudi pravilno ravnanje z otroki v prvem
življenjskem obdobju (Švab, 2001).
V postmodernosti pa se pozornost do otrok vedno bolj stopnjuje. Ker živimo v času, ko
se intenzivno spreminja družinsko življenje in družbeni pogoji, se vsekakor posledično
s tem spreminja tudi samo otroštvo in pomen le-tega. Spreminjanje otroštva v
postmodernosti lahko označimo s pojavom protektivnega otroštva. Ta vključuje vedno
večjo skrb za otroke, njihovo blaginjo, izobraževanje … Danes otroštvo velja za
izredno varovan del eksistence in danes je otrok precej varovan pred fizičnimi,
seksualnimi in moralnimi nevarnostmi. Na drugi strani pa želimo otrokom omogočiti
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razvoj njihovih sposobnosti oziroma osebnih atributov, med katere štejemo inteligenco,
izobraženost in čustveno stabilnost. Ne moremo pa mimo dejstva, da je otrok v obdobju
postmodernosti vključen v atribut odvisnosti, ki pa se vedno bolj podaljšuje in širi
seznam potreb, ki naj bi jih otroci imeli. Z naraščanjem intenzivnosti pomena otroštva
se spreminjajo tudi nekateri demografski dejavniki. Med njih na primer uvrščamo
prelaganje odločitve za starševstvo na poznejša leta, zmanjševanje števila otrok v
družini … Protektivno otroštvo narekuje nekakšne pogoje uspešnega starševstva, zato
se danes ljudje pozneje odločajo za to vlogo. Ta vloga postaja vedno bolj odgovorna,
zato je odločitev zanjo vedno težja. Poleg tega pa se zvišujejo tudi pričakovanja in
zahteve staršev do svojih otrok. Ni dovolj samo sprejetje otroka z vsemi posebnostmi
in pomanjkljivostmi, temveč je pomembno korigiranje teh pomanjkljivosti in pa
spodbujanje njegovih sposobnosti. Sem lahko torej štejemo vpis v glasbene šole, vpis
v različne športe, vpis v šole tujih jezikov itd. V postmodernosti je vedno bolj
pomemben vpliv starša na otrokov vsestranski razvoj, kjer pomembno vlogo odigra
individualnost. Danes je večji poudarek na otrokovi individualnosti in samorazvoju.
Odnosi med starši in otroci pa počasi izgubljajo pomen dobre vzgoje. Švab (2001) kot
imperativ protektivnega otroštva označuje, da je le najboljše dovolj dobro za otroka.
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA

Do zdaj ni bilo narejenih veliko raziskav v našem prostoru, ki bi povezovale izvenšolsko
ukvarjanje s športom in delo v šoli. Opravljena je bila raziskava, ki temelji na
ugotavljanju povezanosti med učnim uspehom in športnimi interesnimi dejavnostmi.
Rezultati, ki so predstavljeni v zborniku z 18. strokovnega posveta Zveze društev
športnih pedagogov Slovenije leta 2005, so pokazali, da gibanje označujemo kot
enega izmed načinov za doseganje visokih učnih rezultatov (Štemberger in Grilc,
2005). Raziskava avtoric Štemberger in Grilc, ki sta jo leta 2005 objavili v zgoraj
omenjenem zborniku, je bila opravljena na vzorcu 2.467 učencev od 4. do 9. razreda
8- oziroma 9-letne osnovne šole. Zajeli sta 30 osnovnih šol v ljubljanski regiji, na vsaki
šoli pa je bil anketiran en naključno izbran oddelek vsakega razreda. Njuna raziskava
potrjuje šport kot pomemben dejavnik za oblikovanje osebnostnih lastnosti, ki so
odločilne za visok učni uspeh. Poleg tega šport tudi celostno vpliva na človekov razvoj
ter na razvoj in delovanje kognitivnih procesov.
Tudi v tujini raziskav na tem področju ni veliko. Zasledila sem rezultate raziskave, ki
se je nanašala na to, kakšne delovne obremenitve doživljajo košarkarice v Litvi
(Paulauskas idr., 2019). Odvisne spremenljivke, ki so bile uporabljene v raziskavi, so
bile naslednje: skupna tedenska vadbena obremenitev, tedenska vadbena
obremenitev, tedenska obremenitev z igro, kronična obremenitev, razmerje med
akutno in kronično delovno obremenitvijo, monotonost treninga in napor pri treningu.
Poleg delovnih obremenitev skozi sezono so ugotavljali tudi tedenska nihanja ključnih
spremenljivk in učinek igralnega časa na delovno obremenitev igralk. Glavne
ugotovitve so pokazale veliko tedensko nihanje spremenljivk delovne obremenitve,
razen kronične delovne obremenitve. Čas igranja je vplival le na igralne obremenitve
in ne na ostale spremenljivke.
Veliko otrok je poleg rednega obveznega izobraževanja vključeno v mnogo
prostočasnih dejavnosti. Po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije je na dan
1. 10. 2021 v mladinskem razredu v Sloveniji kategoriziranih 4328 športnikov. V
magistrskem delu sem se posvetila otrokom, ki obiskujejo razne športne klube. Želela
sem raziskati, kako usklajevanje šolskih in športnih obveznosti dojemajo učenci sami.
Zanimal me njihov pogled na to usklajevanje. Poleg tega pa me je tudi zanimalo, ali se
pri teh učencih pojavi kakšna obremenjenost. Vse to sem želela raziskati predvsem
zato, ker na tem področju še ni veliko raziskav.
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To področje mi je toliko bližje zato, ker sem se sama redno in aktivno ukvarjala s
športom. Šport in tekmovanja so bili nepogrešljivi del v času mojega osnovnošolskega
in srednješolskega izobraževanja. Nekaj izkušenj, kako usklajevati treninge in šolske
obveznosti, imam sama, vendar pa sem želela raziskati, kako je to pri mlajših
generacijah danes. Sama sem želela slišati perspektivo učencev, vključenih v športne
obveznosti, in sicer kako oni vidijo svoje usklajevanje športnih obveznosti s šolskimi
obveznostmi. Čačinovič Vogrinčič (2013) poudari pomen koncepta soustvarjanja v
delovnem odnosu. Ta koncept se mi zdi izredno pomemben, zato je tudi moja ideja o
izvedbi intervjuja z učenci takšna. Z uporabo koncepta soustvarjanja v delovnem
odnosu dobimo skupni okvir na vprašanje: »Kako?«. Kako bomo spoštovali, kako
bomo vedeli? Potrebujemo odnos in pa pogovor, v katerem je otrok pripravljen
spregovoriti o svojih užitkih, odnosih z drugimi, svoji edinstvenosti, sedanjosti,
spretnostih, sposobnostih ipd.
Pri oblikovanju intervjuja sem sledila smernicam za raziskovanje z otroki (Šugman
Bohinc, 2013). Trudila sem se upoštevati priporočila, ki jih avtorica poda za uspešno
izvedbo intervjuja. To so: oblikovanje prijetnega okolja, izražanje pozornosti,
potrpežljivosti, empatičnosti ... Držala sem se priporočila o postavljanju konkretnih
vprašanj, ker so bili moja ciljna skupina mlajši otroci. Starost intervjuvanih učencev je
bil tudi razlog, da sem izdelala nekaj pripomočkov, s katerimi sem intervju naredila
učencem bolj zanimiv in s tem obdržala njihovo pozornost skozi celoten intervju. Skozi
celoten potek intervjuja pa sem bila še pozorna na otrokova čustva in občutke. Precej
pomembna smernica, ki jo izpostavi Šugman Bohinc, pa se mi je zdela ta, da si
sogovornika prizadevamo razumeti in ne presojati ali ocenjevati.
Cilji, ki sem jim sledila v nalogi, so bili ugotoviti, kakšen je odnos učencev do dela in
do treningov, koliko časa jim ostane za izpolnitev šolskih obveznosti in ali so pri tem
deležni spodbude za šolsko delo s strani trenerjev. Zanimalo me je, kakšne zahteve
do športa imajo njihovi trenerji ter kakšna so pričakovanja učencev samih glede uspeha
v športu.
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Na podlagi zastavljenih ciljev bom poskusila odgovoriti na naslednja raziskovalna
vprašanja.
R1: Kakšen odnos do šolskega dela imajo učenci?
R2: Kakšen odnos do treningov imajo učenci?
R3: Na kakšen način so učenci deležni spodbude za šolsko delo s strani trenerjev?
R4: Kakšne zahteve prinašajo treningi učencem?
R5: Kakšna so pričakovanja učencev do uspeha v športu?
R6: Kako so učenci zadovoljni s količino časa, ki jim poleg treningov ostane za
izpolnitev šolskih obveznosti?

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP

V raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. Zbiranje empiričnih
podatkov je potekalo z metodo spraševanja s polstrukturiranimi intervjuji. Za to vrsto
spraševanja je značilno, da vprašalnik ni pripravljen v celoti, temveč so oblikovane
zgolj okvirne teme, ki spraševalcu omogočajo usmerjanje pogovora. Pogovore sem
izvedla z izbranimi učenci razrednega pouka. Zapisi so bili analizirani z vsebinsko
kvalitativno analizo in oblikovanjem odgovorov na raziskovalna vprašanja.

3.3.1 Vzorec
Način vzorčenja je bil neslučajnostni, namenski. V raziskavi so sodelovali učenci prve
in druge triade izbranih športnih klubov. Kriteriji za izbor športnih klubov so bili
naslednji: član Olimpijskega komiteja Slovenije, udeležba članov kluba na
tekmovanjih (nacionalna ali mednarodna raven), količina treningov moje ciljne
skupine vsaj 2- do 3-krat na teden. Sodelovalo je 9 učencev. Zaradi ohranjanja
anonimnosti so učenci poimenovani s črkami. To poimenovanje bom ohranjala skozi
celotno analizo in interpretacijo.
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Učenec

Razred

Šport

Količina
treningov

A

4.

Tenis

4-krat na teden

B

5.

Plezanje

2-krat na teden

C

1.

Nogomet

3-krat na teden

D

3.

Drsanje

7-krat na teden

E

4.

Nogomet

3-krat na teden

F

1.

Tenis

2-krat na teden

G

6.

Rokomet

5-krat na teden

H

6.

Ples

5-krat na teden

I

2.

Nogomet

4-krat na teden

Tabela 1: Podatki vzorca, zajetega v raziskavo

3.3.2 Opis postopka in zbiranja podatkov
Pred začetkom opravljanja raziskave sem najprej opravila poskusni intervju z
znancem, ki se ukvarja s športom. Na podlagi tega pogovora sem vprašanja še
nekoliko dopolnila in preoblikovala, kjer je bilo to potrebno. Nato sem kontaktirala
različne klube v okolici in jih seznanila z namenom moje raziskave. Dogovorili smo se
za predhodni termin, kamor sem prinesla soglasja za starše otrok, ki so sodelovali v
raziskavi.
Intervju je trajal približno med 20 in 25 minut, odvisno od tega, kako zgovoren je bil
sogovornik oziroma sogovornica. Intervjuji so bili izvedeni na različnih lokacijah, kjer je
bilo dovolj mirno in sproščeno vzdušje: v dvorani na treningu, pri otroku doma, v šoli.
Intervju je potekal individualno v obliki sproščenega pogovora. Za lažje izražanje in
razumevanje teme sem pripravila gradivo, s pomočjo katerega so učenci odgovarjali
na moja vprašanja. Gradivo se nahaja v prilogi (priloga 1).
Vsi pogovori so bili izvedeni v mesecu januarju 2022. Pri tem sem vse pogovore tudi
zvočno posnela za lažji prepis. O snemanju pogovora so bili s soglasjem predčasno
obveščeni tudi starši.
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3.3.3 Opis instrumenta in postopki obdelave podatkov
Intervju je sestavljen iz šestih sklopov. Prvi sklop se nanaša na osnovne podatke o
treningih posameznika (vrsta športa in količina treningov). Drugi sklop se nanaša na
strukturo treningov (napornost treningov in vključenost iger v posamezni trening). Tretji
sklop se osredinja na šolo in obveznosti v njej (količina šolskega dela in učenje za
šolo). Četrti sklop zajema odnos trenerja, peti sklop se nanaša na posameznikovo
počutje ob obveznostih v šoli, zadnji, šesti sklop pa se nanaša na želje, cilje in ambicije
posameznika v športu.
Intervjuje, ki sem jih izvedla, sem najprej prepisala na podlagi zvočnih posnetkov, nato
pa sem jih analizirala po postopkih kvalitativne vsebinske analize. Pri prepisovanju
sem jih že preoblikovala v knjižni zborni jezik. Prav tako sem vse podatke, ki bi lahko
omogočili prepoznavnost oseb, anonimizirala. Pridobljene podatke sem nato obdelala
s kvalitativno vsebinsko analizo in jih odprto kodirala. Pri vsakem intervjuju sem
podčrtala izjave, ki so bile pomembne za raziskavo in s tem določila enote kodiranja.
Dobljenim enotam sem pripisala pojme, ki so smiselno zajemali pomen posamezne
enote. Združila sem pojme, ki so imeli enak pomen. Njim sem določila skupne kode, ki
so predstavljale določene enote iz vseh intervjujev. Te kode sem združila v nadredne
kode glede na vsebino. Na koncu pa sem te kode združila še v kategorije. To mi je
omogočilo lažjo in bolj smiselno analizo. Pridobljene odgovore sem interpretirala in
ugotovitve povezala s teoretičnimi izhodišči.
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3.3.4 Kodirne enote in kategorije

Kodirna enota 1. reda

Kodirna enota 2. reda

Kategorija

Nič dela in učenja za Zmerna količina učenja in Doživljanje
zahtevnosti
predmet
pripravljanja za predmet
posameznih predmetov
Nekaj učenja za predmet
Veliko dela in učenja za Veliko učenja in priprav
predmet
Pomoč očeta

Pomoč družinskih članov

Pomoč pri učenju

Pomoč mame
Pomoč brata
Pomoč sestre
Pomoč starih staršev
Pomoč sošolcev

Pomoč prijateljev

Naporna igra rokometa

Naporen del treninga

Naporna igra nogometa

Doživljanje
treningov

težavnosti

Naporen tek in lovljenje
žogice
Naporno plezanje
Rahla utrujenost po koncu Brez težav

Nikoli ni jezen, če ne Podpiranje
pridem na trening zaradi obveznosti
šole

šolskih Doživljanje spodbud za
šolsko delo s strani
trenerja

Je jezen, če na trening ne
pridem zaradi šole
Trener me spodbuja za
šolsko delo
Trener me nikoli ne
spodbudi za šolsko delo
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Trener pozna moj učni Poznavanje
uspeh
uspeha

učnega

Trener ne pozna učnega
uspeha

Veliko iger učenja taktike
Zabavni poligoni

Veliko igre in pozitivne Odnos do treningov in
energije na treningu
njihove strukture

Različne igre lovljenja
Uživanje v prosti igri
Ponavljajoče se igre vsak
trening
Zabavni čas s prijatelji
Učenje novih elementov in Brez iger in osredinjenje
programov
na trening
Poudarek na treningu
Nič iger

Naučiti se nove taktike

Izboljšati se

Cilji za prihodnost

Naučiti se nove elemente
Izboljšati igro
Zaigrati v članski ekipi

Igrati po vzoru

Igrati tako dobro kot moj
vzornik

Del naloge naredim v šoli

Nalogo naredim v šoli

Del naloge naredim doma Nalogo dokončam doma
pred treningom
Del naloge naredim doma
po treningu
Tabela 2: Kodirne enote in kategorije
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Organizacija
dela

šolskega

3.4 REZULTATI

Opis konteksta
Intervjuvani učenci so v starosti med 6 in 12 let. Prihajajo iz različnih krajev po celi
Sloveniji. Vsi učenci se ukvarjajo s športom in treninge obiskujejo vsaj 2-krat na teden.
S starostjo učencev narašča tudi količina treningov v tednu. Starejši učenci se že
udeležujejo tekmovanj na nacionalni ravni. Nihče izmed njih v šoli nima statusa
športnika.
Tri učence so nad športom navdušili ožji družinski člani. Natančneje sta dva učenca
navdušila očeta, saj sta oba trenerja tega športa, eno učenko pa je navdušila starejša
sestra, ki se je ukvarjala s tem športom že prej. Dva učenca sta se za svoj šport odločila
na podlagi sošolcev in prijateljev, ki so obiskovali treninge. Preostali štirje učenci pa so
se za svoj šport odločili na podlagi znanih športnikov, ki so jih občudovali na televiziji.
Dva izmed njih pa sta se poleg navdušenja preko televizije za ta šport navdušila še na
predstavitvi športnega kluba na njihovi šoli. Klub je namreč izvedel športni dan na
njihovi šoli in predstavil šport ter potek treningov. Po tej predstavitvi sta se odločila za
vpis v ta klub.

3.4.1 Kategorija 1: Doživljanje težavnosti treningov
3.4.1.1 Naporen del treninga
Treninge in njihovo zahtevnost učenci doživljajo različno. Vsak posameznik je
izpostavil tisti del treninga, ki je zanj najbolj naporen in utrujajoč. Med najbolj
utrujajočim delom treninga so učenci izpostavili glavni del treninga. D: »Ker so
programi naporni in jih moramo zelo hitro voziti, se na treningih zelo utrudim.« Učenci,
ki se ukvarjajo z rokometom in nogometom, so igro tega športa označili kot izjemno
naporno. E: »... igra je naporna, vendar se imamo zelo fino, pa nam hitro mine.« G:
»Najbolj se utrudimo pri sami igri, tek po celotnem igrišču te vedno utrudi.« B: »Ker so
stene precej strme, je plezanje po njih naporno in sem zelo utrujena.« F: »... ko zelo
tečem na stran in ko ne uspem udariti žogice. To me res utrudi.«
Vsi učenci zelo radi obiskujejo treninge, kljub temu da je čisto vsak izmed njih potrdil,
da treningi niso ravno preprosti. Nihče svojega športa ne bi zamenjal ali bi ga prenehal
trenirati. Zahtevnost treningov pa se seveda razlikuje glede na starost učencev.
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3.4.1.2 Brez težav
Učenka, za katero menim, da je njen nivo treningov in celoten športni proces zelo blizu
specializacije, pa je utrujenost po treningu označila z lahko. Njeni treningi niso posebej
strukturirani, ima pa poleg rednih treningov s svojimi soigralci tudi individualne
treninge, ki so večinoma konec tedna.
A: »Odvisno je tudi od razpoloženja. Po navadi nimam težav na treningih. Sem zelo
ponosna, ko grem na trening in iz njega. Malo sem utrujena, to pa je to.«

3.4.2 Kategorija 2: Odnos do treningov in njihove strukture
Skladno z zahtevnostjo treningov je tudi struktura treningov različna. Nihče izmed
učencev v mojem vzorcu nima strukturiranih treningov v tem smislu, da bi določene
dni v tednu trenirali zgolj eno tehniko, določene dni pa drugo. Njihovi treningi, kot sami
omenjajo, so strukturirani popolnoma različno, kot se trenerji takrat odločijo. Nekakšna
osnovna struktura treninga, kako trening poteka, je vedno zastavljena in je običajno
vedno enaka.
3.4.2.1 Veliko igre in pozitivne energije na treningu
Na treningih pri mlajših učencih prevladuje večja količina vključevanja iger, medtem ko
pri starejših same igre že težje zasledimo. Pri mlajših prevladujejo igre lovljenja in
poligoni. Najpogosteje omenjena igra lovljenja pri vseh, ki so deležni iger na treningu,
je črni mož. To igro so omenili čisto vsi učenci, ki so potrdili vključevanje iger v trening.
Med intervjuji sem ugotovila, da učencem vključevanje iger, ki je večinoma na začetku
treninga, zelo ustreza. To so izpostavili kot nekaj zanimivega in pozitivnega.
F: »Recimo skačemo po kolebnicah ali tečemo, velikokrat imamo tudi poligon. To je
zelo zabavno in vedno imamo kakšen poligon na treningu.«
Kot sem že omenila, pa so te igre prisotne zgolj pri mlajših učencih. Pri starejših so
igre, če se pojavijo, po navadi nekoliko prilagojene in usmerjene v dotičen šport. G:
»Recimo imamo žogo, ki jo moramo privesti do gola, brez da jo zbijemo. Potem se
igramo še igro okoli sveta, ko mečemo iz vseh pozicij. Pa kdaj se tudi za sprostitev
nogomet.«
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3.4.2.2 Brez iger in osredinjenje na trening
Pri starejših učencih pa sem izvedela, da igre pri njih na treningih nikoli ne vključujejo
in da tega niti ne pogrešajo. Učenka B je povedala, da se pri njih sicer igrajo, vendar
se ona ne igra z njimi, ker se ji zdi to preveč dolgočasno oziroma se igra vedno
ponavlja, zato ona med tem časom opravi svoje ogrevanje. B: »... ker se ostali ne znajo
igrati drugih iger kot boj med dvema ognjema. Nekajkrat mi je to še bilo zanimivo, sedaj
pa mi ni več. Tako da meni trenerji dajo tek po stopnicah ali katero drugo obliko
ogrevanja.«
Pri učenki A pa se iger nikoli ne igrajo. Sama pravi, da je to smiselno zgolj pri mlajših
učencih in da je ona že dovolj stara, da iger ne potrebuje. A: »Ne, nikoli se ne igramo
iger. / Ja, dobro se počutim, ker ne maram iger. To je za mlajše otroke. Mi pa nismo
več majhni.« Enako kot učenka A je tudi učenka H zanikala prisotnost kakršne koli igre
na treningu. Omenila je zanimiv razlog, zakaj igre pri njih niso vključene na treningu.
H: »Trening je že tako ali tako zelo kratek, da uspemo narediti vse, zato bi nam igre
zagotovo vzele še preveč dodatnega časa. Raje ta čas posvetimo učenju kakšnega
novega in bolj zahtevnega elementa.«

3.4.3 Kategorija 3: Doživljanje zahtevnosti posameznih predmetov
Med vsemi izpeljanimi intervjuji nihče izmed učencev ni izpostavil večjih težav s
šolskim delom. Učenci so zelo vestni in odgovorni za šolo. V splošnem je možno trditi,
da za te učence v šoli niso postavljene preveč visoke zahteve oziroma standardi, da
jih učenci, ki se v popoldanskem času še ukvarjajo s kakšno dejavnostjo, ne bi mogli
doseči.
3.4.3.1 Zmerna količina učenja in pripravljanja za predmet
Učenci so bili pri predmetu šport in likovna umetnost popolnoma usklajeni in enotni, da
sta to predmeta, kjer tako ali tako ni učenja in da jim zato ta predmeta ne delata težav.
Tudi pri glasbi so bili v večini takšnega mnenja z izjemo učenke B: »Pri glasbi imamo
precej težko snov in brez učenja doma žal ne gre.« Enako kot pri glasbi pa so tudi za
angleščino enotno odgovarjali, da je to predmet, ki jim ne dela posebnih težav in da
niti zahteve predmeta niso takšne, da bi potrebovali veliko dodatnega učenja in
priprave doma. Tudi pri angleščini je bila izjema, in sicer en učenec, ki je priznal, da
pri angleščini potrebuje še nekaj dodatnega dela doma. I: »Ne znam še dobro
angleško. Kar veliko pozabim še stvari in se moram še doma kar učiti.«
Odgovori učencev so bili usklajeni še pri predmetu spoznavanje okolja (1. triletje)
oziroma naravoslovje in tehnika (2. triletje). Pri tem predmetu so se vsi sogovorniki
odločili, da jim nekaj dela in obveznosti ta predmet le prinaša, kajti pri tem predmetu
imajo vedno nekaj dela za doma. Bodisi je to učenje ali domača naloga. F: »... si moram
doma kaj pogledati ...«, E: »Snov je obširna in zahtevna ...«, D: »Snov pri tem
predmetu mi ni všeč. / ... kar naprej rišemo miselne vzorce.«, B: »... težki testi in
spraševanje. Potrebujem nekaj učenja.«
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3.4.3.2 Veliko učenja in priprav
Slovenščina in matematika pa sta prejeli nekoliko različne odzive. Pri matematiki niso
poudarili resnejših težav s samim predmetom, vendar zgolj večjo količino domače
naloge, ki jim je ne uspe rešiti v šoli in jim zato ostane delo za doma. Pri podajanju
argumentov za matematiko so si bili učenci med seboj precej enotni. Delo, ki ga imajo
pri matematiki doma, so domače naloge in pa dodatne vaje, ki jim jih napišejo starši,
da utrdijo določeno snov.
Nekoliko bolj pa so si bili različni pri slovenščini. Tisti, ki so se odločili, da jim
slovenščina vendarle prinaša nekaj dela doma, so imeli različne argumente za to
odločitev. D: »... velikokrat potrebujem pisati popravo.« F: »... težave pri pisanju kakšne
črke.« E: »... rešujemo samo naloge v delovnem zvezku in je zato veliko naloge
doma.« I: »Po navadi imamo vedno nalogo, zato jo moram vedno delati še po pouku.«
Če pogledamo zadnja dva omenjena predmeta, pri katerih so učenci najbolj različno
odgovarjali, lahko rečemo, da je več tistih učencev, ki so pri enem predmetu povedali,
da z njim nimajo težav in vse uspejo dokončati v šoli, nato pa so se za drug predmet
odločili, da potrebujejo več dela doma. Na primer tisti, ki je povedal, da s slovenščino
nima težav, je pri matematiki priznal, da več dela doma. In obratno. Takih učencev je
bilo 6.
Manj (4) pa je bilo tistih učencev, ki so se odločili, da za oba predmeta (matematika in
slovenščina) potrebujejo veliko dodatnega dela še doma.
D: »Pri slovenščini rabim velikokrat pisati popravo. Poštevanka mi res ne gre.«
G: »Pri slovenščini si moram kaj prebrati na spletu ali pa mi pove mami, ki uči
slovenščino. Za matematiko je zagotovo vedno naloga, ki jo moram rešiti skupaj s
starši. Tu pa mi bolj pomaga ati, ker mamici ne gre preveč dobro.«
Za lažjo predstavo pa sem se odločila, da odgovore učencev prikažem še v tabeli.
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Legenda:
Nasmejan obraz – za ta predmet ne potrebujem doma
veliko učenja.
Resen obraz – za ta predmet potrebujem nekaj učenja,
vendar to opravim brez težav.
Žalosten obraz – za ta predmet potrebujem zelo veliko
učenja in velikokrat mi zmanjka časa, da naredim vse.

Učenec

SLO

MAT

ANG

SPO/NIT LUM

GUM

ŠPO

A
B
C
D
E
F
G
H
I
Tabela 3: Prikaz doživljanja zahtevnosti posameznih šolskih predmetov. SLO = slovenščina, MAT = matematika,
ANG = angleščina, SPO = spoznavanje okolja, NIT = naravoslovje in tehnika, LUM = likovna umetnost, GUM =
glasbena umetnost, ŠPO = šport.
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3.4.4 Kategorija 4: Pomoč pri učenju
Pri naštevanju oseb, ki jim pomagajo pri šolskem delu, če to potrebujejo, so se učenci
v grobem omejili na dve skupini. Ena skupina so družinski člani, kamor sem prištevala
mamo, očeta, brata ali sestri ter stare starše. Druga skupina pa so prijatelji, kamor
sodijo sošolci.
3.4.4.1 Pomoč družinskih članov
Velike zasluge za samo uspešnost v šoli zagotovo lahko pripišemo osebam, ki se z
učenci ukvarjajo in jim pomagajo pri samem šolskem delu. Največ učencev je priznalo,
da jim pri delu za šolo pomagajo družinski člani. Med njimi sta najpogosteje mama in
oče. Tisti, ki imajo starejšega brata ali sestro, so navedli še njiju. A: »Oči mi velikokrat
pomaga in posveti veliko časa. / … mami, ki je zelo vzpodbujajoča. ... pravi ti boš
zmogla, ti boš vse naredila. / ... brat, ki me tudi zelo vzpodbuja in stoji ob strani.« D: »
... mami, ki mi dodatno kaj razloži, in ati, ki mi pomaga pri nalogah. // ...sestra, ki mi
tudi pomaga pri nalogah. ... pa zato, ker velikokrat pazi name.« F: »... mi pomagata
napisati nalogo, bratec pa mi pomaga pri branju.« C: » ... moja sestrica. Njo največkrat
vprašam in prosim, če mi pomaga pri nalogi. / ... mi tudi kdaj napiše nalogo sestrica.«
Dva učenca sta povedala, da se velikokrat z njima učijo tudi stari starši. Učenec G je
povedal, da predvsem takrat, kadar potrebuje kakšen podatek iz preteklosti – takrat se
pogosto uči s starimi starši. Učenka D pa je povedala, da gre po šoli velikokrat k starim
staršem, da počaka na prihod staršev, zato so stari starši tisti, s katerimi piše domačo
nalogo ali se uči kaj potrebnega za šolo. D: »Z dedijem se učiva poštevanko, ker mi še
ne gre tako dobro.«
Med najpogostejšimi odgovori, kaj se doma učijo s tistimi osebami, ki jim pomagajo,
so učenci navedli pisanje domačih nalog. Najpogosteje jim starši pomagajo pri pisanju
domačih nalog ali jim te naloge pregledajo. Učenec C je povedal, da mu oče velikokrat
pripravi še učni list za vajo računanja. Učenec G je povedal, da mu mama največ
pomaga pri slovenščini, ker je učiteljica slovenščine, pri matematiki pa mu pomaga
oče.
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3.4.4.2 Pomoč prijateljev
Dva učenca pa sta za pomoč izbrala svoje sošolce. Učenka B je na prvi dve mesti dala
mamo in očeta, nato pa na tretje mesto sošolko. Učenec E pa je na čisto vsa mesta
razvrstil zgolj svoje sošolce. Bil je edini učenec, ki niti na eno mesto ni določil katerega
koli družinskega člana.
Med sošolci si skupaj pomagajo pisati domačo nalogo ali pa se skupaj pripravljajo za
teste in spraševanja. Kot mi je povedal učenec E, si med seboj nekako razdelijo delo.
Nekomu gre bolje matematika, pa potem on drugim pomaga pri matematiki, tisti, ki mu
gre bolje angleščina, je v pomoč ostalim pri angleščini in tako naprej pri vseh ostalih
predmetih. E: » ... on mi pomaga kar veliko, če česa ne vem. ... on mi tudi dobro pove
kakšno stvar. / Seveda jaz to njim vrnem.« B: » ... ona mi je razložila glasbo, ker smo
pisali test. ... se velikokrat učiva skupaj in si pomagava. /// ... je sošolka, ki obvlada
nemščino ...«

3.4.5 Kategorija 5: Organizacija šolskega dela
Glede na slišano imajo učenci vendarle nekaj dela za šolo. Ker so njihovi popoldnevi
večkrat na teden zasedeni s treningi, me je zanimalo, kako si organizirajo svoj čas
izven šole, da lahko opravijo vse obveznosti, ki jih zahtevajo v šoli. Učenci so imeli v
pomoč grad in viteza, ki so ga morali razporediti v tisto nadstropje, ki najbolj velja zanje.
Najnižje nadstropje je pomenilo, da se v šoli počutijo odlično in vsako obveznost
opravijo brez težav in imajo za vsako obveznost v šoli dovolj časa, da jo opravijo kar
tam. Vitez v srednjem nadstropju je pomenil, da se sicer v šoli počutijo dobro, vendar
jim občasno zmanjka časa za kakšno stvar in jo morajo zato opravljati doma. Vitez v
najvišjem nadstropju pa je pomenil, da se v šoli večino časa počutijo neprijetno, ker
jim pogosto zmanjka časa, da opravijo vse šolske obveznosti. Pogosto se tudi zgodi,
da jim nekaterih stvari ne uspe dokončati in v šolo pridejo brez dokončanih nalog. Čisto
vsi sodelujoči učenci so se odločili viteza razvrstiti v srednje nadstropje. Tudi pri
argumentiranju odločitve sem dobila precej podobne odgovore.
3.4.5.1 Nalogo naredim v šoli
Učenci, ki so sicer v šoli v podaljšanem bivanju, poskusijo nalogo dokončati tam, kar
jim ostane, pa dokončajo doma pred treningom. Ti učenci so 4. D: »Vedno, ko dobimo
nalogo, jo najprej poskusim rešiti v šoli hitro, če pa mi ostane, pa potem, ko pridem iz
šole takoj.« E: »Ker mi včasih vsega ne uspe narediti v šoli in potem dokončam doma.
Včasih pa mi uspe tudi kar v šoli narediti.« Izjemoma, če nimajo dovolj časa, jo
dokončajo po treningu.
3.4.5.2 Nalogo dokončam doma
Učenci, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, nalogo naredijo takoj, ko pridejo domov.
Če jim slučajno kdaj ostane še kaj naloge, ki je ne dokončajo pred treningom, to
naredijo po njem. B: » ... ker nisem v podaljšanem bivanju ... / ... jo doma pred
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treningom. // ... izjemoma po treningu, če mi kaj ostane.« A: »... poskusim pred
treningom. Če imam do nekega dela odpor, nima smisla, da ga delam. Zato je bolje,
da narediš to takrat, ko si zbran. Če je to kdaj po treningu večer, je pa to takrat in to
naredim takrat.«
G: »Ne obiskujem podaljšanega bivanja, zato v šoli naloge ne delam. Jo pa, ko pridem
domov iz šole, čim prej, pred treningom.« Vsi se potrudijo obveznosti za šolo dokončati
pred treningi, saj kot pravijo, po navadi po treningu nimajo preveč energije še za
pisanje naloge.

3.4.6 Kategorija 6: Doživljanje spodbud za šolsko delo s strani trenerja
Na podlagi izpeljanih intervjujev trenerji svojo vlogo, ki je vezana na športno področje,
zelo dobro in vestno opravljajo. Skrbijo za svoje varovance in jih vzpodbujajo za šport.
Ko pa se osredinimo na področje šole, pa se njihova skrb malo spremeni. Vsi učenci,
s katerimi sem opravila intervju, so potrdili, da so velikokrat pohvaljeni na treningu s
strani trenerja. Na podlagi tega odgovora lahko sklepamo, da vsi njihovi trenerji skrbijo
za motivacijo pri športu s podajanjem vzpodbud in pohval.
3.4.6.1 Podpiranje šolskih obveznosti
Trenerji v večini niso jezni, če otroci na trening ne pridejo zaradi obveznosti v šoli,
vendar posebne vzpodbude za šolsko delo tudi ne podajo. Zgolj en učenec je dejal, da
je njihov trener jezen, če zaradi šolskih obveznosti izpustijo trening. Ko sem učence
povprašala o povezavi trenerjev s šolo, sem dobila drugačno sliko v primerjavi s
športnim področjem. Vzpodbujanje trenerjev za delo v šoli niti ni prisotno. Opazimo
lahko, da se trenerji osredotočajo zgolj na sam šport, šole pa s športom ne povezujejo.
3.4.6.2 Poznavanje učnega uspeha
Trenerji v večini ne poznajo učnega uspeha svojih varovancev in prav tako mladi
športniki s strani trenerjev nikoli ne prejmejo spodbud za šolsko delo, če bi to
potrebovali. Izjema pri podajanju spodbud je v mojem primeru samo ena učenka,
katere trener je tudi starš, zato je ta trener seznanjen z učnim uspehom in je tudi edini
trener v mojem vzorcu, ki daje spodbude za šolsko delo. Vendar to zgolj zato, ker je
hkrati tudi v vlogi starša.
Učenci so mi med pogovorom povedali, da jim vzpodbude zelo veliko pomenijo in da
se ob tem počutijo prijetno. Glede trditev, ki povezujejo trenerja s spodbudo za šolsko
delo, seznanjenostjo s šolskim uspehom ter podajanjem spodbud za šolsko delo, so
povedali, da takšnih spodbud ne pogrešajo, saj to ni naloga trenerja. Učenci torej ta
način dela in takšno vlogo trenerja sprejemajo in menijo, da to ni naloga trenerja.
Opazi se, da so tega navajeni in da so to sprejeli za normalno in tega ne pogrešajo,
niti ne izrazijo potrebe po spremembi na tem področju.
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Za lažje razumevanje sem se odločila, da odgovore prikažem v tabeli.
Trditve, za katere so se morali učenci odločiti, če držijo ali ne, so bile naslednje.

1. Trener me velikokrat na treningu pohvali.
2. Trener ni jezen, če na trening ne pridem zato, ker imam veliko dela za šolo.
3. Trener pozna moj učni uspeh.
4. Trener me spodbudi, da redno opravljam domače naloge.

Legenda:
Trditev drži.
Trditev ne drži.

Učenec

1. trditev

2. trditev

A
B
C
D
E
F
G
H
I
Tabela 4: Prikaz doživljanja spodbud s strani trenerja
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3. trditev

4. trditev

3.4.7 Kategorija 7: Cilji za prihodnost
Čisto vsi intervjuvani učenci imajo nekakšno vizijo, kaj si v športu še želijo doseči, po
kom se zgledujejo ipd. Kljub temu, da nihče izmed njih ni še specializiran v svojem
športu, so njihovi pogledi na šport precej resni.
3.4.7.1 Izboljšati se
Vsi učenci se želijo še izboljšati in izpopolniti vsak na svojem področju. Zavedajo se,
da je pomemben pogoj za to redno obiskovanje treningov. Med pogovorom so nekateri
celo izpostavili to, da bi količino treningov še povečali, ker le tako lahko pride napredek.
A: »Kmalu bo potrebno za doseganje višjega nivoja stopnjevati količino treningov, ker
le tako lahko postaneš še boljši.«
E: »Želel bi si še kakšen trening več kot starejše ekipe, da bi lahko tako dobro igral.«
H: »Upam, da bom lahko v prihodnji sezoni že začela obiskovati treninge s starejšimi
puncami, ker se lahko tako hitreje naučiš še kaj novega.«
3.4.7.2 Igrati po vzoru
Učenci imajo tudi vsak svojega vzornika v športu, ki je že priznan in uveljavljen
športnik. Nekateri so tuji, nekateri pa tudi slovenski športniki. Trditve učencev so
podane spodaj.
A: »Vidim se kot najboljša tenisačica na svetu. / Vzornik je Novak Đoković. / Če želiš
biti dober v športu, moraš biti vztrajen in trdo delati. Se pravi solze in kri. Moraš močno
delati in se za to truditi in boš uspel.«
B: »Rada bi bila kot Janja Granbret.«
C: » ... kot Ronaldo.«
D: »Želim si izboljšati skoke in še veliko tekem biti med prvimi.«
E: »Naučil bi se rad še kakšen trik, kot to delajo znani nogometaši.«
F: »Rada bi tako dobro igrala kot Kaja Juvan.«
G: »Rad bi zaigral v članski ekipi. Nekoč bi rad tako dobro igral kot Tilen Kodrin.«
H: »Če bi lahko uspela v Ameriki tako kot Nika Kljun, bi bile zame izpolnjene sanje.«
I: »Če bi znal tako dobro igrati kot Messi, Ronaldo, Neymar ali Mbappé, bi bilo
vrhunsko.«
Videti je, da so učenci predani svojemu športu in da imajo oblikovane ideje in cilje za
prihodnost. Med vsemi pogovori sem začutila, da v športu uživajo in jim je v veselje in
nikakor v breme. Brez težav obiskujejo treninge, ker se zavedajo, da je delo
pomembno in da rezultat pride le z delom.
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4 UGOTOVITVE
Raziskava je prinesla številne ugotovitve, ki jih bom v nadaljevanju na podlagi
zastavljenih raziskovalnih vprašanj in ciljev tudi predstavila.

4.1 ODNOS UČENCEV DO ŠOLSKEGA DELA
Prvo raziskovalno vprašanje je obravnavalo odnos učencev do šolskega dela.
Rezultati so pokazali, da učenci nimajo težav s šolskim delom, saj zahteve v šoli zanje
niso previsoke. Obveznosti opravljajo brez težav, v primeru dodatnega dela pa so jim
na voljo najbližji domači sorodniki in prijatelji.
Razlog za takšne rezultate je struktura in zasnova zahtev v šoli. Zahteve, ki jih
učencem prinaša šola, so v takšnem obsegu, da jih lahko dosežejo samostojno ali pa
s pomočjo družine, vrstnikov. Šola jih podpre tako, da je količino naloge posameznega
dne možno opraviti že v podaljšanem bivanju. Učencem, ki vanj niso vključeni, pa ta
naloga vseeno ne predstavlja prevelikega bremena v domačem okolju. Tudi učne
zahteve, ki jih prinaša ocenjevanje, so učenci zmožni usvojiti s samostojnim učenjem.
Nivo zahtev je dostopen vsem, zato tisti posamezniki, ki učencem pomagajo (družina
ali vrstniki), ne potrebujejo posebnih priprav ali dodatnega znanja za pomoč.

4.2 ODNOS UČENCEV DO TRENINGOV
Ugotovitve raziskovalnega vprašanja, ki se je nanašalo na odnos učencev do
treningov, se bistveno ne razlikujejo od tistih, ki so vezane na šolsko delo. Učenci do
treningov gojijo pozitivne občutke, obiskujejo jih z veseljem, pa čeprav niso vedno
preprosti. Glede na pogovore z učenci je bilo mogoče razbrati, da se čisto vsi zavedajo,
da je za uspeh in napredek potreben trening, zato kljub temu, da jim vedno ni vse
preprosto, to naredijo, ker si želijo uspehov in napredka v prihodnosti.
Struktura in težavnost treningov jim ustrezata, pravzaprav so se na to privadili in
ničesar ne bi spremenili. Kljub temu, da so izpostavili, da bi lahko nekateri trenerji
vključevali več iger, se jim odnos do treningov zaradi tega nič ne spremeni. Vsi učenci,
od najmlajših pa do najstarejših, v treningih uživajo. Vsi so pohvalili svoje trenerje.
Razbrati je mogoče, da so torej notranje motivirani. Kot omenjata Škof in Bačanac
(2016), se notranje motivirani športniki z določenim športom ukvarjajo zaradi svoje
lastne volje in ker v njem uživajo.
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4.3 TRENERJEVI NAČINI SPODBUJANJA ZA ŠOLSKO DELO
Glede prejemanja spodbud s strani trenerjev pa sem prejela precej nikalnih odgovorov.
Trenerji se ne vključujejo v šolsko okolje in svojih športnikov po uspehu ne sprašujejo,
prav tako jim ne podajajo spodbud za to področje. Učenci sicer menijo, da to ni
potrebno, ker so trenerji odgovorni zgolj za šport in da o stanju v šoli ne potrebujejo
biti seznanjeni.
V nasprotju z vključevanjem v šolsko okolje pa trenerji delujejo zelo dobro na področju
športa. Podajajo namreč pohvale in spodbude med treningi ali tekmami. Tudi sama
menim, da je za napredek in razvoj v športu pohvala trenerja zelo pomembna in
zagotovo mladim poda še večji zagon in željo po nadaljevanju.
Trenerjeva opora pomaga pri izpolnjevanju otrokovih osnovnih psiholoških potreb,
uresničevanju ciljev in pri neposrednem učenju za življenje (Bačanac, 2016).

4.4 ZAHTEVNOST TRENINGOV ZA UČENCE
Treningi so prilagojeni starosti in razvojni stopnji učencev. Zelo pomembno je, da so
mladi športniki vključeni v proces treningov, ki so skrbno načrtovani in izvajani. Če
trenerji za to poskrbijo na začetku njihove poti, potem so vse to dobre izhodiščne točke
za razvoj kasnejšega vrhunskega športnega dosežka.
Izjemno pomembna ugotovitev oziroma prikaz trenutne situacije v športu pa je ta, da
se pri nas še ne pojavlja zgodnja specializacija v večji meri. Na mojem vzorcu lahko
rečem, da je bila zgolj ena učenka blizu tega, ostali pa še ne. To je zelo vzpodbuden
podatek. Zgodnja specializacija prinese s seboj več negativnih kot pa pozitivnih
lastnosti.
Nesprejemljivo je, če se pri vadbi z mladimi ne upoštevajo njihove značilnosti in
potrebe, programi pa se izvajajo po standardu odraslih. Že takoj s tem kršimo tudi
pravice in dostojanstvo otrok (Škof, 2016).

4.5 PRIČAKOVANJA UČENCEV DO USPEHA V ŠPORTU
Pričakovanja učencev do uspeha v posameznem športu so precej realna. Vsi imajo
vizijo izboljšanja, ob tem pa imajo jasno določene vzornike, po katerih se zgledujejo.
Kot je pričakovano glede na starost otrok v mojem vzorcu, se zgledujejo po že
uveljavljenih športnikih, med katerimi prevladujejo zlasti tuji. Kljub temu so ta
pričakovanja dokaj realna. Kar je posebej treba poudariti, je pri vseh v prvi vrsti želja
po napredku. Za lažjo obrazložitev pa so našteli še primere njihovih vzornikov.
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4.6 ZADOVOLJSTVO UČENCEV S KOLIČINO PREOSTALEGA ČASA
PO TRENINGIH ZA IZPOLNITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Posebej izpostavljenih težav pri obveznosti za šolo ni bilo pri nobenem učencu v
mojem vzorcu. Ugotovitve kažejo na to, da so s količino časa, ki jim ostane, zadovoljni.
Takoj, ko najdejo nekaj prostega časa, bodisi je to v podaljšanem bivanju v šoli bodisi
doma pred treningom, nalogo opravijo. To lahko pripišemo dobri organizaciji časa.
Opazimo lahko, da imajo učenci dovolj podpore v šolskem in domačem okolju, da si
organizirajo čas in opravijo potrebne obveznosti. Na tak način pridobivajo veščine
dobre organizacije časa.
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5 SKLEP
Kljub temu da učencem treningi vzamejo precej prostega časa v popoldnevu, se učenci
ne počutijo obremenjene. Brez težav opravijo vse šolske obveznosti. Nivo zahtev, ki
jih imajo učitelji do učencev, je primeren glede na razvojno stopnjo učencev. Glede na
to, da so bili v pogovore vključeni učenci 1. in 2. triade, v šoli še nimajo veliko
obveznosti v smislu samostojnega učenja in pripravljanja na pisna in ustna
ocenjevanja. V večini so mi povedali, da poskušajo veliko znanja odnesti od pouka in
da zato doma ne potrebujejo dodatnega dela. Delo, povezano s šolo, ki ga morajo
doma najpogosteje opravljati, je domača naloga. Doma so jim v veliko pomoč in
podporo najbližji družinski člani. Pomagajo jim pri pisanju naloge in razlage, če je le-ta
potrebna.
Na podlagi pogovorov lahko rečem, da jim starši stojijo ob strani tako na šolskem kot
tudi športnem področju. Starši jih v športu podpirajo in jih vzpodbujajo k napredku.
Redno jih vozijo tako na treninge kot tudi tekmovanja. Menim, da jim ta podpora veliko
pomeni, saj so starši v prvi vrsti tisti, katerih mnenje otrokom največ pomeni. Poleg
podpore staršev pa je zelo pomemben odnos trenerjev. Pri učencih, s katerimi sem
opravila pogovore, so trenerji zelo vzpodbujajoči. Da jih trenerji na treningu velikokrat
pohvalijo, so mi potrdili čisto vsi učenci. Kot so mi učenci povedali, jim pohvala trenerja
zelo veliko pomeni.
S samim odzivom trenerjev in njihovo pripravljenostjo za pomoč pri izvedbi intervjujev
nisem imela nobenih težav. Sklepam pa lahko, da so vsi ti trenerji sodelovanje brez
težav potrdili tudi zato, ker so prepričani, da svoje delo dobro opravljajo. Kot so
pokazali rezultati, imajo smiselno načrtovane in strukturirane treninge, kar brez težav
povedo tudi njihovi varovanci za namen raziskave.
Zahtevnost treningov je prilagojena starosti otrok. Mlajši učenci imajo manjšo količino
treningov v tednu, medtem ko se s starostjo otrok količina treningov povečuje. To je
smiselno. Tudi stopnja zahtevnosti treningov se s starostjo spreminja. Lahko rečem,
da imajo vsi učenci smiselno strukturirane treninge. Trenerji upoštevajo starostno in
razvojno stopnjo svojih športnikov. Na treningih se precej utrudijo,vendar le redno delo
in trud lahko omogočita napredek. Nihče ni izpostavil prezahtevnih ali preveč
obremenjujočih treningov. Glede vključevanja iger pa bi pri nekaterih lahko bilo tega
še več. Veliko učencev je povedalo, da ne vključujejo veliko iger na njihove treninge.
Če pa so igre že vključene, pa so to pogosto zgolj igre lovljenja na začetku. Kar bi pri
tem lahko označili kot pozitivno, je to, da je nekoliko več iger vključenih pri mlajših
učencih, medtem ko jih pri starejših zelo redko zasledimo. Občutiti je bilo, da so učenci
že prilagojeni na takšno strukturo treningov, zato niso izrazili potrebe po vključevanju
iger, vprašanje pa je, kako bi jim bili všeč treningi, ki bi vključevali raznolike in njihovi
razvojni stopnji prilagojene igre. Vsekakor bi za to oceno potrebovali izkušnjo. Igre so
odličen način, preko katerih lahko na prikrit način otroke naučimo marsičesa in jih
pripeljemo do želenega cilja.
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Trenerji se skoraj nič ne vključujejo v šolo in šolske obveznosti. Izjema je trener, ki je
hkrati tudi starš svojemu varovancu. Učenci priznavajo, da trenerjev njihov šolski
uspeh in ocene ne zanimajo, saj jih nikoli ne povprašajo po tem. Prav tako spodbud za
šolsko delo ne prejemajo. Sklepam, da se to dogaja zato, ker so to še mlajši otroci in
so njihovi trenerji prepričani, da se v šoli ne pojavljajo težave, v katere bi morali biti kot
trenerji vključeni ali jim pomagati na kakršen koli način. Tako kot učenci prejmejo
pohvalo na športnem področju z njihove strani, bi bilo tudi dobro, če bi jo prejeli še za
šolsko področje. S tem bi učenci občutili, da je trenerjem mar zanje in njihove šolske
dosežke in ne zgolj športne.
Učenci si znajo zelo dobro organizirati čas. Eden od razlogov za to je zagotovo
disciplina, ki jo dajo treningi. Učenci poskusijo v večini naloge opraviti že v šoli, če pa
jim to ne uspe, jih dokončajo doma še pred treningi. Po treningu imajo manj energije
za šolo, zato poskusijo vse obveznosti urediti pred treningi. To je vsekakor pomembna
pozitivna stran treningov. Zanimivo je, ker so bili učenci pri argumentaciji tega zelo
enotni. Nihče ne želi opravljati šolskih obveznosti po treningu. Poleg tega so zelo vestni
učenci in svojih treningov ne izkoriščajo za izgovore v šoli. Zavedajo se, da je
organizacija časa zelo pomembna. Zavedajo se, da imajo lahko z dobro organizacijo
časa urejene šolske obveznosti, na drugi strani pa dovolj časa za treninge, ki jim
omogočajo postopno napredovanje v športu. Zavedajo se tudi, da imajo pomembno
vlogo pri izpolnjevanju zahtev v šoli njihovi družinski člani in vrstniki, ki so jim v
podporo, kadar to potrebujejo. Tako kot v šoli ne izkoriščajo športa kot izgovor za
neizpolnjevanje obveznosti, tudi pri športu ne izkoristijo izgovora o šolskih obveznostih,
da kdaj ne bi prišli na trening. Vsi intervjuvani učenci so namreč dejali, da šola nikoli ni
izgovor za njihove treninge. Zelo pomembno je, da se že pri tej starosti tega zavedajo.
Če v tem obdobju oblikujejo takšne vzorce, je zelo verjetno, da tudi v starejših letih ne
bodo uporabljali takšnih izgovorov.
Učenci imajo oblikovane cilje, kaj v športu še želijo doseči. Zgledujejo se po priznanih
in uspešnih športnikih. Med naborom teh športnikov so tako slovenski kot tudi tuji
športniki. Želijo biti tako uspešni, kot so oni. Glede na določen šport so se imena
njihovih vzornikov ponovila.
Kot sem že omenila, me je tema raziskave še posebej zanimala zato, ker sama v času
ukvarjanja s športom nisem imela treningov, prilagojenih moji starosti. Zelo zgodaj sem
začela tekmovalen nivo, zato se je od mene pričakovalo redno obiskovanje treningov,
vse pa je bilo usmerjeno samo v napredek in rezultat. Preden sem začela izvedbo
intervjujev, sem si želela, da bi oni imeli drugačne izkušnje, kot sem jih imela jaz.
Ravno zaradi lastnih izkušenj sama v vlogi trenerke treninge izvajam drugače. Trudim
se prilagajati treninge starosti otrok in pa predvsem njihovim izkušnjam. Tu se nahaja
tudi razlog, zakaj imam otroke razdeljene v tekmovalne in netekmovalne skupine. Kljub
enaki starosti se treningi v tekmovalni skupini razlikujejo od tistih v netekmovalni. Kot
sama opažam, se otroci veliko bolj prijetno in predvsem samozavestno počutijo v
takšnih skupinah.
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Zanimiv je bil vstop na to področje s strani učiteljice. Ker imam že nekaj izkušenj s
poučevanjem, me je zelo zanimalo, kako učenci doživljajo šolsko področje. Izkušnje iz
mojega otroštva so prijetne. V šoli so bile učiteljice zelo razumevajoče do mojih
obveznosti in nikoli ni bilo težav, da bi se s šolskim delom počutila obremenjeno. Res
pa je, da je bil šolski sistem takrat nekoliko drugače zastavljen, kot je danes. Ker imam
zaradi poklica možen vpogled v vse spremembe, ki se dogajajo na področju šolstva,
lahko rečem, da so učenci danes deležni učno zahtevnejših vsebin. Spomnim se, da
smo določeno učno snov obravnavali v 6. razredu osnovne šole, danes pa to enako
učno snov obravnavajo učenci že v 4. razredu osnovne šole. Nekako opažam, da se
je ta starostna meja precej spustila nižje. Pri pogovorih sem poskusila biti čim bolj
objektivna. Priznam pa, da je bilo to težje nadzorovati pri postavljanju podvprašanj.
Kljub temu, da so rezultati precej vzpodbujajoči, se mi zdi, da je še vedno prostor za
nadgradnjo. Sama vidim veliko odgovornost za razvoj slovenskega športa pri vodstvu
športnih organizacij in panožnih zvez. Treba bi bilo uvesti redna izobraževanja za
trenerje. Nekaj jih sicer že obstaja, vendar niso ravno pogosta. Če bi športne
organizacije in panožne zveze skrbele za redno izobraževanje in dodatno
usposabljanje svojega kadra, bi to zagotovo imelo pozitiven vpliv na samo delo na
področju športa mladih v Sloveniji.
Na podlagi pridobljenih rezultatov sklepam, da učenci športniki v podobnih položajih
kot udeleženi učenci v raziskavi ne doživljajo večjih obremenitev. Struktura treningov
in zahtev v šoli je primerna glede na njihovo razvojno stopnjo. Sklenem lahko tudi to,
da jim dodatna aktivnost v popoldanskem času omogoča lažjo organizacijo svojega
prostega časa. Zanimivo bi bilo pogledati potek razvoja tistih učencev športnikov, ki so
na neki točki s treniranjem zaključili, in raziskati, kje vse so bili razlogi za to. Raziskavo
bi lahko nadgradili tudi tako, da bi iz vsakega športa zajeli enako število učencev in z
njimi opravili intervjuje. Na tak način bi lahko med seboj primerjali posamezne športe.
Ugotovitve raziskave omogočajo vpogled manjšega obsega v današnje stanje v
šolskem in športnem prostoru otrok.
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7 PRILOGE
7.1 Priloga 1: Gradivo za pomoč pri intervjuju

Slika 2: Gradivo za določanje zahtevnosti šolskih predmetov 1

Slika 3: Gradivo za določanje zahtevnosti šolskih predmetov 2
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Slika 4: Gradivo za določanje zahtevnosti šolskih predmetov 3

Slika 5: Gradivo za določanje zahtevnosti šolskih predmetov 4
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Slika 6: Gradivo za določanje pomoči pri učenju

Slika 7: Gradivo za določanje lastnosti trenerja
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Slika 8: Gradivo za določanje zahtevnosti treningov in strukture treningov
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7.2 Priloga 2: Soglasje staršev
SOGLASJE STARŠEV
Spoštovani,
sem Tamara Tavčar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru magistrskega
dela opravljam raziskavo o usklajevanju šolskih in športnih obveznosti pri učencih 1.
in 2. tirade. Za potrebe empiričnega dela bi želela opraviti intervju z vašim otrokom.
Intervju bo potekal individualno, v obliki sproščenega pogovora, ob didaktičnem
gradivu, ki sem ga pripravila za učence. Podatki vašega otroka bodo ostali anonimni.
Pogovor bo zvočno sneman zaradi kasnejše obdelave in analize, po končani raziskavi
pa bo izbrisan.
Za dodatne informacije pa me lahko pokličete na: 031 299 420
Najlepša hvala za Vaše razumevanje in potrditev sodelovanja vašega otroka.
Lep pozdrav,
Tamara Tavčar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obkrožite:
Moj otrok obiskuje treninge:
a) 1x na teden
b) 2x na teden
c) 3x na teden
d) 4x na teden
e) Več kot 4x na teden
Podpisani _______________________________________ sem prebral/-a obvestilo
študentke in soglašam, da moj otrok __________________________________,
opravi intervju za potrebe magistrskega dela.

Podpis: ________________________
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7.3 Priloga 3: Primer kodiranja na izseku intervjuja

Sedaj pa mi lahko na gosenici pokažeš, kako močno se na svojih treningih
utrudiš? 1 pomeni »čisto nič se ne utrudim«, 10 pa pomeni »zelo močno se
utrudim in ko pridem domov, se lahko odpravim samo spat«.
Rekla bi 9.

Zakaj pa si se tako odločila?
Ker je odvisno od treninga. Včasih imam eno uro in pol, včasih 2 uri in pol. Odvisno je
tudi od razpoloženja. Po navadi nimam težav na treningih. Sem zelo ponosna, ko grem
na trening in iz njega. Malo sem utrujena, to pa je to. Pravzaprav pa je pomembno, da
se na treningih veliko dela, saj le trening omogoči nek napredek. Le tako lahko
postaneš boljši. Oči mi vedno pravi, da pri športu, če želiš biti dober, moraš biti vztrajen
in trdo delati. Se pravi solze in kri. Moraš močno delati in se za to truditi in boš uspel.

Zopet bova uporabila/i gosenico. Tokrat te prosim, če lahko na njej pokažeš,
kako pogosto se na treningih igrate različne igre. 1 pomeni »nikoli se ne igramo
iger«, 10 pa pomeni »na vsakem treningu se večino časa igramo igre«.
Ne, nikoli se ne igramo iger. Tu bi pokazala tole. 1.

Se zaradi tega na treningih počutiš prijetno?
Ja, dobro se počutim, ker ne maram iger. To je za mlajše otroke. Mi pa nismo več
majhni. Oni še potrebujejo nekako motivacijo. Mi smo že tako veliki, da nam igre niso
več zanimive in raje treniramo tisto, kar potrebujemo izboljšati.
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Oglej si slončke. Ta slonček si ti, tukaj pa je še nekaj različnih slončkov (po
velikosti). Pomisli na vse osebe, ki ti pomagajo pri učenju/delu za šolo doma. Za
vsako osebo, ki ti pomaga pri šolskem delu, izberi enega slončka (npr. če ti
pomaga mama, izberi enega slončka).
Tole bom jaz. Zraven sebe bi dala Manco. To je moja sosošolka. Ona mi je recimo
razložila glasbo za test, ki smo ga pisali ta teden. Z njo se velikokrat tudi učiva skupaj
in si pomagava druga drugi. Pri nalogah in pa učenju.

Pa tudi ti njej kdaj pomagaš pri pripravi na kakšen predmet?
Ja, seveda. Druga drugi ves čas. Samo ona več meni pomaga. Jaz ji pomagam pri
slovenščini recimo, ker mi gre kar dobro. Ali pa ji kdaj povem domačo nalogo, če jo je
ona pozabila napisati. Ona pa meni veliko pri glasbi, ker obiskuje glasbeno šolo in ji
glasba ne dela težav. Meni se pa zdi kar precej zahtevna in težka, zato jo prosim
velikokrat za pomoč.

Dobro. Koga boš še postavila ob sebe?
Tole bo ati. On mi pomaga pri matematiki. On mi recimo za matematiko napiše račune,
da jih lahko potem rešim in s tem ponovim učno snov. Jaz mislim, da gre matematika
atiju zelo dobro in da mi zato on brez težav pomaga pri tem. Tudi v službi jo veliko on
uporablja.

Bi še koga si izbrala?
No, tega zadnjega bi pa recimo dala za mamico, ki mi pomaga pri slovenščini. Skupaj
z mano se uči in pripravlja na spraševanja ali teste. Če kdaj ne razumem kakšne
besede ali naloge, jo skupaj pogledava. Velikokrat mi tudi pomaga pri pisanju kakšnih
spisov, če jih imamo za nalogo.
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Izjava

Kodirna
reda

enota

1. Kodirna
reda

enota

2. Kategorija

Malo sem utrujena, Rahla utrujenost po Brez težav
to pa je to.
koncu

Ne, nikoli se
igramo iger.

Doživljanje
težavnosti treningov

ne Nič iger

Pravzaprav pa je Poudarek na treningu
pomembno, da se
na treningih veliko
dela ...

Zraven sebe bi dala Pomoč sošolcev
Manco. To je moja
sosošolka.

Brez
iger
osredinjenje
trening

in Odnos do treningov
na in njihove strukture

Pomoč prijateljev

Tole bo ati. On mi Pomoč očeta
pomaga
pri
matematiki.

Pomoč pri učenju
Pomoč
članov

No, tega zadnjega bi Pomoč mame
pa recimo dala za
mamico,
ki
mi
pomaga
pri
slovenščini.

Tabela 5: Primer kodiranja na izseku intervjuja
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družinskih

