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IZVLEČEK 

Za učitelja je podatek, kako učenci zaznavajo športnovzgojni proces oz. kako učenci 

doživljajo športno vzgojo, izjemnega pomena, saj lahko vadbo tako prilagodi in jo naredi za 

učence še bolj zanimivo, motivacijsko in izzivajočo. S svojim diplomskim delom sem 

preverila doživljanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triade v gorenjski regiji. 

V teoretičnem delu sem opisovala šport kot pomemben dejavnik za zdravje, tako duševno kot 

telesno, preverila sem, kako je organizirana športna vadba v šoli, poiskala sem nekatere 

dosedanje raziskave na temo opravičevanja pri pouku športne vzgoje in priljubljenosti športne 

vzgoje, opisovala sem vlogo športnega pedagoga pri pouku, pravzaprav sem se poskušala 

dotakniti vseh tem, ki so povezane s športno vzgojo in z morebitnimi problemi, ki se 

pojavljajo, ko jo želimo realizirati. 

Pri izvedbi praktičnega dela sem kot merski inštrument uporabila anketo, na katero mi je 

odgovorilo 1043 učencev 2. triade 18 šol na Gorenjskem.  

Ugotovila sem, da športno vzgojo v četrtem razredu učijo predvsem razredni učitelji (66,9 % 

vprašanih), v petem razredu pa učitelji športa (51,1 %). Oba skupaj, učitelj športa ter razredni 

učitelj, v četrtem in petem razredu učita le 15,5 % učencev. Najljubši predmet učencev 2. 

triade je športna vzgoja, na prvo mesto po priljubljenosti jo je zapisalo 43,5 % učencev, na 

drugo mesto 21,4 %  in na tretje mesto 12,1 %. Tudi na vprašanje, če imajo radi športno 

vzgojo, je pritrdilno odgovorilo 95,2 % vprašanih. Učencem se športna vzgoja ne zdi 

pomemben predmet za življenje, bolj pomembni so jim matematika, slovenščina ter tuj jezik 

angleščina. Kar se športov tiče, je najbolj priljubljen nogomet (40,8 %), med ostalimi 

možnostmi, kar se tiče oblik dela in športnih vsebin, je učencem najbolj všeč moštvena igra 

Med dvema ognjema (71,8 %). Tudi na vprašanje, kaj bi počeli, če bi lahko sami izbirali, so 

odgovorili, da bi igrali nogomet (44,5 %) ter igro Med dvema ognjema (45,3 %). Učencem je 

všeč, da lahko sami izbirajo, kaj bodo počeli pri uri športne vzgoje (68,4 %). Ker sem na 

vprašanje, kateri športi so jim neljubi, dobila največ odstotkov (39,2 %) za nogomet, sklepam, 

da so zanj glasovala dekleta, za nogomet, kot najbolj priljubljen šport, pa fantje. Kar se 

športnih vsebin in oblik dela tiče, je na prvem mestu po nepriljubljenosti ples (54,7 %). 

Preverjali smo še nekatere dejavnike, ki učencem manjšajo pozitivno mnenje o športni vzgoji. 

Največ odstotkov je dobil dejavnik “učitelj se jezi na nas” (66,5 %). Aktivni odmor ima le 

14,9 % učencev, na ostali dve vprašanji (če bi imeli aktivni odmor še naprej oz. če bi si ga 

želeli imeti) nisem dobila smiselnih odgovorov. Večina učencev je imela pri športni vzgoji v 



šolskem letu 2010/2011 oceno 5 (58,3 %), učenci pa so z ocenami zadovoljni (95,1 %). 

Učence ocenjevanje pri predmetu športna vzgoja ne moti, brez ocen bi imelo predmet le 30,6 

% učencev, ocenjevanja pa je strah le 20,9 % učencev.   

 

Ključne besede: 2. triada, športnovzgojni proces, priljubljenost športne vzgoje, doživljanje 

predmeta športna vzgoja 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Title: The perception of the sport-educational process by the pupils aged between 9 and 11 

from the Gorenjska region 

It is very important for a teacher to know how the pupils perceive Physical Education (PE) in 

order for them to be able to adapt the lessons to the students' needs and thus make the lessons 

more interesting and motivating. For the purposes of this BA dissertation, I conducted a 

survey to learn more about the PE perception of students aged between 9 and 11 from various 

schools in the Gorenjska region. 

In the theoretical part, I discussed firstly the benefits of sports in terms of both spiritual and 

physical health, and secondly focused on how PE is organized in schools. Furthermore, I 

compared various previous dissertations regarding the reasons that pupils have to be excused 

from PE and their views on the popularity of PE. I also described the role of the PE teacher 

during lessons. All in all, I attempted to discuss all PE related topics as well as potential 

problems that arise during its realization. 

For the empirical part, I conducted a survey using the questionnaire method. The survey 

included 1043 participants from 18 schools in the Gorenjska region. 

The results show that in the fourth grade PE is mostly taught by the class teachers (66.9 %), 

whereas in the fifth grade this role is performed mostly by PE teachers (51.1 %). Only 15.5 % 

of pupils are taught PE by both their class and PE teacher. Furthermore, the results also 

indicate that PE is pupils’ favourite subject. As many as 43.5 % of the participants ranked it as 

number one in terms of favourites. For 21.4 % of the pupils PE is their second favourite 

subject and finally 12.1 % ranked is as their third favourite subject. When asked if they enjoy 

PE lessons, 95.2 % of participants answered in the affirmative. However, participants were of 

the opinion that PE is not a very important subject for life and they found Maths, Slovene and 

English far more important in the long run. In terms of the popularity of individual sports, 

football was ranked number one (40.8 %). In terms of other sports and games available, 

participants favoured dodgeball (71.8 %). When asked which activity they would choose 

themselves, 44.5 % opted for football and 45.3 % chose dodgeball. Most pupils (68.4 %) said 

they really liked choosing the PE activities themselves. Football was also chosen as the least 

favourite sport (39.2 %) and thus I assume this were mostly girls’ votes, whereas the boys 

chose it as their favourite sport. The least favourite activity is dance with 54.7 %. 

Furthermore, I also inspected various reasons why students dislike PE. The option ‘the teacher 



is angry with us’ was chosen the most often (66.5 %). Only 14.9 % of the pupils choose to be 

active during their school breaks. I also asked two further questions if they wanted to continue 

being active during breaks and if they wished they had this option, but the answers were not 

useful. During the 2010/11 school year, most of the pupils (58.3 %) received the highest grade 

at PE and 95.1 % of the participants said they were pleased with the grades they received. 

Pupils said they do not mind grades at PE. 30.6 % wish they did not receive grades at all and 

20.9 % said they were worried about being graded for their PE performance.  

 

Keywords: pupils aged between 9 and 11, Physical Education, PE popularity, perceptions of 

PE    
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UVOD 

 

Pomen gibanja oz. ukvarjanja s športom, tako za otroka kakor za odraslo osebo, je izjemnega 

pomena, ne glede na to, kakšno fizično kondicijo ima človek, koliko je star, koliko prostega 

časa mu ostaja, celo bolezen ni opravičilo za negibanje. Šport mora postati del našega 

vsakdana. Vsaka vaja ali dejavnost se lahko prilagodi glede na naše potrebe in zmožnosti. 

Potrebna je samo začetna motivacija. 

Dejstvo je, da brez telesne aktivnosti, brez skladno in prožno razvite mišične strukture telo in 

um sčasoma postajata zakrnela oz. nedojemljiva za radosti v življenju (Škof, 2007). 

Z vstopom otroka v šolo se odnos do gibanja oz. športa lahko spremeni. Če želimo, da bi bil 

odnos čim bolj pozitiven, moramo vedeti, kako učenci doživljajo športno vzgojo, da lahko 

tisto, kar jim ni všeč, odpravimo oz. poskušamo spremeniti, tisto pa, kar jim je všeč, 

ohranimo.   

Doživljanje športnovzgojnega procesa učencev je odvisno od strukture predmeta, odnosov 

med vrstniki in športnim pedagogom
1
, izbranih vsebin, oblik dela in nekaterih drugih 

dejavnikov, odnosa do ocenjevanja in predhodnega mnenja učenca o športu, ki ga prezrcali iz 

družine.   

Če se športni pedagogi tega zavedajo in upoštevajo vse naštete vidike, ni razloga, da športna 

vzgoja ne bi bila priljubljena. 

Ni pa dovolj, da odgovornost prevzamejo le športni pedagogi. Tudi starši, ki so vzgled 

otrokom, in institucije, ki načrtujejo dejavnosti oz. strukturo predmeta, morajo prevzeti del 

odgovornosti za kvaliteten pouk in za vse, kar spada zraven (Škof, 2007). 

 

 

 

 

                                                           
1
 Izraz športni pedagog predstavlja tako učitelja športa kot razrednega učitelja, kadar ta poučuje športno vzgojo. 
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1. PREDMET IN PROBLEM 

 

O pomenu in pozitivnih učinkih športne vzgoje je bilo napisano že nešteto knjig. Tudi za  

izpeljavo kvalitetne učne ure ima učitelj ogromno  literature. Po mojem mnenju sta učni načrt 

za šport (2011) in sama organizacija pouka športne vzgoje zasnovana tako, da ima učitelj 

optimalne pogoje za delo. O tem pa, kako učenci doživljajo oz. zaznavajo športno vzgojo, jim 

je sploh všeč to, kar jim ponujamo, ni veliko razpravljanj.  

Namen diplomskega dela je preveriti doživljanje športnovzgojnega procesa učencev v 4., 5. in 

6. razredu osnovne šole na območju gorenjske regije. Ugotoviti želim, kdo poučuje učence v 

2. triadi, priljubljenost športne vzgoje oz. njeno pomembnost za življenje, katere športne 

vsebine, oblike dela, športi in nekateri drugi dejavniki so učencem všeč in kateri ne, ali šole 

izvajajo aktivni odmor in ali se učenci bojijo ocenjevanja športe vzgoje oz. če bi imeli ta 

predmet raje brez ocen. 

Rezultati nam bodo odgovorili na to, kako učenci zaznavajo športno vzgojo in posredno na to, 

kaj je potrebno pri izvajanju pouka športne vzgoje še spremeniti, da bo čim bolj privlačen za 

učence. Vemo namreč, če se osredotočimo na 2. triado, da se takrat začne obdobje 

adolescence (mladostništva). 

Poznavanje psihosocialnega razvoja je nujno potrebno za pravilno delo z otroki. Če torej 

vemo, kaj se dogaja z učenci, jim lažje prilagodimo pouk, posledično to pomeni manj 

izostajanj in manj strahu pred neuspehom. To pa vodi do boljših ocen, do dobre motivacije ter 

do dobre samozavesti, kar je cilj vseh, ki se ukvarjajo z mladimi (Škof, 2007). 

 

1.1. KAJ JE ŠPORT  

 

Izraz šport je latinskega izvora (disportare) in pomeni kratkočasiti se, zabavati, igrati (Kristan, 

2009). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 1362) je zapisano: »Šport je po ustaljenih 

pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, je tekmovanje oz. 

razvedrilo.« 
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Kristan (2000) pa pravi: »Šport je prostovoljna prostočasna gibalna tekmovalna in 

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

je razvedriti in hkrati povečati ali ohranjati človekove telesne zmogljivosti (zaradi 

uravnovešenega biopsihosocialnega razvoja in stanja, boljših gibalnih dosežkov ali dejavnega 

počitka in obnove moči).« Izraz tekmovanje pomeni tekmovanje s samim seboj, z drugimi ali 

z naravo. Sem spadajo vsi procesi, pojavi in odnosi, ki se vežejo na takšno gibalno dejavnost.  

  

1.2. POMEN ŠPORTA ZA ZDRAVJE 

 

Gibanje oz. šport je za otroka temelj celostnega razvoja psihosomatskega statusa, za odraslega 

človeka pa pomeni vzdrževanje dobre telesne kondicije in kakovost življenja v pozni starosti. 

Nezadostna telesna dejavnost, sedeči življenjski slog ter slaba prehrana so dejavniki tveganja, 

ki povečujejo možnost, da zbolimo za različnimi kroničnimi boleznimi, zvišanim pritiskom, 

možgansko kapjo, osteoporozo …  Z ustrezno vadbo lahko te dejavnike omilimo, saj ima ta 

na telo predvsem pozitivne učinke. Krepi kosti, mišice, psihofizične in funkcionalne 

sposobnosti telesa ter posledično povečuje možnost za čim daljše samostojno življenje tudi v 

pozni starosti, pripomore k zmanjševanju stresa in depresije, pomaga pri povečevanju 

samozavesti ter posredno vpliva na splošno družbeno blaginjo posameznika, družin ter 

celotnega naroda. Za dobro zdravje ni potrebna intenzivna vadba, bolj je pomembno, da 

ostanemo telesno aktivni vse življenje. Za pozitiven rezultat športne vadbe potrebujemo 

najmanj pol ure zmerno intenzivnega gibanja vsaj petkrat tedensko. Vadba mora biti čim bolj 

raznolika, poteka lahko v različnih okoljih (doma, v šoli, na igrišču …), biti mora varna 

(prilagojena starosti, zdravstvenemu stanju osebe, fizičnemu okolju …), uravnotežena glede 

zvrsti (50 % aerobnih dejavnosti, 25 % vaj za gibljivost, 25 % vaj za krepitev mišic) in 

posamezniku v razvedrilo (Pišot, Završnik, 2005). 

 

1.3. POMEN ŠPORTA ZA OTROKOV RAZVOJ 

 

Gibalna oz. športna aktivnost je neprecenljiva za otrokov normalni razvoj. Otrok se razvija 

kot neločljiva celota kognitivnega, motoričnega, socialnega in čustvenega dela. Primanjkljaj 

na enem  lahko povzroči primanjkljaj na drugem področju. Odsotnost gibalnih dražljajev 
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lahko onemogoči otrokov razvoj, medtem ko gibalne spodbude pospešijo hitrost napredovanja 

na višjo razvojno stopnjo (Pišot, 2000; po Pišot, Zurc, 2002). 

Premajhne telesne aktivnosti v otroštvu se v kasnejših obdobjih ne more v celoti nadoknaditi, 

saj je vpliv gibalnih stimulusov na psihosomatski sistem z napredovanjem otrokove rasti in 

zrelosti vse manjši. Pomanjkanje izkušenj in možnosti sodelovanja pri športnih aktivnostih 

lahko upočasni tako motorični kot intelektualni razvoj otroka (Pišot, Završnik, 2005). 

Ko se otrok vključi v šolo, postanejo njegove obveznosti večje in predvsem bolj stresne. 

Učenje, domače naloge, pričakovanja staršev, odnosi z vrstniki, vse to predstavlja za otroka 

stres, ki se lahko kaže kot npr. bolečine v želodcu, motnje hranjenja, glavobol, povišan krvni 

tlak, nespečnost … Vendar pa lahko te napetosti sprosti skozi igro, z gibanjem na svežem 

zraku ali s športno aktivnostjo, v kateri uživa. Otrok z gibanjem oz. s športno aktivnostjo 

(predvsem na prostem) pridobiva tudi odpornost in krepi imunski sistem. Gibanje krepi tudi 

telo, porabljajo se prejete kalorije, dviguje se samozavest. Dobra samopodoba, dobro počutje 

otroka in zadovoljene potrebe skozi gibanje so odlična prevencija pred drogami, kajenjem in 

uživanjem alkohola ter ostalim moralno spornim obnašanjem (Štemberger, 2004). 

 

1.4. POMEN DRUŽINE ZA VKLJUČEVANJE OTROK V ŠPORT 

 

Danes bolje razumemo pomen družine kot pred leti. Musek (1995; po Tušak, 2009) pravi, da 

je družina svet, je življenje, človeštvo in družba v malem. Je edinstvena celica, v kateri se 

spletajo temeljne vloge človeškega bitja, spolne in generacijske. Je mikrokozmos človeškega 

makrokozmosa. 

Vemo, da se otrok v družini nauči osnovnih vedenj, pravil in norm. Nauči se sprejemati in 

ponotranjiti vrednote, oblikovati odnose in izkazovati ter sprejemati čustva. Prav tako v 

družini doživlja svoje prve zmage in poraze oz. razočaranja. Ker torej osnovni vedenjski 

vzorci izhajajo iz družine, lahko razumemo posameznikov odnos do športa, če poznamo 

njegovo družino. Sklepamo lahko, da ima komaj rojen otrok večje možnosti, da se bo ukvarjal 

s športom (profesionalno ali rekreativno oz. bo imel pozitiven odnos do športa), če mu starši v 

novo nastali družini predstavljajo model športnega delovanja oz. je domače okolje naravnano 

v prid športa in telesne aktivnosti. Pomemben dejavnik, ki vpliva na odnos do športa in v 

njegovo vključevanje, je tudi izobrazba staršev. Ker višja izobrazba po navadi pomeni tudi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Andreja Janečko Goličič; diplomsko delo 

5 

boljši finančni položaj v družini, si taka družina lahko privošči boljšo vadbo in različne 

športne pripomočke, kar je za otroke gotovo velika motivacija. Bolj izobraženi starši pa se 

običajno tudi bolje zavedajo pomena telesne aktivnosti in imajo posledično tudi pozitivno 

mnenje o športu (Tušak, 2009). 

Nekateri starši kasneje, ko se otroci resno ali samo rekreativno ukvarjajo s športom, zelo 

skrbno in čustveno spremljajo športno dejavnost svojih otrok in jih poskušajo motivirati in 

spodbujati. Nemalokrat so tudi v finančni zagati, kadar je npr. potrebno otroku kupiti novo 

športno opremo. A dokler nudijo otroku vso podporo, ne glede na rezultat tekmovanja in so 

ponosni na njegove dosežke, dajejo otroku vse potrebno, da lahko napreduje. Nesprejemljivo 

pa je, če pritiskajo nanj, da se ukvarja z določenim športom in zmaguje, če se preveč 

identificirajo z njim in imajo nerealna pričakovanja ter ambicije. To je za otroka škodljivo, 

doživlja stres, razočaranja in posledično razvije odpor do športa in sebe (Škof, 2007).   

Zaskrbljujoči so podatki, ki jih navajata Doupona in Petrović (2000; po Tušak 2009), da se 

manj kot 50 % družin ukvarja s športom, da so matere tiste, ki spodbujajo športno aktivnost 

znotraj družin, očetje pa se raje ukvarjajo s športno rekreacijo s prijatelji. Ugotavljata tudi, da 

so anketiranci na vprašanje, kdo jih spodbuja k športu, večkrat navedli prijatelje in medije kot 

pa starše. Motorične sposobnosti nekaterih staršev in njihova telesna kondicija naj bi bile celo 

tako nizke, da jih že 7-letni otroci presegajo glede energijske motorične zmožnosti. 

Neustrezna športna naravnanost družin pa se drastično kaže tudi v padcu motoričnih 

sposobnosti otrok med in po končanih poletnih počitnicah.   

 

1.5. POMEN ŠIRŠEGA OKOLJA ZA VKLJUČEVANJE OTROK V 

ŠPORT 

 

Različna okolja nudijo drugačne možnosti za rekreacijo. Kropej (2001; po Tušak, 2009) 

ugotavlja, da se pojavljajo razlike med otroki, ki živijo na vasi ali v mestu, in celo med tistimi, 

ki živijo v bloku ali v hiši. Družine na vasi nimajo veliko ponudb športnih aktivnosti, medtem 

ko jih v mestu imajo. Razlike so tudi v infrastrukturi; podeželje v večini primerov nima 

ustreznih športnih površin, poleg tega pa nima enakih finančnih zmožnosti kot mesto (Tušak, 

2009). 
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Greenddorfer in Ewing (1981; po Tušak, 2009) sta ugotovila, da so ustrezni prostori, bližina 

parkov in šol ter priložnost za sodelovanje v igrah ali športih najbolj vplivni faktorji pri 

športnem sodelovanju pri otrocih od 9. do 12. leta. 

Klesges, Eck, Hanson, Haddock, Klesges (1990; po Tušak, 2009) pa so opazili, da čas, ki ga 

otroci preživijo zunaj, določa celotno fizično aktivnost majhnih otrok. 

Pod vpliv okolja spadajo tudi mediji, računalnik, droge in vrstniki. Poudariti je potrebno, da je 

od vzgoje staršev odvisno, kakšen vpliv bodo imele na otroka naštete stvari. Dobri vedenjski 

vzorci in toplina doma bodo te dejavnike omilile oz. na otroka ne bodo imeli močnega vpliva, 

ker bo poznal mejo. Zagotovo pa je slabe učinke dejavnikov lažje premagovati, če ima otrok 

npr. neko športno dejavnost, v kateri uživa in želi biti v njej uspešen. 

 

1.6. ŠPORT V ŠOLI 

 

Uvrščanje posameznih znanstvenih disciplin oz. predmetov v šolski kurikulum je vedno 

povezan z razporeditvijo družbene moči oz. s  problemi, s katerimi se sooča družba. S športno 

vzgojo družba tako rešuje predvsem vprašanja: 

 telesnega in gibalnega razvoja, skladnega s psihosocialnim razvojem posameznika 

(samopodoba, ustvarjalnost, preizkušanje lastnih zmožnosti), 

 socializacije (sodelovanje, razvijanje norm, tekmovalnost, strpnost, sprejemanje 

drugačnosti, možnost uveljavitve, samozavest), 

 vpliva na zdravje s kompenzacijo negativnih učinkov sodobnega življenja (ravnovesje 

med učenjem, športno aktivnostjo, počitkom in spanjem, zdrava prehrana, odpornost 

ter sposobnost prenašanja vsakodnevnih naporov). 

Otroci v športni vzgoji oz. v drugih šolskih predmetih vidijo drugačno vlogo kot njihovi starši 

oz. družba. Mladi šele iščejo svoje mesto v družbi, zato pri njih prevladujejo notranje 

vrednote, kot so prijateljstvo, druženje ter zabava. Starši oz. odrasli pa v športu vidijo 

predvsem zdrav način življenja in telesni razvoj (Jurak, Kovač, Strel, 2002). 
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1.6.1. ŠOLSKA ŠPORTNA VZGOJA 

 

Ker so ciljna populacija naše raziskave učenci 2. triade oz. 4., 5., in 6. razreda, se bomo 

osredotočili izključno nanje in na njihov vzgojno-izobraževalni proces. 

Telesna rast se v tem obdobju upočasni, začne pa se intenzivna rast mišic. Ker se pojavi 

velika stopnja razvitosti koordinacijskega gibanja in intelektualne razvitosti za sprejemanje 

skupinskih navodil ter sodelovanje z vrstniki in ker imajo v tem obdobju otroci višek energije, 

je ta čas najprimernejši za učenje gibalnih dejavnosti, ki zahtevajo veliko naučenih vzorcev in 

so podlaga za razvoj osnovnih struktur gibalne inteligentnosti posameznika (Učni načrt, 

2011). 

V tem obdobju morajo otroci usvojiti določen obseg temeljnih športnih znanj atletike, 

gimnastike, plesa in športnih iger. Pomemben del športne vadbe je tudi plavanje, katerega 

otroci nadgradijo v poletni šoli v naravi. Ob koncu te triade naj bi varno preplavali razdaljo 50 

metrov v globoki vodi. Izvajajo se tudi vaje, s katerimi se razvijajo gibalne sposobnosti ter se 

usvajajo nova športna znanja (Učni načrt, 2011).  

V času rednega pouka so za vse učence obvezne tri ure športne vzgoje na teden, to pomeni 

105 ur v enem šolskem letu ter pet športnih dni za posamezen razred. Ker pa za optimalen 

razvoj otroka to ni dovolj, šole ponujajo še druge dejavnosti. Dejavnosti, ki jih šola mora 

ponuditi, vključevanje učencev pa je prostovoljno, so šola v naravi (poletna in zimska), 

različne športne interesne dejavnosti ter dopolnilni pouk (programi za učence s posebnimi 

potrebami). Dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, ni pa nujno, vključevanje učencev 

pa je prostovoljno, so prireditve in šolska tekmovanja, tečaji, športni tabori oz. druge 

integrirane oblike pouka, dodatni programi (Krpan, Mladi planinec), minuta za zdravje in 

športni oddelki (Učni načrt, 2011). 

Zaradi bioloških razlik med spoloma je priporočeno, če so dekleta in fantje v ločenih 

vadbenih skupinah. Igra mora ostati nujni del vsake ure. V različne dele ur se lahko vključuje 

glasba, poudarjati se mora gibalno izražanje, oponašanje in ustvarjalnost. Uporablja naj se čim 

več  različnih športnih pripomočkov, da bo vadba zanimiva in motivacijska. Ker so otroci že 

sposobni sprejemati natančna navodila in delovati v skupinah, je smotrno to uporabiti (delo v 

heterogenih skupinah, v homogenih skupinah …). Učitelj mora izbrati take vsebine, metode in 

oblike dela, da se bo otrok počutil igrivo in prijetno, da mu bo športna vzgoja pomenila tudi 

razbremenitev po večurnem sedenju pri drugih predmetih ali po učenju (Učni načrt, 2011).  
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1.7. KAKO UČENCI DOŽIVLJAJO ŠPORTNO VZGOJO 

 

Ramovš (1990; po Ipavec, Zagorc, 2002) pravi, da je doživljanje temeljna stvarnost na vseh 

področjih kulture in v celotnem vsakdanjem medčloveškem odnosu. Je del naše zavesti.   

Doživljanje je izvirna človekova zmožnost za dojemanje dogajanj okrog nas in v nas samih. 

Sestavljena je iz različnih sposobnosti zaznavanja, mišljenja, čustvovanja, želja, hotenj, pa 

tudi delovanja – torej tudi ukvarjanja s športom.  

 

1.7.1. PRILJUBLJENOST ŠPORTNE VZGOJE V PRIMERJAVI Z DRUGIMI 

ŠOLSKIMI PREDMETI 

 

Jurak Kovač in Strel (2002), so naredili raziskavo, v katero je bilo vključenih 5240 učencev 

na razredni stopnji, starih od 7 do 10 let, in 2104 učencev predmetne stopnje, starih od 11 do 

14 let.  Podatke so zbirali v šolskem letu 2000/2001. 

Ugotovili so, da je med fanti in dekleti najbolj priljubljen šolski predmet ravno športna 

vzgoja. Kar 50 % fantov na razredni stopnji je odgovorilo, da je njihov najljubši predmet 

športna vzgoja,  na prvo mesto pa je ta predmet postavilo le 27,5 % deklet. Na predmetni 

stopnji je izbralo športno vzgojo za najljubši predmet 47,6 % fantov in 28,3 % deklet. Kot 

najbolj nepriljubljen predmet je športno vzgojo označilo 1,7 % deklet na predmetni stopnji, 

fantje se za to možnost niso odločili.  

Iz ostalih raziskav tujih in domačih avtorjev prav tako lahko razberemo, da je športna vzgoja 

priljubljen predmet tako v osnovni kot v srednji šoli. Ker so z raziskavo ugotovili, da je 

priljubljen predmet tudi matematika, bi težko sklepali, da se učenci odločajo za priljubljenost 

športne vzgoje, ker bi se morali manj truditi ali se manj učiti. Vzroke za tak rezultat vidijo 

predvsem v pozitivnih izkušnjah otrok s poukom športne vzgoje. Tu ne gre le za odraz 

priljubljenosti učnih vsebin, ampak tudi za dober način poučevanja ter učenja (Jurak, Kovač, 

Strel, 2002). 

Kljub visoki priljubljenosti športne vzgoje pa nas zanima 1,7 % deklet, ki s športno vzgojo 

niso zadovoljne. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Andreja Janečko Goličič; diplomsko delo 

9 

1.7.2. PRIMER MNENJA UČENKE O ŠPORTNI VZGOJI 

 

Spodnje besedilo je zapisala učenka devetega razreda, ko so jo na forumu med.over.net 

vprašali, kako osnovnošolci doživljajo športno vzgojo. 

»Sem učenka devetega razreda in prejšnje leto smo imeli v učnem programu tudi gimnastiko. 

To pomeni tudi vzmik, preskok in preval čez bradljo. 

Sama sem velikokrat poskušala to izpeljati, ampak mi nikakor ni uspelo. Učiteljica naj bi 

ocenjevala trud, ampak kljub trudu sem dobila gimnastiko 2. To pomeni, da imam športno 

vzgojo 4 in sem izgubila točko, tako da morda ne bom sprejeta na željeno gimnazijo, saj 

nimam vseh pik. 

Sem odličnjakinja in se veliko trudim, ampak pri športni vzgoji mi nikakor ne uspe, zato 

mislim da je ocenjevanje res prestrogo. 

Glede izgovorov pri športni vzgoji; sama velikokrat rečem, da ne bom telovadila, saj me je 

športne vzgoje na nek način postalo strah, ker vem, da če ne bom izvedla pravilno vaje, ki je v 

učnem načrtu, bom dobila slabo oceno«. 

Zastavlja se nam vprašanje, kje oz. kaj je vzrok za odsotnost motivacije, za vsa izogibanja 

športni vadbi in za njeno nepriljubljenost. Takšnih primerov, kot je opisan zgoraj, je namreč 

veliko. 

 

1.8. MOTIVACIJA IN ŠPORT 

 

Motivacija je izraz, ki označuje razloge za določeno vedenje, je ena izmed glavnih vzvodov 

človeškega vedenja. Delimo jo na zunanjo (ekstrinzično) ter na notranjo (intrinzično) 

motivacijo. Le-ta izhaja iz nas samih, saj delamo nekaj zaradi aktivnosti same in za 

zadovoljstvo, ki izhaja iz samega nastopanja oz. izvajanja aktivnosti. V športu intrinzično 

motivacijo lahko opazujemo pri športnikih oz. otrocih, ki trenirajo/se gibajo zaradi 

zanimivosti treniranja oz. všečnosti športa in zaradi zadovoljstva, da so vedno boljši, ker 

izboljšujejo svoje znanje in spretnosti. Nasprotno pa se zunanja motivacija nanaša na razloge, 

ki so zunaj športnika oz. otroka. Zunanja motivacija so lahko pohvale in nagrade, boljši 

socialni status zaradi uspešnosti v določenem športu, popularnost, strah pred avtoriteto … 
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Otrok z razvojem prehaja skozi določene faze, za katere so značilne specifične zahteve oz. 

značilnosti v vedenju otroka. Sočasno s temi obdobji na otroka vplivata tudi okolica ter starši 

s svojimi zahtevami. Otrok se želi vsem tem zahtevam prilagoditi. Ta trud in napor 

imenujemo psihološka oz. razvojna kriza. Večkrat je smer oz. izbira športa odvisna od teh kriz 

in njegove uspešnosti reševanja razvojnih problemov. Razvojne spremembe imajo torej velik 

vpliv pri usmeritvi v šport, pri iskanju njegovega pomena in posledično na otrokove 

življenjske izkušnje. Problem nastane, ker se motivacija spremeni ob prehodu iz ene v drugo 

razvojno fazo (npr. prehod v adolescenco). Otrok se zaveda, da mu je upadla motivacija, ne ve 

pa, da mora najti nove izzive in motive za uspešnost (Tušak, 1999). 

Ko se pojavi pomanjkanje notranje motivacije, mora odločilno vlogo odigrati športni 

pedagog. Učni načrt je zasnovan tako, da lahko ponudi otrokom nove izzive, jim predstavi 

nov šport, izbere nove metode in sredstva za poučevanje, torej da prilagodi športno vadbo 

razvojni stopnji otrok. Če tega ni, se otroci začnejo športu izogibati oz. se ne želijo več 

ukvarjati z njim. 

Tušak (2002) pravi, da so učitelju športne vzgoje pri motiviranju otrok v pomoč naslednje 

teorije: 

Teorija storilnostne motivacije 

Ta teorija pravi, da je vedenje posledica potrebe po doseganju nekega standarda oz. neke 

popolnosti. Sem spada tudi strah pred neuspehom, zato je za učitelja izredno pomembno, da 

zna otroka usmeriti tako, da ta strah čim bolj zmanjša. Uporabimo lahko dva načina 

motiviranja. Prvi način je orientacija k nalogi, v kateri je otrok osredotočen na učenje, na 

izboljšanje sposobnosti oz. spretnosti in na izziv, ki mu ga določena aktivnost ponuja. Drugi 

način  je orientacija k sebi, kjer je otrok usmerjen k temu, da bo boljši kot drugi. Pri tem 

načinu moramo biti pazljivi, saj ima lahko otrok manjše sposobnosti kot drugi in lahko 

doživlja le poraze, zato motivacija pade in nastopi kriza. Tak otrok mora biti orientiran k 

nalogi. 
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Razlaga motivacije preko ojačanja 

Vedenja naj bi bila produkt različnega ojačanja. Pri športni vzgoji učenec poskuša izvajati 

vedenja, ki so nagrajena, in se izogibati vedenju, ki pripelje do kazni. Za uspešnost te teorije 

mora učitelj upoštevati šest pravil učinkovitega ojačevanja: 

 trenutna ojačitev, 

 ohranjanje doslednosti v ojačevanju, 

 odzivanje na trud in vedenje bolj kot na uspešnost nastopa, 

 ojačanje reakcij, ki so blizu oz. podobne pravilnim reakcijam, 

 nekumulativnost procesa učenja (vzponi in padci), 

 uporaba ojačanja za ohranjanje že naučenega. 

Teorija incentivne motivacije 

Vedenje naj bi bilo posledica štirih faktorjev: 

 razpoložljivosti oz. možnosti, 

 pričakovanja uspeha, 

 incentivov,  

 motivov, ki predstavljajo bolj splošne potrebe in modificirajo moč incentinov. 

Ta teorija incentivne motivacije vključuje incentive, kot so: težnja po dosežkih, težnja po 

druženju, čutno zadovoljstvo, radovednost, agresivnost, moč in neodvisnost. V skupini prihaja 

do pričakovanega uspeha, učenec vadi, da bi zadovoljil enega ali več incentivov, ki jih 

uravnava moč motiva. Učitelj mora zagotoviti možnost učenčevega manipuliranja s 

pričakovanjem uspeha in poznati njegov incentivni sistem, da lahko zagotovi optimalno 

vadbo in delovno okolje in s tem optimalno delovno oz. učno motivacijo. Paziti pa je potrebno 

takrat, ko učenci preidejo npr. v adolescenco, ker potrebujejo drugačne motive in nove izzive. 

Teorija, ki izhaja iz teoretičnih konceptov postavljanja ciljev 

Pri tej teoriji se postavijo cilji in podcilji, ki morajo biti težavni, izzivalni, konkretni in realno 

dosegljivi. Cilji so lahko postavljeni tudi za celo vadbeno skupino. Vendar pa so tu potrebni 
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še nekateri drugi atributi, kot so: učiteljeva podpora, nagrade in pohvale za zaželeno vedenje, 

načrtovanje strategije vadbe, povratna informacija v času vadbe in mladostnikovo sodelovanje 

pri sestavljanju pravil. 

Kombinacija vseh teorij s samoučinkovitostjo 

Del praktičnih pristopov je tu usmerjen na povečanje otrokovih pričakovanj 

samoučinkovitosti. Le-ta pomeni lastno prepričanje otroka, da ima sposobnost doseči 

zastavljeni cilj. Optimalni vzorec kognicij za motivacijo naj bi vključeval občutek 

samoučinkovitosti, nezadovoljstvo s preteklimi dosežki, ki so pod postavljenimi standardi, ter 

močne cilje, ki delujejo na učenca izzivajoče. 

Učitelj mora poznati vse teorije, da lahko sestavi vadbeno uro, ki bo učencem omogočala 

zadovoljevanje večine motivov, ki določajo njegovo željo po športni aktivnosti (Tušak, 2002). 

 

1.9. STRAH PRI ŠPORTNI VZGOJI 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 1318) je zapisano: »Strah je neprijetno 

stanje vznemirjenosti zaradi neposredne ogroženosti, (domnevno) sovražnih, nevarnih 

okoliščin«. 

Pri športu govorimo predvsem o strahu pred neuspehom, tudi o strahu pred uspehom, o strahu 

pred zavrnitvijo staršev oz. športnega pedagoga, o strahu pred agresivnostjo in o strahu pred 

bolečino oz. poškodbo (Tušak, 2009). 

Športnik/učenec pravzaprav ne ve oz. se ne zaveda točno, česa se boji, vendar občuti neko 

stanje vznemirjenosti, ki se lahko razteza od blagih, neprijetnih občutkov nemoči do hude 

groze. Tako stanje se večkrat kaže pred ocenjevanjem ali nastopom, posledice pa so 

razočaranja, slabši rezultati, lahko celo poškodbe. Problem nastane, ker učenci o svojih 

strahovih nočejo govoriti oz. si jih ne priznajo, ker mislijo, da bodo postali v očeh drugih 

strahopetci. Če učenci ne povedo, kaj je narobe, športni pedagog ali vrstniki s svojo spodbudo 

ne morejo pomagati (Tušak, 2009). 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Andreja Janečko Goličič; diplomsko delo 

13 

Strah pred neuspehom 

Ta strah je najbolj pogost in najbolj razumljiv. Učenec/športnik se boji, da bo razočaral sebe, 

športnega pedagoga, starše ali vrstnike, zato se mu zniža samozavest, pozabi na pravila oz. 

napotke in se posledično slabo odreže (Tušak, 2009).    

Strah pred uspehom 

Ta strah je bolj značilen za vrhunske športnike, saj uspeh zahteva medijsko pozornost, 

drugačen način življenja, več treniranja … Najdemo pa ga tudi med učenci, saj je nek učenec 

lahko dober na nekem področju in ima možnost sodelovati na različnih tekmovanjih, ki 

prinašajo določeno izpostavljenost. Ta strah je bolj značilen za otroke, ki prej niso bili uspešni 

(Tušak, 2009). 

Strah pred zavrnitvijo 

Učenec se boji, da bo s svojim slabim nastopom oz. s slabo oceno razočaral starše ali 

športnega pedagoga (Tušak, 2009). 

Strah pred agresivnostjo 

Tu se učenec boji svoje lastne agresivnosti. Več športov pri športni vzgoji je takih, da je 

potrebno pokazati določeno mero agresivnosti (hokej, rokomet, nogomet …), da dosežeš 

boljši rezultat. Učenec se lahko boji, da bi pri tem koga poškodoval, zato doseže slabši 

rezultat (Tušak, 2009). 

Strah pred bolečino in poškodbo 

Tudi ta strah je dokaj pogost, še posebej pri učenkah, ki so bolj počasne in nerodne. Že skok 

čez kozo jim povzroča težave, ker se bojijo, da se bodo udarile ali padle. Športni pedagog 

mora zato dobro ogreti učence, da so mišice pripravljene na dejavnosti, maksimalno mora 

zavarovati vadišče oz. predvideti, kje vse bi lahko prišlo do poškodbe in odpraviti takšna 

območja. Tudi če pride do padca, mora učenec še enkrat poskusiti izvesti vajo, da premaga 

strah. Športni pedagog in ostali učenci morajo spodbujati učenca pri izvedbi, če ima težave, 

potrebno je prilagoditi izvajano vajo in postopoma preiti na zaključni del. Predvsem pa je 

potrebno veliko razumevanja in spodbujanja, nikakor pa ne smemo otroka grajati oz. ga 

zaničevati (Tušak, 2009). 
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Učenci imajo večkrat kombinacijo različnih strahov, pred katerimi se branijo na različne 

načine. Prihaja do izostajanj, izgovorov, da nekaj ne morejo narediti, izgovarjajo se na slabo 

počutje oz. zdravstvene težave, lahko celo res zbolijo (Tušak, 2009). 

Takim učencem poskušamo pomagati s pogovorom, s spodbujanjem, s prilagoditvijo vaj in 

predvsem z razumevanjem. 

 

1.10. VLOGA ŠPORTNEGA PEDAGOGA 

 

Kakšen mora biti športni pedagog, idealno povzameta citata Krofliča (1997; po Bačav, Škof, 

2007), ki pravi: »Uspešen učitelj/trener je lahko le tisti, ki v skupini najprej uredi osnovna 

vzgojna vprašanja«, in Stiflerja (2001; po Bačanav, Škof, 2007): »Če želiš izobraževati, 

moraš »nekaj znati«, za vzgojo moraš »nekaj biti« – biti osebnost«. 

Uspešen vzgojni proces lahko dosežemo le, če obstaja prizadevanje s strani učenca in učitelja 

ter z njunim medsebojnim sodelovanjem. Učitelj lahko doseže red in poslušnost med učenci 

samo s svojo avtoriteto, torej s svojo osebnostjo, intuicijo, izkušnjami in znanjem. Tudi 

Gough (2003; po Škof, Bačanac, 2007) pravi, da je uspešen učitelj – vodja s pristno avtoriteto 

– lahko le človek z značajem. Torej osebnosti mladih ljudi ne more voditi oz. oblikovati 

nekdo, ki sam pri sebi ni zgradil močnega značaja. 

Če je mladostnik deležen zgleda trenerja oz. učitelja z značajem, humanega ravnanja z njim, 

vsebinsko in organizacijsko dobro izpeljanih programov, potem je dobil vse najboljše, kar 

lahko šport ponudi. Delavnost, samostojnost, samodisciplina, osebna urejenost, želja po 

napredovanju, različne izkušnje in ljubezen do športa so vrline, ki bodo takega mladostnika 

spremljale celo življenje in so tudi cilj športne vzgoje v šoli. Predvsem pa mora športni 

pedagog delovati tako, da vzbudi v učencih notranjo motivacijo, saj ta izvira iz dejavnikov, 

kot sta interes in radovednost. Kadar smo notranje motivirani, ne potrebujemo zunanjih 

spodbud, saj je dejavnost že sama po sebi nagrada (Bačanac, Škof, 2007). 

V učnem načrtu (2011) je zapisano, da naj bi učitelj športne vzgoje upošteval predvsem 

naslednja izhodišča: 

 športna vzgoja mora biti sredstvo celostnega razvoja osebnosti, 
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 spoštovati mora načelo enakih možnosti za vse učence in upoštevati njihovo 

različnost, 

 pedagoški proces mora voditi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran (načelo 

individualizacije), 

 igra kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje mora biti vključena v vsako uro športne 

vzgoje, 

 učnociljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije šole in 

učitelja ter sočasno zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro 

vsebin, metod in oblik dela, 

 načrtno mora spodbujati otroke k humanim medsebojnim odnosom in k športnemu 

obnašanju (fairplayu), 

 posebno skrb mora nameniti nadarjenim za šport in otrokom s posebnimi potrebami, 

 povezovati mora športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji, 

 načrtno mora spremljati in vrednotiti otrokove dosežke ter ga spodbujati k športni 

dejavnosti, 

 spoštovati mora predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbeti za varnost 

pri vadbi. 

Kovač in Jurak (2010) strneta bistvo, kar mora športni pedagog oz. razredni učitelj poznati, če 

želi izvesti optimalen pouk: 

 učni načrt, 

 značilnosti tistih, ki jih poučuje, 

 značilnosti posameznih športov, 

 metodične postopke, 

 postopke varovanja in pomoči, 

 nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri posameznih športih, 
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 nevarnosti, ki so povezane s prostorom in opremo ter učenci, ki jih poučujejo, 

 postopke nudenja prve pomoči.  

Vemo pa, da je realnost marsikdaj drugačna. Za poklic športnega pedagoga se odločajo ljudje 

z različnimi značaji in osebnostmi, vsak od njih ima za seboj različno vzgojo in vplive okolja, 

različne organizacijske sposobnosti in zmožnosti komunikacije. Pomemben je tudi njegov 

oseben pogled na šport; ali je zanj le služba ali pa mu pomeni način življenja.  

Večkrat naletimo na pričevanja otrok ali starejših, ki se spominjajo svoje športne vzgoje, kako 

so bili tarča ali vsaj priča zaničevanju, posmehovanju, zastraševanju s kaznimi, stalnemu 

nadzoru in nenehnemu iskanju napak, nepravičnemu ocenjevanju, nerazumevanju za šibkosti 

na določenih področjih … Take situacije so nedopustne in si jih športni učitelj ne sme 

privoščiti. 

Vseeno pa je vsak učitelj na določenem področju dober in lahko pusti pomemben pečat v 

otrokovem življenju. Otrok se mora naučiti sprejemati drugačne ali drugače misleče ljudi, se 

naučiti potrpljenja oz. se postaviti zase.  

 

1.11. OPRAVIČEVANJE PRI ŠPORTNI VZGOJI 

 

Preden otrok ali mlad človek dojame in se zave vseh pozitivnih učinkov športa, se avtoriteti in 

nezavednemu cilju upira.  

Ta upor se nemalokrat kaže kot izostajanje in pretirano opravičevanje pri športni vzgoji. 

Šole imajo različna pravila glede izostajanja od pouka. Način opravičevanja za šole 

natančneje ureja Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (2004). Ta navaja 

postopke opravičevanja, če učenec manjka pri pouku. Učenec je lahko odsoten pri določenih 

urah pouka, vendar morajo starši predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe, 

ta pa obvesti učitelja, ki vodi določeno uro pouka. Učenec mora pri uri vseeno prisostvovati, a 

izvaja dejavnosti, ki ga ne ogrožajo. Lahko so vključeni v vadbo kot pomočniki (merilci, 

sodniki, asistenti …), se učijo teoretičnih vsebin športne vzgoje ali pa pripravljajo razna 

didaktična gradiva (plakate, vadbene kartone …). Če otrok ne more opravljati nobene naloge, 

šola zanj organizira nadomestno dejavnost. Oprostitev je lahko popolna ali delna, za krajše ali 

daljše obdobje. Športni pedagog mora zdravniško opravičilo brezpogojno upoštevati, medtem 
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ko za opravičilo, ki ga napišejo starši, sam presodi, če ga bo upošteval in kako bo prilagodil 

vadbo za učenca (Jurak, Kovač, 2010). 

 

1.11.1. NEKATERE UGOTOVITVE GLEDE OPRAVIČEVANJ  

 

Raziskave so pokazale, da je bilo leta 1973 popolnoma opravičenih 3 % osnovnošolcev in 10 

% srednješolcev (Vučevič – Zavrnik, 1974; po Jurak, Kovač, 2010).  

V začetku devetdesetih let je bilo po podatkih Zavoda RS za statistiko in Zavoda RS za 

šolstvo in šport vsako leto popolnoma opravičenih približno 1 % osnovnošolcev in 3 % 

srednješolcev (Kovač, 1995; po Jurak, Kovač, 2010).                                    

Zadnji podatki, v katerega so vključena le opravičila, ki jih je izdal dispanzer za šolske otroke 

in mladino Maribor v šolskih letih 2004/2005 in 2008/2009, kažejo, da je opravičil manj, kot 

jih je bilo nekoč. Pogosteje se opravičujejo srednješolci in srednješolke, če primerjamo še po 

spolu, so to dekleta. V obdobju štirih let se je zmanjšalo število opravičenih srednješolcev, pri 

osnovnošolcih pa se je povečal delež popolnih in delnih celoletnih opravičil, pri srednješolcih 

pa le delež delnih celoletnih opravičil (Kolar, 2010; po Jurak, Kovač, 2010). 

Zanimivi so tudi podatki, ki jih je v svoji raziskavi navedla Odarjeva (2007). Sodelovalo je 

334 otrok, 161 učiteljev in 707 staršev. Po podatkih učiteljev naj bi bilo v času raziskave v 

prvem in drugem triletju popolno zdravniško opravičenih 4,25 % učencev (za daljše obdobje 

0,03  % in za krajše 2,4 %). Delno opravičenih je bilo 3 % učencev (0,63 % za daljše obdobje 

in 2,4 % za krajše obdobje). Po podatkih staršev je vseh opravičenih 3,4 %, od tega 52,2 % 

delno in 47 % popolno opravičenih. Glede na celotno populacijo to pomeni 1,6 % učencev 

popolnoma in 1,7 % delno opravičenih. 

Avtorico je zanimalo tudi, kaj počnejo učenci, kadar ne »telovadijo«, kakšna opravičila glede 

na čas opravičenosti so najpogostejša in kaj je razlog za izostajanje. Ugotovitve kažejo, da 

glede na čas opravičenosti prevladujejo opravičila do enega meseca (33,3 % za popolno 

zdravniško opravičenost ter 40,3 % za delno opravičenost). Razlogi za zdravniško 

opravičenost so po navadi hujša poškodba ali invalidnost (oboje 27,3 %), sledijo kronične 

bolezni (18,2 %). Najpogostejši dejanski razlog za opravičilo, ki ga uporabljajo učenci v 

drugem triletju, je bolezen. Sledijo pomanjkanje primernih prostorov za osebno higieno, 

ureditev po športni vadbi ter poškodba. 
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Ugotovila je tudi, da se kar 22 % učencev vsaj enkrat letno opraviči, čeprav nimajo 

opravičljivega razloga. Največkrat rečejo, da se jim ne ljubi, da so pozabili športno opremo ali 

pa prinesejo opravičilo staršev. Po podatkih raziskave 0,7 % staršev napiše opravičilo tudi, če 

ima otrok neopravičljiv razlog, 1,9 % staršev naredi to občasno, ostali pa nikoli ne pišejo 

opravičil, če ni razloga (97,3 %). Učenci, ki se opravičijo brez zdravniškega opravičila, 

najpogosteje vadbo gledajo, se učijo ali pa izvajajo druge dejavnosti (pospravljanje 

telovadnice, pobiranje smeti okoli šole …). Najverjetnejši dejanski razlog za opravičila brez 

zdravniškega potrdila je verjetno učenje za drug predmet, vendar se pojavlja pogosteje v 

drugem triletju. Prav tako je v drugem triletju več zdravniško opravičenih otrok in opravičil 

napisanih s strani staršev. 

Sklepamo lahko, da se glede na starost otrok povečuje tudi delež opravičevanj, tako 

zdravniških kot napisanih s strani staršev. 

 

1.11.2. ZMANJŠEVANJE RAZLOGOV ZA OPRAVIČEVANJE  

 

Različni avtorji so ugotovili, da je najpogostejši razlog izostajanje od športne vadbe slabo 

zdravstveno stanje (bolezen, splošna slabost ali glavobol). Nekateri dejavniki, ki vplivajo na 

slabo počutje, so: slab zrak, nemir, slaba svetloba, dehidracija in slaba prehrana … Te 

dejavnike lahko preprečimo z ustrezno prehrano, zračenjem prostora, z zamenjavo luči … že 

med ostalim poukom. Drug pomemben razlog je nezanimivost športne vadbe (nezanimive, 

neatraktivne vsebine, slaba organiziranost pouka, preveč ali premalo zahtevnih znanj, 

osebnost športnega pedagoga …). To bi se lahko rešilo z individualizacijo vadbe. Učitelj mora 

glede zmožnosti in znanja posameznega učenca izbrati ustrezne učne vsebine, učne metode in 

oblike, primerne učne ter motivacijske strategije. Učenca je potrebno spodbujati in vrednotiti 

njegov napredek. Za zanimivejši pouk športne vzgoje se lahko tudi tu delajo seminarske 

naloge, didaktični plakati  ali pa se vključi take vsebine, ki so za učence zanimive (za dekleta 

npr. ples, aerobika, rolanje; za fante npr. več nogometa, hokeja …). Tretji razlog je 

preverjanje in ocenjevanje znanja. Ocenjevanje pri športni vzgoji temelji na podlagi z merili 

zasnovanega vrednotenja učenčevega doseganja standardov znanj. Preverja se stopnja 

osvojenosti športnih (gibalnih ali praktičnih in teoretičnih) znanj, ki so v učnem načrtu 

opredeljena kot standard znanja, ne pa t. i. nekognitivnih ciljev (sposobnosti, vedenjskih 

vzorcev, stališč …). Če učenec misli, da ni pripravljen na preverjanje in ocenjevanje znanja, 
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čuti pritisk in obremenitev, zato se lahko temu začne izogibati in si začne izmišljevati razna 

opravičila. Tu ima športni pedagog pomembno nalogo. Bolje je, če učitelj večkrat letno 

preverja znanje in na različnih stopnjah pouka. Tako lahko oceni učenčev trud ter napredek in 

ne le končnega rezultata. Četrti izgovor za opravičevanje je pozabljanje športne opreme. Če 

naredimo pouk športne vadbe bolj zanimiv, bi se ta razlog zagotovo zmanjšal. Nekatere šole 

so to rešile tako, da so uvedle sklade šolske športne opreme. V Sloveniji je bilo zadnjih nekaj 

let obnovljenih ali na novo zgrajenih ogromno športnih objektov in zunanjih športnih površin 

pri šolah. Tako materialni pogoji niso več bistven razlog za izostajanje od športne vzgoje. 

Tudi normativi o številu učencev pri športni vzgoji so zadnja leta zelo ugodni, tako da ni 

noben učenec spregledan. Zadnji razlog, ki pa ni zanemarljiv, je gotovo neprimeren urnik 

vadbe športne vzgoje. Če športna vzgoja poteka v zgodnjih jutranjih urah ali po koncu 

ostalega pouka, se izostajanje poveča, zato bi morali stremeti za takšno organizacijo pouka, da 

šport prekine večurni sedeči način šolskega dela (Jurak, Kovač, 2010). 

 

1.12. ALI LAHKO UČENCI IZBIRAJO, KAJ BODO DELALI PRI 

POUKU 

 

Kristan (2009) pravi, da je praksa, ki temelji na otrokovih interesih, pedocentrizem. Sodobna 

pedagogika pedocentrizem odklanja, ker zmanjšuje vpliv in pomen stroke in znanosti v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Ta mora biti namreč strokovno in znanstveno utemeljen. 

Otroci ne poznajo vzgojno-izobraževalnih smotrov in ciljev posameznih učnih vsebin, vedo 

pa, kaj jim je všeč in kaj ne. Šolska športna vzgoja je resen in odgovoren vzgojno-

izobraževalni proces, ki mora biti smiselno in strokovno voden v skladu z ustrezno vzgojno-

izobraževalno doktrino in strategijo. Učenci namreč lahko izberejo le tisto, kar že poznajo in 

znajo, ne morejo pa izbrati nečesa, kar jim je tuje. Učenci morajo biti seznanjeni z novimi 

vsebinami, drugače stagnirajo. Šola mora ponuditi učencem širok in raznovrsten program, da 

bo vsak učenec lahko spoznal svoje individualne posebnosti, nagnjenja in si tako izoblikoval 

lasten športni interes tudi za kasneje. 

V času rednega pouka torej želje otrok niso smiselne, vsaj kar se tiče celotnega pouka. Željam 

otrok so namenjene interesne dejavnosti. Več kot jih šola ponudi, večje število otrok najde 

primeren šport zase. 
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Smiselno pa je, da se včasih prisluhne otrokom in se del ure nameni igri po njihovi želji in ne 

po naši izbiri oz. da povprašamo otroke glede všečnosti dejavnosti, ki so predpisane v učnem 

načrtu.  Na podlagi interesa otrok lahko nato strokovnjaki prilagodijo učni načrt, nikakor pa ni 

smiselno, da bi otroci pred ali med samo uro vadbe sami določali športne dejavnosti. 
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2. CILJI RAZISKAVE 

 

Cilj diplomskega dela je dobiti odgovore na vprašanja: 

 

1. Kdo poučuje športno vzgojo v 2. triadi? 

2. Ali imajo učenci 2. triade v gorenjski regiji radi športno vzgojo oz. ali se le-ta pojavlja 

med predmeti, ki jih imajo v šoli najraje? 

3. Ali se športna vzgoja nahaja tudi med predmeti, za katere učenci mislijo, da so 

življenjsko najpomembnejši? 

4. Kateri športi, športne vsebine, oblike dela in drugi izbrani dejavniki so učencem všeč 

pri predmetu športna vzgoja? 

5. Katerih športov, športnih vsebin, oblik dela in nekaterih izbranih dejavnikov učenci ne 

marajo pri predmetu športna vzgoja? 

6. Ali imajo učenci aktivni odmor oz. ali bi si ga želeli imeti? 

7. Kakšno oceno je imela večina učencev prejšnje šolsko leto (2010/2011) pri predmetu 

športna vzgoja in kako so z njo zadovoljni? 

8. Ali je učence pri predmetu športna vzgoja strah ocenjevanja? 

9. Ali bi imeli učenci športno vzgojo brez ocen? 

10. Kaj bi učenci pri športni vzgoji najraje delali? 
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3. HIPOTEZE 

 

Glede na cilje sem oblikovala naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: V četrtem razredu športno vzgojo učijo predvsem razredni učitelji. 

Hipoteza 2: V petem razredu uči športno vzgojo več učiteljev športa kot razrednih učiteljev. 

Hipoteza 3: Učenci imajo športno vzgojo radi, predpostavljam, da tako misli več kot polovica 

vprašanih.  

Hipoteza 4: Športna vzgoja je v drugi triadi najbolj priljubljen šolski predmet.  

Hipoteza 5: Več kot polovica vprašanih meni, da je športna vzgoja pomemben predmet za 

življenje. 

Hipoteza 6: Menim, da imajo učenci 2. triade, kar se športov tiče, najraje nogomet. 

Hipoteza 7: Učenci imajo pri predmetu športna vzgoja najraje moštveno igro Med dvema 

ognjema. 

Hipoteza 8: Več kot polovica učencev druge triade pri predmetu športna vzgoja rada tekmuje. 

Hipoteza 9: Menim, da je več kot polovici učencev všeč, če imajo veliko telovadnico. 

Hipoteza 10: Predpostavljam, da več kot polovici učencev pri predmetu športna vzgoja ni 

všeč ples. 

Hipoteza 11: Testiranje za športnovzgojni karton med učenci ni priljubljeno. 

Hipoteza 12: Menim, da v 2. triadi noben šport ne izstopa po nepriljubljenosti.  

Hipoteza 13:  Več kot polovici učencev ni všeč, da pri športni vzgoji delajo vedno iste stvari.  

Hipoteza 14: Večina šol aktivnega odmora ne izvaja. 

Hipoteza 15: Učenci, ki imajo aktivni odmor, bi ga imeli še naprej. 

Hipoteza 16: Učenci 2. triade, ki aktivnega odmora nimajo, bi si ga želeli imeti.   

Hipoteza 17: Večina učencev, ki je bila številčno ocenjena, je imela v šolskem letu 

2010/2011 pri predmetu športna vzgoja oceno 5. 
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Hipoteza 18:  Z dobljeno oceno pri predmetu športna vzgoja v šolskem letu 2010/2011 so 

učenci zadovoljni. 

Hipoteza 19:  Učence je pri predmetu športna vzgoja strah ocenjevanja. 

Hipoteza 20: Učenci bi imeli športno vzgojo brez ocen. 

Hipoteza 21: Menim, da so učenci 2. triade navedli, da bi najraje, kar se športa tiče, igrali 

nogomet. 

Hipoteza 22: Učenci bi pri športni vzgoji najraje izvajali igro Med dvema ognjema. 
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4. METODA DELA 

 

Oznake v vseh tabelah pomenijo: 

f – frekvenca ali št. vrednosti 

f % – odstotek vrednosti 

 

4.1. VZOREC MERJENCEV 

 

V vzorec je vključenih 1043 učencev 2. triade 18 šol na Gorenjskem, od tega 308 učencev iz 

4. razreda, 370 iz 5. in 365 iz 6. razreda. Glede na spol je v anketi sodelovalo 519 dečkov in 

524 deklic. 

 

Tabela 5.1: Št. učencev po razredih 

 f f % 

4. razred 308 29,5 

5. razred 370 35,5 

6. razred 365 35 

SKUPAJ 1043 100 

 

 

Tabela 5.2: Št. učencev glede na spol 

 f f % 

Dečki 519 49,8 

Deklice 524 50,2 

SKUPAJ 1043 100 
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Tabela 5.3: Št. prejetih anket glede na posamezno šolo 

 f f % 

OŠ Železniki 68 6,5 

OŠ Matija Čopa, Kranj 61 5,8 

OŠ Naklo 55 5,3 

OŠ Jakoba Aljaža, Kranj 47 4,5 

OŠ Poljane 64 6,1 

OŠ Predoslje, Kranj 59 5,7 

OŠ Šk. Loka Mesto 65 6,2 

OŠ Staneta Žagarja, Lipnica 54 5,2 

OŠ Davorina Jenka, Cerklje  

na Gorenjskem 

71 6,8 

OŠ Staneta Žagarja, Kranj 60 5,8 

OŠ Stražišče, Kranj 64 6,1 

OŠ Franceta Prešerna, Kranj 55 5,3 

OŠ Šenčur 52 5,0 

OŠ Antona Tomaža Linharta, 

Radovljica 

61 5,8 

OŠ Žiri 61 5,8 

OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja 

vas 

70 6,7 

OŠ Cvetka Golarja, Trata 60 5,8 

OŠ Janeza Mencingerja, 

Bohinjska Bistrica 

16 1,5 

SKUPAJ 1043 100 

 

4.2. VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Raziskavo sem izvedla s pomočjo anonimnega vprašalnika (priloga 1). Vsebuje 19 vprašanj, 

med katerimi so le tri odprtega tipa (vpis šole ni upoštevan). Vprašanja se nanašajo na 

zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev. Nanje so odgovarjali učenci 2. triade v šolah 

gorenjske regije.  

Prvi sklop vprašanj se je nanašal na pridobitev osnovnih podatkov o učencih, kot so: spol, šola 

in razred. Ker so ta vprašanja bolj informativnega značaja, sem jih predstavila že v tem 

poglavju (Metode dela) oz. v podpoglavju 5.1. Vzorec merjencev. 

S 4. (1. vprašanje v poglavju 6) vprašanjem smo želeli izvedeti, kdo učence uči športno 

vzgojo. Naslednji dve vprašanji sta se nanašali na priljubljenost športne vzgoje v šoli in o 

njenem pomenu za življenje. 7. in 8. vprašanje (4. in 5. vprašanje v poglavju 6) sprašujeta 

učence, kateri športi, športne vsebine in oblike dela so jim všeč pri predmetu športna vzgoja. 

Pri 9. vprašanju (6. vprašanje v poglavju 6) učenci odgovarjajo, ali imajo radi športno vzgojo. 
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Naslednji sklop vprašanj se nanaša na izvajanje aktivnega odmora v šolah, nadaljnja štiri 

vprašanja pa se navezujejo na ocene in strah pred ocenjevanjem. S 17. in 18. vprašanjem (14. 

in 15. vprašanje v poglavju 6) smo želeli izvedeti, česa učenci pri  športni vzgoji ne marajo 

oz. jim ni všeč. Zadnje vprašanje zahteva, da učenci zapišejo, kaj bi najraje počeli pri športni 

vzgoji. 

Anketo je sestavila prof. Vesna Štemberger.  

 

4.3. ORGANIZACIJA MERITEV 

 

Zbiranje podatkov je potekalo od septembra do novembra 2011, zbrala sem 1043 

vprašalnikov. 

Vprašalnik sem, po predhodnem dogovoru z ravnatelji, odnesla na 18 osnovnih šol na 

Gorenjskem. Na dveh šolah sem morala pridobiti soglasja staršev, ostale šole so imele to že 

urejeno. 

Reševanje ankete je potekalo med poukom, vendar sem le na dveh šolah prisostvovala pri 

reševanju vprašalnikov. Po navadi so me učitelji oz. ravnatelji obvestili, ko so jih učenci 

rešili.  

Za reševanje vprašalnika so učenci potrebovali 10 minut, večjih težav ni bilo. Več časa so za 

reševanje porabili v 4. razredu, najmanj v 6. razredu.  

 

4.4. METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Zbrane podatke sem vnesla v program Excel, nato pa so bili obdelani s programom SPPS 18,0 

za Windows. Vprašanja odprtega tipa sem obdelala ročno in jih zapisala v tabelo. Za 

posamezne spremenljivke so bili izračunani osnovni statistični podatki (frekvenca oz. št. 

vrednosti (f) ter odstotek vrednosti (f %)), ki bodo pomagali pri razlaganju rezultatov.  
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5. REZULTATI IN RAZLAGA 

 

Vsako vprašanje je predstavljeno in interpretirano posebej. Vprašanja so v takem vrstnem 

redu, kot so zapisana v vprašalniku oz. kakor je razloženo v podpoglavju 5.2. Vzorec 

spremenljivk.  

Pri predstavitvi vprašanja je to najprej zapisano, razložen je njegov namen, sledi mu tabela z 

rezultati. Pri interpretaciji so predstavljeni rezultati s hipotezami. Te ovržem ali potrdim.  

Na koncu je zapisan še moj komentar o rezultatih. 

Pri interpretaciji rezultatov sem se osredotočila le na skupne rezultate razredov, vseeno pa so 

kot zanimivost zapisani tudi rezultati glede na posamezen razred. 

 

1. VPRAŠANJE: Kdo te uči športno vzgojo?   

Z vprašanjem smo želeli izvedeti, kdo uči športno vzgojo v drugi triadi. 

Tabela 6.1: Št. odgovorov glede na to, kdo uči športno vzgojo v 2. triadi 

 4. razred 

f 

f % 5. razred 

    f 

f % 6. razred 

f 

f % Skupaj 

f 

f % 

Učitelj 

športa 

53 17,2
2
 189 51,1 348 95,3 590 56,6

3
   

Razredni 

učitelj 

206 66,9 68 18,4 17 4,7 291 27,9 

Oba 49 15,9 113 30,5 0 0,0 162 15,5 

 

1043 odgovorov = 100 % 

Rezultati so pokazali, da največ učencev uči učitelj športa (56,6 %). Sledi mu razredni učitelj 

z 27,9 %. Oba skupaj poučujeta le 15,5 % učencev. 

Če primerjamo vsak razred posebej, opazimo, da učitelj športa v 4. razredu uči 17,2 % 

vprašanih, v petem razredu je ta odstotek že večji (51,1 %). V šestem razredu lahko po zakonu 

uči le učitelj športa, zato sklepam, da se je 4,7 % učencev, ki so odgovorili, da jih v 6. razredu 

                                                           
2
 Odstotek glede na posamezen razred. 

3
 Odstotek, ki nam pove, koliko učencev 2. triade se je odločilo za ta odgovor. 
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uči razredni učitelj, zmotilo. Morda je učitelj športa tudi njihov razrednik in jih je izraz 

“razredni učitelj” zmotil oz. zavedel.    

Pri četrtem razredu opazimo, da 66,9 % učencev uči razredni učitelj, v petem razredu le še 

18,4 %. 

Najslabše sta zastopana oba skupaj. V 4. razredu učita skupaj le 15,9 % vprašanih, v 5. 

razredu je ta odstotek večji (30,5 %). 

Moji hipotezi 1 in 2 sta tako potrjeni. V hipotezi 1 sem trdila, da v četrtem razredu športno 

vzgojo učijo predvsem razredni učitelji, kar se je potrdilo s 66,9 %. V hipotezi 2 pa sem 

zapisala, da v petem razredu uči več učiteljev športa kot razrednih učiteljev, kar se je po mojih 

predvidevanjih tudi potrdilo, saj učitelj športa uči kar 51,1 % učencev. 

Rezultati me niso presenetili oz. sem takšne pričakovala. Športni učitelji želijo poučevati tudi 

nižje razrede devetletne osnovne šole, morda zaradi manjkajočih ur ali pa menijo, da razredni 

učitelji nimamo dovolj znanja za poučevanje v 4. in 5. razredu. Ne vidim razloga, da bi 

prepustili poučevanje športne vzgoje športnim učiteljem. Tudi če kdo meni, da ni dovolj 

podkovan, obstaja dovolj literature in izobraževanj, da nadomesti oz. si osveži potrebna 

znanja.   

 

2. VPRAŠANJE: Napiši, katere tri predmete imaš v šoli najraje. 

To vprašanje je izrednega pomena, saj nam odgovarja na vprašanje o priljubljenosti športne 

vzgoje v 2. triadi. Od učencev zahteva, da zapišejo tri najljubše šolske predmete (prvi zapis 

pomeni najljubši predmet). 
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Tabela 6.2: 1. mesto po priljubljenosti šolskih predmetov 

 

 
4. razred 

f 

f % 5. razred 

f 

f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

     f 

f % 

Športna vzgoja 132 43,3 159 43,7 158 43,5 449 43,5 

Likovna vzgoja 38 12,5 62 17,0 48 13,2 148 14,3 

Matematika 51 16,7 56 15,4 26 7,2 133 12,9 

Tuj jezik 

angleščina 

42 13,8 17 4,7 21 5,8 80 7,8 

Slovenščina 15 4,9 23 6,3 31 8.5 69 6,7 

Glasba 11 3,6 21 5,8 17 4,7 49 4,7 

Naravoslovje in 

tehnika 

14 4,6 13 3,6 12 3,3 39 3,8 

Gospodinjstvo 0 0 8 2,2 7 1,9 15 1,5 

Tehnika in 

tehnologija 

0 0 0 0 14 3,9 14 1,4 

Geografija 0 0 0 0 14 3,9 14 1,4 

Zgodovina 0 0 0 0 13 3,6 13 1,3 

Družba 2 0,7 5 1,4 0 0 7 0,7 

Računalništvo 0 0 0 0 2 0,6 2 0,2 

 

1032 odgovorov = 100 % 

Tabela 6.3: 2. mesto po priljubljenosti šolskih predmetov 

 

 

4. razred 

f 

f % 5. razred 

f 

f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Športna vzgoja 73 24,0 72 19,9 75 20,7 220 21,4 

Likovna vzgoja 54 17,8 66 18,3 65 18,0 185 18,0 

Matematika 62 20,4 68 18,8 42 11,6 172 16,7 

Glasba 26 8,6 50 13,9 15 4,1 91 8,9 

Naravoslovje 

in tehnika 

27 8,9 29 8,0 30 8,3 86 8,4 

Slovenščina 32 10,5 22 6,1 27 7,5 81 7,9 

Tuj jezik 

angleščina 

26 8,6 17 4,7 28 7,7 71 6,9 

Gospodinjstvo 0 0 27 7,5 19 5,2 46 4,5 

Tehnika in 

tehnologija 

0 0 0 0 33 9,1 33 3,2 

Družba 4 1,3 10 2,8 2 0,6 16 1,6 

Zgodovina 0 0 0 0 16 4,4 16 1,6 

Geografija 0 0 0 0 7 1,9 7 0,7 

Računalništvo 0 0 0 0 3 0,8 3 0,3 

 

1027 odgovorov = 100 % 
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Tabela 6.4: 3. mesto po priljubljenosti šolskih predmetov 

 

 

4. razred 

 f 
f % 5. razred 

f 
f % 6. razred 

       f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Matematika 52 17,2 57 16,0 36 10,1 145 14,3 

Športna vzgoja 34 11,2 52 14,6 37 10,4 123 12,1 

Likovna vzgoja 45 14,9 48 13,5 30 8,5 123 12,1 

Slovenščina 37 12,2 45 12,6 40 11,3 122 12,0 

Glasba 38 12,5 42 11,8 36 10,1 116 11,4 

Naravoslovje 

in tehnika 

39 12,9 37 10,4 36 10,1 112 11,0 

Tuj jezik 

angleščina 

40 13,2 26 7,3 37 10,4 103 10,2 

Gospodinjstvo 0 0 31 8,7 21 5,9 52 5,1 

Tehnika in 

tehnologija 

0 0 0 0 40 11,3 40 3,9 

Družba 18 5,9 18 5,1 1 0,3 37 3,6 

Geografija 0 0 0 0 26 7,3 26 2,6 

Zgodovina 0 0 0 0 15 4,2 15 1,5 

Računalništvo 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1014 odgovorov = 100 % 

Na prvo mesto je predmet športna vzgoja zapisalo 43,5 % učencev, na drugo mesto 21,4 % 

učencev, na tretje mesto pa 12,1 % učencev. 

 Če rezultate športne vzgoje primerjamo z drugimi šolskimi predmeti, vidimo, da so ostali 

dobili veliko slabše rezultate kot športna vzgoja. Če pogledamo, katere predmete so učenci 

uvrstili na prvo mesto, opazimo, da likovna vzgoja sledi športni vzgoji, vendar le s 14,3 %. 

Tej sledi matematika z 12,9 %. Ostali predmeti niso dosegli več kot 10,0 %. 

Kar se tiče drugega mesta po priljubljenosti, sledi takoj za športno vzgojo  likovna vzgoja z 

18,0 %. Naslednja je matematika s 16,7 %, ostali predmeti so dobili manj kot 10,0 %. 

Na tretjem mestu po priljubljenosti prevladuje matematika s 14,3 %, vendar je takoj za njo 

športna vzgoja z 12,1 %. Enako število odstotkov je dobila tudi likovna vzgoja (12,1 %). Več 

kot 10 % so dobile še: slovenščina (12,0 %), glasba (11,4 %), naravoslovje in tehnika (11,0 

%) ter tuj jezik angleščina (10,2 %). Ostali predmeti so dobili manj kot 10,0 %. 

V hipotezi 4 imam zapisano, da je športna vzgoja v drugi triadi najbolj priljubljen šolski 

predmet. Z dobljenimi rezultati sem hipotezo potrdila. 
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Rezultati me niso presenetili, saj so bile na to temo že narejene raziskave in so bile ugotovitve 

podobne. Eno takšnih raziskav (Jurak, Kovač in Strel (2002)) omenjam v teoretičnem delu. 

Tudi v njej je ugotovljeno, da je športna vzgoja med priljubljenimi predmeti. 

 

3. VPRAŠANJE: Napiši, kateri trije predmeti so po tvojem mnenju za življenje najbolj 

pomembni. 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, če učenci dojemajo šport kot pomemben predmet oz. 

dejavnik za njihovo življenje. Tako kot pri 2. vprašanju so tudi tu učenci razvrstili predmete 

na tri mesta, le da so tokrat šolske predmete razvrščali glede na njihovo pomembnost za 

življenje. 

Tabela 6.5: 1. mesto po pomembnosti šolskih predmetov za življenje 

 

 

4. razred 

     f 
f % 5. razred 

      f 
f % 6. razred 

       f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Matematika 114 38,1 133 37,8 134 37,4 381 37,8 

Slovenščina 62 20,7 87 24,7 96 26,8 245 24,3 

Športna vzgoja 45 15,1 58 16,5 50 14,0 153 15,2 

Tuj jezik 

angleščina 

34 11,4 17 4,8 34 9,5 85 8,4 

Naravoslovje in 

tehnika 

18 6,0 23 6,5 10 2,8 51 5,1 

Družba 20 6,7 17 4,8 2 0,6 39 3,9 

Gospodinjstvo 0 0 12 3,4 14 3,9 26 2,6 

Likovna vzgoja 3 1,0 3 0,9 2 0,6 8 0,8 

Geografija 0 0 0 0 8 2,2 8 0,8 

Glasba 3 1,0 2 0,6 1 0,3 6 0,6 

Zgodovina 0 0 0 0 5 1,4 5 0,5 

Tehnika in 

tehnologija 

0 0 0 0 2 0,6 2 0,2 

Računalništvo 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1009 odgovorov = 100 % 
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Tabela 6.6: 2. mesto po pomembnosti šolskih predmetov za življenje 

 

 

4. razred 

      f 
f % 5. razred 

       f 
f % 6. razred 

       f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Slovenščina 110 37,2 123 35,2 127 36,0 360 36,1 

Matematika 92 31,1 107 30,7 106 30,0 305 30,6 

Tuj jezik 

angleščina 

31 10,5 28 8,0 53 15,0 112 11,2 

Naravoslovje in 

tehnika 

23 7,8 27 7,7 14 4,0 64 6,4 

Družba 18 6,1 26 7,4 2 0,6 46 4,6 

Športna vzgoja 15 5,1 16 4,6 15 4,2 46 4,6 

Gospodinjstvo 0 0 15 4,3 11 3,1 26 2,6 

Likovna vzgoja 4 1,4 4 1,1 3 0,8 11 1,1 

Glasba 3 1,0 3 0,9 2 0,6 8 0,8 

Zgodovina 0 0 0 0 8 2,3 8 0,8 

Geografija 0 0 0 0 8 2,3 8 0,8 

Tehnika in 

tehnologija 

0 0 0 0 4 1,1 4 0,4 

Računalništvo 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

998 odgovorov = 100 % 

Tabela 6.7: 3. mesto po pomembnosti šolskih predmetov za življenje 

 

 

4. razred 

     f 
f % 5. razred 

      f 
f % 6. razred 

      f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Tuj jezik 

angleščina 

58 19,8 83 24,1 107 30,5 248 25,1 

Slovenščina 57 19,5 55 16,0 48 13,7 160 16,2 

Matematika 41 14,0 41 11,9 59 16,8 141 14,3 

Naravoslovje in 

tehnika 

43 14,7 49 14,2 42 12,0 134 13,6 

Športna vzgoja 36 12,3 44 12,8 31 8,8 111 11,2 

Družba 42 14,3 44 12,8 2 0,6 88 8,9 

Gospodinjstvo 0 0 23 6,7 20 5,7 43 4,4 

Glasba 12 4,1 2 0,6 5 1,4 19 1,9 

Geografija 0 0 0 0 17 4,8 17 1,7 

Likovna vzgoja 4 1,4 3 0,9 3 0,9 10 1,0 

Zgodovina 0 0 0 0 9 2,6 9 0,9 

Tehnika in 

tehnologija 

0 0 0 0 8 2,3 8 0,8 

Računalništvo 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

988 odgovorov = 100 % 
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Opazimo, da športna vzgoja ni dosegla veliko odstotkov. Na prvo mesto jo je uvrstilo le 15, 2 

%, na drugo 4,6 % in na tretje mesto 11,2 % učencev. 

Za učence je najpomembnejša matematika s 37,8 %, sledi ji slovenščina s 24,3 %, naslednja je 

športna vzgoja (15,2 %). Ostali predmeti niso dosegli 10, 0 %. 

Na drugo mesto so učenci največkrat zapisali slovenščino (36,1 %), nato matematiko (30,6 %) 

ter tuj jezik angleščino (11,2 %). Ostali predmeti niso dosegli 10,0 %. 

Na tretjem mestu je največkrat zapisan predmet tuj jezik angleščina s 25,1 %. Sledijo: 

slovenščina (16,2 %), matematika (14,3 %), naravoslovje in tehnika (13,6 %) ter športna 

vzgoja z 11,2 %. Ostali predmeti so pod 10,0 %. 

Hipoteza 5, ki pravi, da več kot polovica vprašanih meni, da je športna vzgoja pomemben 

predmet za življenje, je torej ovržena, saj glede na dobljene rezultate učenci menijo, da 

športna vzgoja ni najpomembnejši predmet za življenje. Pomembni se jim zdijo predmeti, kot 

so: matematika, slovenščina ter tuj jezik angleščina.   

Tokrat so me rezultati presenetili, saj sem pričakovala, da bo športna vzgoja dobila boljše 

rezultate oz. da bo za učence pomembna tudi za življenje. Po razmisleku pa ugotavljam, da so 

rezultati realni. V družbi prevladuje mnenje, da moraš osvojiti drugačna znanja, da uspeš. Da 

je šport temelj zdravja se zaveda premalo ljudi, fizična aktivnost je neprivlačna in vse to se 

zrcali pri mišlenju mladih. Na srečo pa se razne športne in šolske institucije tega zavedajo, 

zato se tudi ta miselnost spreminja.  

 

4. VPRAŠANJE: Katere športe imaš pri športni vzgoji najraje? 

S tem vprašanjem nismo preverjali le najljubših športov, ampak tudi športne vsebine ter 

oblike dela, ki so učencem blizu. Zaradi lažje interpretacije rezultatov sem 7. in 8. vprašanje v 

anketi združila in s 4. vprašanjem predstavila rezultate za priljubljene športe (tabela 6.8) ter za 

vsebine in oblike dela (tabela 6.9). Pri 5. vprašanju sem predstavila le rezultate za izbrane 

dejavnike (tabela 6.10).   

Taka razdelitev možnih odgovorov je potrebna, da otrok ne zmedemo preveč oz. da se 

izognemo strokovni terminologiji v anketi. 

Učenci so lahko izbrali največ tri odgovore. 
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Tabela 6.8: Priljubljenost posameznih športov pri športni vzgoji 

 

 

4. razred 

       f 
f % 5. razred 

      f 
f % 6. razred 

      f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Nogomet 120 39,0 131 35,4 175 47,9 426 40,8 

Košarka 108 35,1 127 34,3 137 37,5 372 35,7 

Odbojka 84 27,3 109 29,5 103 28,2 296 28,4 

Rokomet 78 25,3 103 27,8 85 23,3 266 25,5 

 

1043 odgovorov = 100 % 

Rezultati kažejo, da imajo v 2. triadi učenci najraje nogomet (40,8 %), sledijo mu košarka 

(35,7 %), odbojka (28,4 %) ter rokomet s 25,5 %. 

Moja hipoteza 6, ki pravi, da imajo učenci, kar se športov tiče, najraje nogomet, je torej 

potrjena. 

Po mojih ocenah so glasovali za nogomet predvsem fantje. Pričakovala sem boljši rezultat za 

odbojko, saj mislim, da je pri dekletih ta šport priljubljen, verjetno pa so glasovale bolj za 

športne vsebine ali oblike dela. 

Tabela 6.9: Priljubljenost posameznih športnih vsebin in oblik dela pri športni vzgoji 

 

 

4. razred 

      f 
f % 5. razred 

       f 
f % 6. razred 

       f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Med dvema 

ognjema 

225 73,1 265 71,6 259 71,0 749 71,8 

Šola v 

naravi 

218 70,8 257 69,5 211 57,8 

 

686 65,8 

Športni dan 193 62,7 200 54,1 175 47,9 568 54,5 

Tekmovanje 159 51,6 141 38,1 112 30,7 412 39,5 

Štafetne 

igre 

149 48,4 136 36,8 114 31,2 399 38,3 

Poligon 137 44,5 140 37,8 89 24,4 366 35,1 

Ples 76 24,7 85 23,0 90 24,7 251 24,1 

Testiranje 

za ŠVK 

53 17,2 86 23,2 71 19,5 210 20,1 

Atletika 70 22,7 65 17,6 61 16,7 196 18,8 

Gimnastika 63 20,5 60 16,2 56 15,3 179 17,2 

Testiranje 

za značko 

Krpan 

36 11,7 53 14,3 29 7,9 118 11,3 

 

1043 odgovorov = 100 % 
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Kar se tiče priljubljenosti športnih vsebin ter oblik dela pri športni vzgoji, opažam, da se 

najvišje giblje igra Med dvema ognjema z 71,8 %. Sledijo: šola v naravi (65,8 %), športni dan 

(54,5 %), tekmovanje (39,5 %), štafetne igre (38,3 %), poligon (35,1 %), ples (24,1 %), 

testiranje za športnovzgojni karton (20,1 %), atletika (18,8 %), gimnastika (18,8 %) in 

testiranje za značko Krpan (11,3 %). 

Moja hipoteza 7, ki pravi, da imajo pri predmetu športna vzgoja učenci najraje moštveno igro 

Med dvema ognjema, se torej potrdi. Dosega namreč 71,8 % in je na prvem mestu po 

priljubljenosti. 

Pri tem vprašanju dobim tudi odgovor na hipotezo 8. V njej trdim, da učenci druge triade pri 

predmetu športna vzgoja radi tekmujejo. Hipotezo moram ovreči, saj je tekmovanje 

priljubljeno le pri 38,3 % učencev.   

Igra Med dvema ognjema je po mojih izkušnjah izredno priljubljena, zato rezultat ni sporen in 

je pričakovan. Bolj me je presenetilo, da tekmovanje ni dobilo več odstotkov. Menim, da 

učenci izredno radi tekmujejo, pravzaprav so vse igre nekakšna tekmovanja. Morda so učenci 

razumeli izraz tekmovanje kot občutek napetosti, poraza, neuspeha, kot težkega nasprotnika 

itn. 

Zadovoljna pa sem, da je šola v naravi po priljubljenosti na drugem mestu, saj je ta oblika 

izobraževanja za otroka neprecenljiva. Tam se učijo predvsem praktično, izvajajo se 

dejavnosti, ki se v razredu oz. telovadnici ne morejo oz. so težje izvedljive, otroci navezujejo 

in izboljšujejo socialne stike, pravzaprav je za otroka to izkušnja, ki se je bo spominjal celo 

življenje.  

 

5. VPRAŠANJE: Kaj imaš pri športni vzgoji rad-a? 

To vprašanje je nadaljevanje 4. vprašanja in preverja, poleg športnih vsebin in oblik dela, še 

nekatere dejavnike, ki pripomorejo k všečnosti predmeta. Športne vsebine in oblike dela, ki 

so dane kot možni odgovori pri 8. vprašanju v anketi, so predstavljene že pri četrtem 

vprašanju, v tabeli 6.9. 

Učenci so lahko izbrali največ 3 odgovore. 
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Tabela 6.10: Priljubljenost nekaterih dejavnikov pri športni vzgoji 

 

 

4. razred 

       f 
f % 5. razred 

      f 
f % 6. razred 

      f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Sami 

izbiramo, 

kaj bomo 

počeli 

216 70,1 251 67,8 246 67,4 713 68,4 

Imamo 

veliko 

telovadnico 

174 56,5 179 48,4 137 37,5 490 47,0 

Imamo 

veliko žog 

129 41,9 100 27,0 101 27,7 330 31,6 

Imamo 

veliko 

različnih 

rekvizitov 

102 33,1 123 33,2 81 22,2 306 29,3 

Imamo 

veliko 

blazin 

105 34,1 97 26,2 76 20,8 278 26,7 

 

1043 odgovorov = 100 % 

Nekateri dejavniki, na katere morda niti ne pomislimo, lahko zelo vplivajo na mnenje učencev 

o športni vzgoji. Tak dejavnik je npr. ta, da učenci sami izbirajo, kaj bodo počeli pri športni 

vzgoji in tako je tudi na prvem mestu po priljubljenosti, saj se je zanj odločilo kar 68,4 % 

učencev. Dejavnik, ki je pristal na drugem mestu, je ta, da imajo učenci veliko telovadnico. 

Dobil je 47,0 %. Naslednji dejavnik, ki govori o številu žog, je na tretjem mestu z 31,6 %. 

Četrto mesto je zasedel dejavnik, da imajo učenci veliko različnih rekvizitov (29,3 %). Na 

zadnjem mestu je s 26,7 % dejavnik, ki govori o številu blazin.  

Hipoteza 9 pravi, da je več kot polovici učencem všeč, če imajo veliko telovadnico. Ker je 

dejavnik dosegel le 47,0 %, se moja hipoteza ovrže. 

Na dobro počutje učencev pri športni vzgoji lahko vpliva marsikaj. Našteti dejavniki so le del 

celote, ki vpliva na mnenje učencev o športni vzgoji. Vsaka šola se glede na svoje možnosti 

trudi učencu ponuditi največ. Po mojem mnenju je še vedno najpomembnejši športni pedagog 

oz. njegova osebnost in znanje. Če imajo učenci dobrega učitelja, morda niti ni tako 

pomembno, kako veliko telovadnico imajo (glej poglavje Vloga športnega pedagoga). 
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6. VPRAŠANJE: Ali imaš športno vzgojo rad-a? 

Vprašanje preverja všečnost predmeta v 2. triadi. 

Tabela 6.11:  Všečnost predmeta športna vzgoja  

 4. razred 

       f 
f % 5. razred 

      f 
f % 6. razred 

       f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Da 294 96,4 350 94,9 345 94,5 989 95,2 

 

1039 odgovorov = 100 % 

Hipoteza 3 pravi, da imajo učenci športno vzgojo radi in da tako misli več kot polovica 

vprašanih. Glede na rezultat je hipoteza potrjena, saj je kar 95,2 % učencev obkrožilo odgovor 

da.  

Vprašanje se navezuje na 2. vprašanje o priljubljenosti športne vzgoje, zato je rezultat 

pričakovan.  

 

7. VPRAŠANJE: Ali imate med odmori telovadbo? 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, koliko učencev ima v šolah gorenjske regije aktivni 

odmor. Ker učenci izraza “aktivni odmor” po predvidevanjih ne poznajo oz. ga ne 

uporabljajo, smo raje uporabili izraz “telovadba”, da jih ne bi zmedli. 

Tabela 6.12: Število učencev, ki imajo aktivni odmor 

 4. razred 

     f 
f % 5. razred 

      f 
f % 6. razred 

      f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Da 28 9,2 57 15,6 68 18,9 153 14,9 

 

1028 odgovorov = 100 % 

Rezultat kaže, da ima le 14,9 % učencev aktivni odmor. V hipotezi 14 predpostavljam, da 

večina šol aktivnega odmora ne izvaja. Hipoteza se potrdi, saj ima aktivni odmor le 14, 9 % 

učencev. 

Rezultat me je razočaral, saj sem pričakovala, ne glede na svojo hipotezo, da večina šol 

vseeno izvaja aktivni odmor. Glede na pozitivne učinke vadbe, na priljubljenost športne 
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vzgoje pri učencih, glede na poznane učinke sedečega načina življenja, na učence, ki 

potrebujejo več gibanja (hiperaktivni, predebeli, slabo odporni …), bi pričakovala, da bo za 

šole samoumevno, da popestrijo pouk oz. odmore z vadbo. Verjetno je to odvisno od vodstva 

šole in od učinkovitosti in moči športnih pedagogov.        

Poudariti pa je potrebno, glede na rezultate pri 8. in 9. vprašanju (glej tabeli 6.13 in 6.14), da 

morda ti rezultati niso realni. Pri naslednjih dveh vprašanjih so rezultati namreč nesmiselni. 

Morda so učenci izraz “telovadba” razumeli kot gibanje po razredu, razne igre ali celo norenje 

po hodnikih in so zato obkrožili odgovor da.  

 

8. VPRAŠANJE: Če imate med odmori telovadbo, ali ti je to všeč? 

Vprašanje se nanaša na tiste učence, ki imajo aktivni odmor in jih sprašuje, če jim je to všeč. 

Tabela 6.13: Št. učencev, ki imajo aktivni odmor in bi ga imeli še naprej 

 

 

4. razred 

  f 
f % 5. razred 

  f 
f % 6. razred 

  f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Še bi imel 

telovadbo 

med 

odmori  

66 38,4 100 41,8 100 40,8 266 40,5 

 

656 odgovorov = 100 % 

Rezultat kaže, da bi aktivni odmor imelo še naprej 40,5 % učencev, a se ne ujema z rezultati v 

tabeli 6.12. Gre namreč za to, da je na sedmo vprašanje odgovorilo 1028 vprašanih, od tega 

jih ima športno vadbo med odmori 153. Na osmo vprašanje je odgovarjalo 656 učencev, 

moralo bi jih le 153. Sklepam, da učenci vprašanja niso razumeli oz. niso vedeli, da na to 

vprašanje odgovarjajo le tisti, ki imajo aktivni odmor, ostali pustijo prazno. Morda se učenci s 

takim načinom reševanja še niso srečali in so predvidevali, da morajo odgovoriti na vsa 

vprašanja ali pa so napačno razumeli izraz “telovadba”. 

Dobljen rezultat je zato neuporaben. Tudi hipoteza 15, ki pravi, da bi učenci, ki imajo aktivni 

odmor, imeli vadbo še naprej, ne more biti potrjena oz. ovržena.  

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Andreja Janečko Goličič; diplomsko delo 

39 

9. VPRAŠANJE: Če telovadbe med odmori nimate, ali bi si jo želel-a imeti? 

To vprašanje je namenjeno tistim učencem, ki aktivnega odmora nimajo, pa bi si ga želeli 

imeti. 

Tabela 6.14: Št učencev, ki aktivnega odmora nimajo, pa bi si ga želeli imeti 

 

 

4. razred 

f 
f % 5. razred 

f 
f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Telovadbo 

si želim 

imeti med 

odmori 

176 61,5 168 48,8 171 49,9 515 52,9 

 

973 odgovorov = 100 % 

Tudi 9. vprašanje je sporno, kar se rezultatov tiče. Če je na 7. vprašanje odgovarjalo 1028 

učencev in jih je od tega kar 875 odgovorilo, da aktivnega odmora nima, ni smiselno, da je na 

deveto vprašanje odgovorilo 973 vprašanih. Dobljen rezultat je torej sporen. Hipoteza 16, ki 

pravi, da bi si učenci želeli aktivni odmor, torej ne more biti potrjena ali ovržena, ker so 

rezultati nesmiselni.  

Učenci so verjetno sklepali, da morajo na vsa vprašanja odgovoriti oz. se še niso srečali s tako 

obliko reševanja, zato so obkrožili en odgovor. 

 

10. VPRAŠANJE: Obkroži oceno, ki si jo imel-a lansko leto pri športni vzgoji. 

S tem vprašanjem smo želeli preveriti nivo znanja učencev pri športni vzgoji za šolsko leto 

2010/2011. 
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Tabela 6.15: Dosežena vrsta ocene v šolskem letu 2010/2011 

 

 

4. razred 

f 
f % 5. razred 

      f 
f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Ocena 

1 

0 0 1 0,3 2 0,6 3 0,3 

Ocena 

2 

0 0 0 0 2 0,6 2 0,2 

Ocena 

3 

2 0,7 12 3,3 12 3,3 26 2,6 

Ocena 

4 

12 4,2 85 23,0 93 25,9 190 18,8 

Ocena 

5 

68 24,0 217 73,4 250 69,6 589 58,3 

Opisna 

ocena 

201 71,0 0 0 0 0 201 19,9 

 

1011 odgovorov = 100% 

V hipotezi 17 je zapisano, da ima večina učencev, ki so bili številčno ocenjeni, v šolskem letu 

2010/2011 pri predmetu športna vzgoja oceno 5. 

Rezultati nam hipotezo potrjujejo, saj je oceno 5 imelo 58,3 % učencev. 

Pri tem vprašanju sem pričakovala večji odstotek ocen 5 (okrog 80 %). Upoštevati pa 

moramo, da je v 100 % vzetih še 19,9 % učencev 4. razredov, ki imajo opisno oceno, kar 

pravzaprav pomeni, da 58,3 % ni tako majhen odstotek.  

Pri ocenjevanju tega predmeta moramo biti izredno pazljivi, saj se strinjam s trditvijo, da 

mora športni pedagog znanje preverjati večkrat letno in v različnih stopnjah pouka. S tem 

opazuje proces in ne končnega rezultata. Učenec pri tem spozna, da je ocena rezultat tudi 

njegovega truda, ne samo končnega rezultata, ocena pa ne postane namen pouka (Kovač, 

Jurak, 2010). 

 

11. VPRAŠANJE: Ali si bil-a z oceno pri športni vzgoji zadovoljen/zadovoljna? 

Vprašanje preverja, kako so bili učenci zadovoljni z lansko oceno (šolsko leto 2010/2011) pri 

predmetu športna vzgoja. 
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Tabela 6.16: Število učencev, ki so zadovoljni s svojo oceno 

 

 

4. razred 

f 
f % 5. razred 

f 
f % 6.  

razred 

f 

f % Skupaj 

f 

f % 

zadovoljen/ 

zadovoljna 

z oceno 

279 96,2 353 95,7 336 93,6 968 95,1 

 

1018 odgovorov = 100 % 

95,1 % učencev je bilo z dobljeno oceno zadovoljnih, rezultat pa potrdi hipotezo. V hipotezi 

18 namreč piše, da so bili z oceno v šolskem letu 2010/2011 pri športni vzgoji učenci 

zadovoljni. 

Z oceno 5 in 4 je bolj ali manj vsak zadovoljen, tisti pa, ki so ocenjeni opisno, pravzaprav še 

nimajo občutka, kakšno številčno oceno bi dobili, zato predvidevam, da so obkrožili odgovor 

zadovoljen sem z oceno.  

 

12. VPRAŠANJE: Ali bi imel-a raje športno vzgojo brez ocene? 

S tem vprašanjem smo ugotavljali, če bi imeli učenci raje športno vzgojo brez ocen. 

Tabela 6.17: Št. učencev, ki bi imeli športno vzgojo brez ocen 

 

 

4. razred 

       f 
f % 5. razred 

f 
f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Brez 

ocen 

70 23,0 113 30,7 133 37,0 316 30,6 

 

1031 odgovorov = 100 % 

Le 30,6 % učencev je odgovorilo, da bi imelo športno vzgojo brez ocen. Hipoteza 20, ki pravi, 

da bi imeli učenci športno vzgojo brez ocen, se torej ovrže.  

Rezultat me je presenetil, saj učence ocena pri tem predmetu ne moti, vendar če so učenci 

zadovoljni s svojimi ocenami in so te večinoma 4 in 5, ni razloga, da bi si želeli športno 

vzgojo brez ocen.  
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13. VPRAŠANJE: Ali te je ocenjevanja pri športni vzgoji strah? 

Vprašanje preverja, če je prisoten strah pri ocenjevanju športne vzgoje. 

Tabela 6.18: Število učencev, ki jih je strah ocenjevanja športne vzgoje 

 

 

4. razred 

f 
f % 5. razred 

f 
f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Strah me je 

ocenjevanja 

46 15,3 99 27,0 69 19,3 214 20,9 

 

1023 odgovorov = 100% 

V hipotezi 19 je zapisano, da je učence pri predmetu športna vzgoja strah ocenjevanja. Vendar 

pa nam rezultati kažejo, da je le 20,9 % učencev strah ocenjevanja. Hipoteza se ovrže, saj kar 

79,1 % učencev v 2. triadi ni strah ocenjevanja. 

Pričakovala sem, da bo učence bolj strah ocenjevanja. Vendar pa glede na rezultate 10, 11 in 

12 vprašanja, 

 tu rezultat ne bi smel biti drugačen. Vsebine v 2. triadi za učence očitno niso pretežke in so 

zanimive. Ker so učenci zadovoljni s svojo oceno pri športni vzgoji in imajo bolj ali manj vsi 

oceno 4 ali 5, ni smiselno, da bi se bali ocenjevanja. Vseeno pa je potrebno poudariti, da je 

cilj vseh, ki poučujejo športno vzgojo, da učence ne bi bilo strah ocenjevanja, tudi tistih 20,9 

% učencev ne.  

 

14. VPRAŠANJE: Katerih športov pri športni vzgoji ne maraš? 

Vprašanje daje izbiro športnih vsebin, oblik dela ter športov, ki so učencem neljubi. 

Učenci so lahko obkrožili več odgovorov. 

Tabela 6.19: Nepriljubljenost športov pri predmetu športna vzgoja 

 

 

4. razred 

f 
f % 5. razred 

f 
f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Nogomet 140 45,5 156 42,2 113 31,0 409 39,2 

Košarka 121 39,3 134 36,2 135 37,0 390 37,4 

Rokomet 130 42,2 116 31,4 134 36,7 380 36,4 

Odbojka 100 32,5 101 27,3 97 26,6 298 28,6 

 

1043 odgovorov = 100 % 
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Rezultati kažejo, da je od možnih odgovorov nogomet najmanj priljubljen (39,2 %), sledijo 

mu košarka (37,4 %), rokomet (36,4 %) ter odbojka (28, 9 %).  

V hipotezi 12 menim, da v 2. triadi noben šport ne izstopa po nepriljubljenosti. Glede na 

rezultate hipotezo lahko potrdim, saj so vsi odstotki relativno nizki in približno enaki. 

Ker smo pri 4. vprašanju poizvedovali, kateri šport jim je najbližji in so rezultati pokazali, da 

je najbolj priljubljen nogomet, tu pa ga postavljajo na prvo mesto po nepriljubljenosti, 

sklepam, da so tokrat za nogomet glasovala dekleta. 

Tabela 6.20: Nepriljubljenost športnih vsebin ter oblik dela pri predmetu športna vzgoja 

 

 

4. razred 

f 
f % 5. razred 

f 
f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Ples 174 56,5 200 54,1 196 53,7 570 54,7 

Gimnastika 135 43,8 181 48,9 175 47,9 175 47,1 

Atletika 131 42,5 136 36,8 159 43,6 426 40,8 

Tek 120 39,0 133 35,9 164 44,9 417 40,0 

Tehtanje 121 39,3 139 37,6 151 41,4 411 39,4 

Merjenje 

kožne gube 

142 46,1 132 35,7 136 37,3 410 39,3 

Štafetne 

igre 

83 26,9 119 32,2 124 34,0 326 31,3 

Testiranje 

za ŠVK 

99 32,1 104 28,1 122 33,4 325 31,2 

Poligon 81 26,3 93 25,1 118 32,3 292 28,0 

Med dvema 

ognjema 

30 9,7 44 11,9 31 8,5 105 10,1 

 

1043 odgovorov = 100% 

V hipotezi 10 predpostavljam, da več kot polovici učencem pri predmetu športna vzgoja ni 

všeč ples, v hipotezi 11 pa, da testiranje za športnovzgojni karton ni priljubljeno. 

Glede na rezultate lahko hipotezo 10 potrdim, saj je ples (54,7 %) na prvem mestu po 

nepriljubljenosti.  

Hipotezo 11 lahko ovržem, saj testiranje za športnovzgojni karton ni tako nepriljubljeno, kot 

sem predvidevala. Le 31, 2 % vprašanih je obkrožilo ta odgovor. 

Rezultati kažejo, da je ples najbolj nepriljubljen. Tudi gimnastika je nepriljubljena (47,1 %), 

na tretjem mestu je atletika s 40,8 %. Sledijo: tek (40,0 %), tehtanje (39,4 %), merjenje kožne 
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gube (39,3 %), štafetna igra (31,3 %), testiranje za športnovzgojni karton (31,2 %), na zadnjih 

dveh mestih sta poligon (28,0 %) ter moštvena igra Med dvema ognjema (10,1 %). 

Po predvidevanjih je igra Med dvema ognjema na zadnjem mestu, bolj me je presenetil ples, 

ki je na prvem mestu po nepriljubljenosti. Predvidevam, da so ta odgovor obkrožili predvsem 

fantje. 

Testiranje za športnovzgojni karton je obkrožilo 31,2 % učencev. Pričakovala sem večje 

število učencev, ki jim je testiranje neprijetno. Vseeno pa ima svoj namen in je pomembno, da 

učenec spremlja svoj napredek v sposobnostih ali vzdržljivosti oz. da popravi vajo, ki je bila 

prejšnje leto boljša. 

Zadnji odgovor je odprtega tipa in so učenci, če so hoteli, dopisali, česa ne marajo. 

Tabela 6.21: Izbira neljubih športov, vsebin ter oblik dela  

 

 

4. razred 

f 
f % 5. razred 

f 
f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Ogrevanje 2 2,0 4 4,0 4 4,0 10 10,0 

Hokej 5 5,0 0 0 3 3,0 8 8,0 

Kros 0 0 2 2,0 6 6,0 8 8,0 

Atletika 0 0 6 6,0 1 1,0 7 7,0 

Tek 1 1,0 3 3,0 1 1,0 5 5,0 

Skok v 

daljino 

0 0 2 2,0 3 3,0 5 5,0 

Elementarne 

igre 

4 4,0 1 1,0 0 0 5 5,0 

Prevali 4 4,0 0 0 0 0 4 4,0 

Gimnastika 1 1,0 1 1,0 2 2,0 4 4,0 

Tekmovanje 1 1,0 1 0 1 1,0 3 3,0 

Plavanje 2 2,0 0 0 1 1.0 3 3,0 

Plezanje  2 2,0 1 1,0 1 1,0 3 3,0 

Drsanje 2 2,0 0 0 0 0 2 2,0 

Metanje 

žogic 

1 1,0 0 0 1 1,0 2 2,0 

Skakanje s 

kolebnico 

0 0 2 2,0 0 0 2 2,0 

Boks 0 0 2 2,0 0 0 2 2,0 

Testiranje 

za značko 

Krpan 

0 0 2 2,0 0 0 2 2,0 

Plezanje po 

drogu 

0 0 1 1,0 1 1,0 2 2,0 

Kuperjev 

test 

0 0 0 0 2 2,0 2 2,0 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Ples 1 1,0 0 0 0 0 1 1,0 

Odbojka 1 1,0 0 0 0 0 1 1,0 

Sklece 1 1,0 0 0 0 0 1 1,0 

Igra 

Okamenele 

babe 

1 1,0 0 0 0 0 1 1,0 

Zlati sonček 1 1,0 0 0 0 0 1 1,0 

Ragbi 1 1,0 0 0 0 0 1 1,0 

Bejzbol 1 1,0 0 0 0 0 1 1,0 

Rokomet 1 1,0 0 0 0 0 1 1,0 

Hoja po 

gredi 

0 0 1 1,0 0 1,0 1 1,0 

Balet 0 0 1 1,0 0 1,0 1 1,0 

Telovadba z 

drugimi 

razredi 

0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Vesa v zgibu 0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Ciljanje z 

žogico 

0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Smučanje  0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Vlečenje 

vrvi 

0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Premet v 

stran 

0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Štafetne igre 0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Nogomet 0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Lovljenje 0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Skakanje 

čez vrvi 

0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Skok v 

višino 

0 0 1 1,0 0 0 1 1,0 

Če učitelj 

zamuja 

0 0 0 0 1 1,0 1 1,0 

Skok čez 

kozo 

0 0 0 0 1 1,0 1 1,0 

Igre z žogo 0 0 0 0 1 1,0 1 1,0 

 

102 odgovorov = 100 % 

Na vprašanje nisem dobila veliko odgovorov, le-ti pa so zelo razpršeni. Največ istih 

odgovorov je za ogrevanje (10,0 %), sledijo: hokej (8,0 %), kros  (8,0 %), atletika (7,0 %), tek 

(5,0 %), skok v daljino (5,0 %) in elementarne igre (5,0 %), ostali športi oz. dejavnosti so 

dosegli manj kot 5,0 %. 
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Za tako majhen vzorec je verjetno krivo to, da se učenci tisti trenutek niso spomnili kaj 

določenega ali pa nimajo izrazito nepriljubljenega športa ali dejavnosti, ki nista bila že 

zapisana med možnostmi, ki so jih obkroževali.   

 

15. VPRAŠANJE: Česa pri športni vzgoji ne maraš? 

S tem vprašanjem smo želeli preveriti še nekatere ostale dejavnike, športne vsebine ter oblike 

dela, ki učencem manjšajo pozitivno mnenje o športni vzgoji.  

Učenci so pri tem vprašanju lahko izbrali več možnih odgovorov. 

Tabela 6.22: Nekateri dejavniki, ki manjšajo pozitivno mnenje o športni vzgoji 

 4. 

razred 

f 

f % 5. 

razred 

f 

f % 6. 

razred 

f 

f % Skupaj 

f 

f % 

Učitelj se 

jezi na nas 

221 71,8 247 66,8 226 61,9 694 66,5 

Drugi se mi 

smejijo 

213 69,2 231 62,4 178 48,8 622 59,6 

Sošolci 

vpijejo 

212 68,8 229 61,9 151 41,4 592 56,8 

Športna 

vzgoja 

odpade, če 

nismo 

pridni 

184 59,7 215 58,1 166 45,5 565 54,2 

K športni 

vzgoji 

zamujamo 

179 58,1 215 58,1 146 40,0 540 51,8 

Učitelj 

kaznuje, če 

nismo 

pridni 

194 63,0 191 51,6 155 42,5 540 51,8 

Delamo 

vedno iste 

stvari 

156 50,6 162 43,8 138 37,8 456 43,7 

Športna 

vzgoja v 

razredu 

155 50,3 168 45,4 129 35,4 452 43,4 

Da nisem 

dober 

137 44,5 146 39,5 115 31,5 398 38,2 

Nimamo 

telovadnice 

152 49,4 136 36,8 90 24,7 378 36,2 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Se umažem 

in potim 

121 39,3 104 28,1 81 22,2 306 29,3 

Učitelj nam 

nič ne 

pokaže 

106 34,4 113 30,5 81 22,2 300 28,8 

Učitelj 

nikoli ne 

vadi z nami 

95 30,8 94 25,4 88 24,1 277 26,6 

Se utrudim 82 26,6 85 23,0 73 20,0 240 23,0 

Športna 

vzgoja 

zunaj 

52 16,9 78 21,1 71 19,5 201 19,3 

 

1043 odgovorov = 100 % 

Na prvo mesto so učenci postavili dejavnik, da se učitelj jezi nanje (66,5 %). Sledijo mu: se 

mi drugi smejijo (59,6 %); sošolci vpijejo (56,8 %); športna vzgoja odpade, če nismo pridni 

(54,2 %); k športni vzgoji zamujamo (51,8 %); učitelj kaznuje, če nismo pridni (51,8 %); 

delamo vedno iste stvari (43,7 %); športna vzgoja v razredu (43,4 %); da nisem dober (38,2 

%); nimamo telovadnice (36,2 %); se umažem in potim (28,8 %); učitelj nikoli ne vadi z nami 

(26,6 %); se utrudim (23,0 %) ter športna vzgoja zunaj (19,3 %). 

Hipoteza 13 pravi, da več kot polovici učencev ni všeč, da pri športni vzgoji delajo vedno iste 

stvari. Ta dejavnik je dosegel 43,7 % in je šele na 7. mestu, tako da se hipoteza ovrže. 

Dejavnik, da se učitelj jezi na nas, je dobil 66,5 % in je na prvem mestu, kar še poudarja, kako 

pomemben je dober odnos med učenci in učiteljem. Če ga učitelj zna vzpostaviti (glej 

poglavje Vloga športnega pedagoga), bo pouk dosegel cilj, učenci pa bodo motivirani. 

Učence očitno ne moti, da delajo pretežno iste stvari, bolj jih moti tisto, kar se dotika njih 

samih. Če česa ne naredijo prav ali ne dosežejo rezultatov, se učitelj verjetno jezi na njih, 

bojijo pa se tudi neuspeha in posmeha v očeh ostalih. 
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Tabela 6.23: Športne vsebine ter oblike dela, ki manjšajo pozitivno mnenje o športni vzgoji 

 4. razred 

f 

f % 5. razred 

f 

f % 6. razred 

f 

f % Skupaj 

f 

f % 

Štafetne 

igre 

92 29,9 101 27,3 101 27,7 294 28,2 

Tekmovanje 76 

 

24,7 90 21,9 80 21,9 246 23,6 

Poligon 66 

 

21,4 82 22,2 88 24,1 236 22,6 

Šola v 

naravi 

47 15,3 44 11,9 42 11,5 133 12,8 

 

Športni dan 36 11,7 52 14,1 44 12,1 132 12,7 

 

1043 odgovorov = 100 % 

Štafetne igre so dosegle 28,2 %, tekmovanje 23,6 %, poligon 22,6 %, šola v naravi 12,8 % ter 

športni dan 12,7 %. 

Ker smo z vprašanjem 14 že preverjali nepriljubljenost štafetnih iger ter poligona, rezultati pa 

se razlikujejo, sklepam, da nekateri učenci niso najbolj odločeni, ali so jim te vsebine všeč ali 

ne.   

 

16. VPRAŠANJE: Napiši, kaj bi ti pri športni vzgoji najraje delal-a.  

Vprašanje je odprtega tipa, želeli pa smo izvedeti, kaj bi učenci počeli večji del ure, če bi 

lahko sami izbirali. 

Tabela 6.24: Izbira športov in športnih vsebin, ki bi jih učenci najraje izvajali  

 4. razred 

f 
f % 5. razred 

f 
f % 6. razred 

f 
f % Skupaj 

f 

f % 

Med dvema 

ognjema 

101 17,2 139 23,6 27 4,6 267 45,3 

Nogomet 68 11,5 79 13,4 114 19,4 261 44,3 
Odbojka 20 3,4 37 6,3 106 18,0 163 27,7 
Košarka 31 5,3 49 8,3 49 8,3 129 21,9 
Rokomet 22 3,7 39 6,6 33 5,6 94 16,0 
Igre 42 7,1 29 4,9 22 3,7 93 15,8 
Tek 21 3,6 17 2,9 26 4,4 64 10,9 
Ples 5 0,8 28 4,8 29 4,9 62 10,5 
Poligon 11 1,9 21 3,6 11 1,9 43 7,3 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Hokej 3 0,5 15 2,5 14 2,4 32 5,4 
Štafetne igre 4 0,7 15 2,5 12 2,0 31 5,3 
Skok v 

višino 

0 0 13 2,2 9 1,5 22 3,7 

Skok v 

daljino 

7 1,2 4 0,7 9 1,5 20 3,4 

Športni dan 1 0,2 10 1,7 8 1,4 19 3,2 
Plezanje 5 0,8 8 1,4 4 0,7 17 2,9 
Metanje žog 2 0,3 7 1,2 6 1,0 15 2,5 
Lovljenje 11  1 0,2 3 0,5 15 2,5 
Gimnastika 0 0 0 0 14 2,4 14 2,4 
Šola v 

naravi 

2 0,3 8 1,4 4 0,7 14 2,4 

Gimnastične 

vaje 

4 0,7 9 1,5 1 0,2 14 2,4 

Po lastni 

izbiri 

1 0,2 2 0,3 11 1,9 14 2,4 

Podajanje 

žog 

2 0,3 11 1,9 0 0 13 2,2 

Atletika 1 0,2 5 0,8 6 1,0 12 2,0 
Tekmovanje 5 0,8 1 0,2 5 0,8 11 1,9 
Stoje 6 1,0 5 0,8 0 0 11 1,9 
Vortex 4 0,7 4 0,7 3 0,5 11 1,9 
Plavanje 1 0,2 3 0,5 6 1,0 10 1,7 
Tenis 2 0,3 2 0,3 3 0,5 7 1,2 
Premet v 

stran 

2 0,3 4 0,7 0 0 6 1,0 

Med 4 ognji 2 0,3 1 0,2 3 0,5 6 1,0 
Kolesarjenje 0 0 2 0,3 3 

 
0,5 5 0,9 

Badminton 0 0 1 0,2 4 0,7 5 0,8 
Salte 1 0,2 2 0,3 1 0,2 4 0,7 
Testiranje 

za ŠVK 

0 0 3 0,5 1 0,2 4 0,7 

Smučanje 0 0 2 0.3 2 0,3 4 0,7 
Skakanje 

čez vrvi 

0 0 4 0,7 0 0 4 0,7 

Tek na 

smučeh (s 

koleščki) 

0 0 4 0,7 0 0 4 0,7 

Prevali 3 0,5 0 0 0 0 3 0,5 
Telovadba 

zunaj 

0 0 1 0,2 2 0,3 3 0,5 

Rolanje 0 0 1 0,2 2 0,3 3 0,5 
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Preskako-

vanje ovir 

0 0 2 0,3 0 0 2 0,3 

Plezanje po 

vrveh 

0 0 1 0,2 1 0,2 2 0,3 

Drsanje 0 0 2 0,3 0 0 2 0,3 
Ragbi 1 0,2 0 0 0 0 1 0,2 
Plezanje po 

drogu 

1 0,2 0 0 0 0 1 0,2 

Krpan 1 0,2 0 0 0 0 1 0,2 
Zabavna 

telovadba 

1 0,2 0 0 0 0 1 0,2 

Skakanje 

čez kozo 

0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 

Ritmična 

gimnastika 

0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 

Troskok  0 1 0,2 0 0 1 0,2 
Učitelj 

zraven 

telovadi 

0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 

Namizni 

tenis 

0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 

Joga 0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 
Aerobika 0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 
 

589 odgovorov = 100 % 

V hipotezi 21 menim, da so učenci 2. triade navedli, da bi najraje, kar se športa tiče, igrali 

nogomet.  

Hipoteza 22 pa pravi, da bi učenci bi pri športni vzgoji najraje izvajali igro Med dvema 

ognjema.  

Hipotezi lahko potrdim, saj sta igra Med dvema ognjema s 45,3 % in nogomet s 44,5 % res na 

prvem in drugem mestu.  

Pri tem vprašanju so učenci sami zapisali, kaj bi počeli med uro športne vzgoje. Rezultati so 

torej pričakovani, tudi glede na rezultate prejšnjih vprašanj. Vendar pa vemo, da morajo 

učenci spoznati čim več športnih vsebin, športov in načinov vadbe, kajti to je naš cilj. Tudi 

sama ura športne vzgoje ni zasnovana tako, da bi se celo uro igrali igro Med dvema ognjema. 

Lahko pa priljubljene igre, športe, športne vsebine ali oblike dela večkrat vključimo v naš 

program (glej poglavje Ali lahko učenci izbirajo, kaj bodo delali pri pouku). 
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6. SKLEP 

 

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, kako učenci v 2. triadi doživljajo športno vzgojo 

oz. dobiti odgovore na zastavljene cilje. Ker je na anketo odgovorilo 1043 učencev, je vzorec 

velik in so tudi rezultati bolj kredibilni. 

Glede na cilje sem oblikovala 22 hipotez. 13 hipotez sem potrdila, 7 sem jih ovrgla, 2 hipotezi 

pa ne morem ne potrditi ne ovreči, saj so rezultati nesmiselni. 

Ugotovila sem, da v 4. razredu uči razredni učitelj 66,9 % učencev, učitelj športa 17,2 % 

vprašanih, oba skupaj 15,9 % učencev. V petem razredu uči učitelj športa 51,1 % učencev, 

razredni učitelj 18,4 %, oba skupaj 30,5 %. V 6. razredu lahko po zakonu uči le učitelj športa. 

Izrednega pomena so podatki, ki nam kažejo, da je športna vzgoja najbolj priljubljen šolski 

predmet. Učenci so zapisali tri najljubše predmete in športna vzgoja dosega najvišje odstotke. 

Na prvo mesto jo je zapisalo 43,5 % učencev, na drugo mesto 21,4 % in na tretje mesto 12,1 

% vseh vprašanih. Če primerjamo rezultate, ki jih je dosegla športna vzgoja, z ostalimi 

predmeti, vidimo, da so ostali predmeti dosegli nižje odstotke. Da je športna vzgoja res 

priljubljena, nam potrdijo še odgovori na 9. vprašanje v anketi (6. vprašanje v poglavju 6), 

kjer je 95,2 % učencev odgovorilo, da imajo radi športno vzgojo. 

Cilj diplomskega dela je tudi izvedeti, ali je športna vzgoja med predmeti, ki so učencem 

življenjsko pomembni. Tu športna vzgoja ni dosegla veliko odstotkov. Na prvo mesto so 

učenci  najpogosteje zapisali matematiko (37,8 %), slovenščino (24,3 %) in šele nato športno 

vzgojo (15,2 %). Na drugo mesto so največkrat zapisali slovenščino (36,1 %), matematiko 

(30,6 %) ter tuj jezik angleščino (11,2 %). Športna vzgoja je dosegla le 4,6 % in je na 6. 

mestu. Na tretje mesto so najpogosteje zapisali tuj jezik angleščino (25,1 %), slovenščino 

(16,2 %) in matematiko (14,3 %). Športna vzgoja je dosegla 11,2 % in je na 5. mestu. 

Kaj je učencem všeč pri predmetu športna vzgoja in kaj ne, se je preverjalo z več vprašanji. 

Ugotovila sem, da je nogomet od štirih možnih športov najbolj priljubljen in dosega 40,8 %. 

Ker pa se je učence spraševalo tudi, katerega športa ne marajo in je tudi tu nogomet zopet na 

prvem mestu, sklepam, da so ga kot priljubljenega označili fantje, kot nepriljubljenega pa 

dekleta.  
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Izredno priljubljena je moštvena igra Med dvema ognjema (71,8 %), več kot polovici 

učencem sta všeč tudi šola v naravi (65,8 %) ter športni dan (54,5 %). Učencem je še všeč, da 

sami izbirajo, kaj bodo počeli pri pouku športne vzgoje (68,4 %). 

Med učenci je najbolj nepriljubljen ples, ki je dosegel 54,7 %. Tudi odstotek, ki nam pove, 

koliko učencev je ples izbralo kot priljubljeno dejavnost, je nizek (24,1 %). Učenci tudi ne 

marajo, če se učitelj jezi nanje (66,5 %), več kot polovici ni všeč še, če se jim drugi smejijo 

(59,6 %), če sošolci vpijejo (56,8 %), če športna vzgoja odpade, če niso pridni (54,2 %), če k 

športni vzgoji zamujajo (51,8 %) ter da jih učitelj kaznuje, če niso pridni (51,8 %). 

Aktivni odmor ima le 14,9 % učencev. Želeli smo izvedeti, če jim je aktivni odmor všeč oz. bi 

si ga želeli imeti, vendar na ti dve vprašanji nisem dobila smiselnih odgovorov. Na vprašanje, 

če učenci imajo aktivni odmor, je odgovorilo 1028 učencev, od tega je 153 učencev 

odgovorilo, da aktivni odmor ima. Na vprašanje, če jim je aktivni odmor všeč, pa je 

odgovarjalo 656 učencev, kar ni smiselno. Tudi rezultati na naslednje vprašanje, ki učence 

sprašuje, če bi imeli aktivni odmor, niso smiselni, saj je nanj odgovorilo 973 učencev, moralo 

pa bi jih le 875. Predvidevam, da se učenci z načinom reševanja, kjer je več vprašanj smiselno 

povezanih med sabo in kjer je naslednji odgovor odvisen od prejšnjega in torej lahko tudi 

prazen, še niso srečali. Verjetno so mislili, da morajo na vsa vprašanja odgovoriti. 

Naslednji cilj diplome se nanaša na ocenjevanje športne vzgoje. Večina učencev je v šolskem 

letu 2010/2011 imela oceno 5 (58,3 %), 95,1 % učencev pa je zadovoljnih s svojo oceno. 

Ocenjevanja pri športni vzgoji je strah le 20,9 % učencev in le 30,6 % učencev ne bi imelo 

ocen pri tem predmetu. 

Učenci bi pri predmetu športna vzgoja najraje, če bi lahko sami izbirali, igrali igro Med 

dvema ognjema (43,3 %) ter igrali nogomet (44,5 %).  

Glede na rezultate sem lahko potrdila naslednje hipoteze: 

 Hipoteza 1: V četrtem razredu športno vzgojo učijo predvsem razredni učitelji. 

 Hipoteza 2: V petem razredu uči športno vzgojo več učiteljev športa kot razrednih 

učiteljev. 

 Hipoteza 3: Učenci imajo športno vzgojo radi, predpostavljam, da tako misli več kot 

polovica vprašanih. 
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 Hipoteza 4: Športna vzgoja je najbolj priljubljen šolski predmet. 

 Hipoteza 6: Menim, da imajo učenci 2. triade, kar se športov tiče, najraje nogomet. 

 Hipoteza 7: Učenci imajo pri predmetu športna vzgoja najraje moštveno igro Med 

dvema ognjema. 

 Hipoteza 10: Predpostavljam, da več kot polovici učencev pri predmetu športna 

vzgoja ni všeč ples. 

 Hipoteza 12: Menim, da v 2. triadi noben šport ne izstopa po nepriljubljenosti. 

 Hipoteza 14: Večina šol aktivnega odmora ne izvaja. 

 Hipoteza 17:Večina učencev, ki je bila številčno ocenjena, ima v šolskem letu 

2010/2011 pri predmetu športna vzgoja oceno 5. 

 Hipoteza 18: Z dobljeno oceno pri predmetu športna vzgoja v šolskem letu 2010/2011 

so učenci zadovoljni. 

 Hipoteza 21: Menim, da so učenci 2. triade navedli, da bi najraje, kar se športa tiče, 

igrali nogomet. 

 Hipoteza 22: Učenci bi pri športni vzgoji najraje izvajali igro Med dvema ognjema.

  

Naslednje hipoteze sem morala ovreči: 

 Hipoteza 5: Več kot polovica vprašanih meni, da je športna vzgoja pomemben predmet 

za življenje. 

 Hipoteza 8: Več kot polovica učencev druge triade pri predmetu športna vzgoja rada 

tekmuje. 

 Hipoteza 9: Menim, da je več kot polovici učencev všeč, če imajo veliko telovadnico. 

 Hipoteza 11: Testiranje za športnovzgojni karton med učenci ni priljubljeno. 

 Hipoteza 13: Več kot polovici učencev ni všeč, da pri športni vzgoji delajo vedno iste 

stvari. 
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 Hipoteza 19: Učence je pri predmetu športna vzgoja strah ocenjevanja. 

 Hipoteza 20: Učenci bi imeli raje športno vzgojo brez ocen. 

Hipotezi, ki se ne moreta ne ovreči ne potrditi, sta: 

 Hipoteza 15: Učenci, ki imajo aktivni odmor, bi ga imeli še naprej. 

 Hipoteza 16: Učenci 2. triade, ki aktivnega odmora nimajo, bi si ga želeli imeti.   

Rezultati kažejo, da je športna vzgoja izredno priljubljena in da jo imajo učenci radi. To je 

izredno vzpodbudno, saj je predpogoj za vse ostalo. Pomembno je tudi, da učencev ni strah 

ocenjevanja, kar so v gorenjski regiji uspeli doseči. Če učencev ni strah ocenjevanja, so 

posledično bolj sproščeni in dobijo boljšo oceno. To pa vodi v dobro motiviranost in 

posledično v priljubljenost predmeta. Cilj vseh, ki poučujejo športno vzgojo, mora biti oz. je, 

da se odpravi strah pred ocenjevanjem tudi pri 20,9 % učencev v gorenjski regiji oz. pri vseh, 

ki se še bojijo ocenjevanja pri športni vzgoji. 

Kar se tiče dejavnosti, športov in oblik dela, bo vedno tako, da nekaterim kaj ne bo všeč, 

drugim pa bo. Učencem moramo predstaviti čim več vsebin zaradi splošnega znanja, lahko pa 

določene igre, športe ali oblike dela večkrat vključimo v naš program. 

 Bolj zaskrbljujoči so rezultati, ki kažejo, da večina učencev športne vzgoje ne vidi kot 

življenjsko pomembnega predmeta. Glede na naš način življenja šport mora postati del 

vsakdana in tega bi se morali zavedati vsi. 

Tudi rezultati o številu učencev, ki imajo aktivni odmor, niso vzpodbujajoči. Aktivni odmor 

pomeni sprostitev za učence, prekine se rutina učilnice oz. sedenja, izboljšujejo se socialni 

stiki, izvajajo se priljubljene igre, pravzaprav gre za popestritev pouka. Ne vidim razloga, da 

učenci ne bi uživali med vadbo in ker ta traja le nekaj minut, pouk ne bi bil nič daljši.  

Na nekaterih področjih bo potrebno vložiti še veliko truda, da se bodo stvari izboljšale. Prav v 

tem pa je smisel naših raziskav, da določene stvari preverimo in poskušamo, glede na 

rezultate, primerno ukrepati.   
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8. PRILOGA 1 

ANKETA 

Sem Andreja Janečko Goličič in končujem študij razrednega pouka na pedagoški fakulteti. 

Pred tabo je kratka anketa, s katero želim izvedeti, kako doživljaš športno vzgojo oz. kaj ti je 

všeč in kaj ne. Prosim, da odgovoriš na vsa vprašanja. Anketa je anonimna, to pomeni, da se ti 

ni treba podpisati.  

Spol (Obkroži.) DEČEK                    DEKLICA 

 

Šola (Vpiši ime in kraj šole.)  

 

 

Razred (Obkroži.) 4.                5.                6. 

 

Kdo te uči športno vzgojo? 

(Obkroži.) 

a) razrednik/razredničarka 

b) učitelj/učiteljica športa 

c) razrednik/razredničarka IN učitelj/učiteljica 

športa SKUPAJ 

Napiši, katere tri predmete imaš v 

šoli najraje. 

1. mesto: 

_____________________________________ 

2. mesto: 

_____________________________________ 

3. mesto: 

_____________________________________ 

Napiši, kateri trije predmeti so po 

tvojem mnenju za življenje 

najbolj pomembni. 

 

1. mesto: 

_____________________________________ 

2. mesto: 

_____________________________________ 

3. mesto: 

_____________________________________ 
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Katere športe imaš pri športni 

vzgoji najraje? (Obkroži največ 

tri.) 

a) atletika 

b) gimnastika 

c) košarka 

d) rokomet 

e) nogomet 

f) odbojka 

g) ples 

h) med dvema ognjema 

i) testiranje za športnovzgojni karton 

j) testiranje za značko Krpan 

Kaj imaš pri športni vzgoji rad-

a? (Obkrožiš lahko več 

odgovorov, a samo tisto, kar 

imaš rad-a, kar ti je všeč.) 

a) štafetne igre 

b) tekmovanje 

c) poligon 

d) da lahko sami izbiramo, kaj bomo delali 

e) da imamo veliko žog 

f) da imamo veliko blazin 

g) da imamo veliko različnih rekvizitov 

h) da imamo veliko telovadnico 

i) športni dan 

j) šola v naravi 

Ali imaš športno vzgojo rad-a? 

 

 

     DA          NE 

 

Ali imate med odmori 

telovadbo? 

     DA          NE 

 

Če imate med odmori 

telovadbo, ali ti je to všeč? 

     DA          NE 

Če telovadbe med odmori 

nimate, ali bi jo želel-a imeti? 

     DA          NE 

Obkroži oceno, ki si jo imel-a 

lansko leto pri športni vzgoji. 

     1    2     3     4     5     OPISNA OCENA 
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Ali si bil-a z oceno pri športni  

vzgoji zadovoljen/zadovoljna? 

 

     DA          NE 

Ali bi imel-a raje športno vzgojo 

brez ocene? 

     DA          NE 

Ali te je ocenjevanja pri športni 

vzgoji strah? 

     DA          NE 

Katerih športov pri športni 

vzgoji ne maraš? (Obkroži vse, 

česar ne maraš. Lahko pa tudi 

sam-a še kaj dopišeš.) 

a) med dvema ognjema 

b) košarka 

c) rokomet 

d) nogomet 

e) odbojka 

f) atletika 

g) gimnastika 

h) ples 

i) štafetne igre 

j) poligon 

k) testiranje za športnovzgojni karton 

l) tehtanje 

m) merjenje kožne gube 

n) tek 

o) dopiši:_________________________________ 
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Česa pri športni vzgoji ne maraš? 

(Obkroži vse, česar ne maraš. Lahko 

pa tudi sam-a še kaj dopišeš.) 

a) da se učitelj jezi na nas 

b) da nas učitelj kaznuje, če nismo pridni 

c) da nam športna vzgoja odpade, če nismo 

pridni 

d) da k športni vzgoji zamujamo 

e) da nisem dober pri športni vzgoji 

f) da se mi drugi smejijo 

g) da učitelj/učiteljica nikoli ne telovadi z nami 

h) da nam učitelj/učiteljica nikoli nič ne pokaže 

i) da delamo vedno iste stvari 

j) da sošolci vpijejo 

k) da se vedno utrudim 

l) da se umažem in potim  

m) štafetne igre 

n) poligon 

o) tekmovanje 

p) da nimamo telovadnice 

q) da imamo športno vzgojo v razredu 

r) kadar imamo športno vzgojo zunaj 

s) športni dan 

t) šola v naravi 

Napiši, kaj bi ti pri športni vzgoji 

najraje delal-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za odgovore. 


