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POVZETEK 
 

Pri prebiranju zgodovine šolstva sem zasledila kar nekaj načinov ocenjevanja, ki so se 
menjavali skozi zgodovino, ter njihove prednosti in slabosti. Zato sem z raziskavo želela 
ugotoviti, kakšno ocenjevanje športne vzgoje zagovarjajo učiteljice in učitelji (v nadaljevanju 
učitelji) razrednega pouka gorenjskih osnovnih šol.  

V raziskavi je sodelovalo 119 učiteljev iz 12. osnovnih šol gorenjske regije. Na podlagi 
dobljenih rezultatov sem ugotovila, kateri način ocenjevanja športne vzgoje se jim zdi 
najprimernejši v prvi oziroma drugi triadi (številčno, besedno ali opisno ocenjevanje) ter 
kakšne so prednosti in slabosti različnih načinov ocenjevanj. Poleg tega sem še ugotovila, 
koliko časa potrebujejo za oblikovanje opisne ocene, kakšne težave se pojavijo pri opisnem 
ocenjevanju in kakšni so predlogi za izboljšave tovrstnega ocenjevanja. 

Večina anketiranih učiteljev je v študijskem letu 2011/2012 sama poučevala športno vzgojo in 
se strinja z ocenjevanjem športne vzgoje. Za najprimernejši način ocenjevanja v prvi triadi je 
večina izbrala opisno ocenjevanje, v drugi triadi pa številčno ocenjevanje. 

Odgovore, ki sem jih pridobila s pomočjo anonimnega vprašalnika, sem najprej razvrstila v 
posamezne kategorije ter jih kvalitativno in kvantitativno obdelala. Podatke sem nato grafično 
prikazala v tabeli oziroma grafikonu in jih na koncu še interpretirala. 

 

 

Ključne besede: športna vzgoja, ocenjevanje, številčno ocenjevanje, besedno ocenjevanje, 
opisno ocenjevanje,  prvo in drugo triletje 
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EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION 
 

ABSTRACT 
 

While reading about the history of the educational system, I have noticed several different 
types of evaluations that changed through history, as well as its advantages and disadvantages. 
In this survey I wanted to examine what types of evaluations in physical education are using 
the primary school teachers in the Gorenjska region. 

The survey involved 119 teachers from 12 primary schools in the Gorenjska region. Based on 
the results collected in the survey, I concluded the most appropriate type of evaluation in 
physical education in the first and second triad (numerical, word, descriptive evaluation) and 
the advantages and disadvantages of different types of evaluations. Furthermore, I examined 
how much time is needed to formulate a descriptive grade, what types of problems occur at 
descriptive evaluation and what are recommendations for its improvement. 

The majority of interviewed teachers taught physical education in the school year 2011-2012 
and agree with the evaluation of physical education. For the most appropriate type of 
evaluation in the first triad the majority agreed on descriptive evaluation and in the second 
triad numerical evaluation stands out. 

The responses gained from anonymous questionnaire were first divided into different 
categories and later quantitative and qualitative analysis. The data are shown graphically in 
table or diagram and interpretation is given at the end.   

 

 

Key words: physical education, evaluation, numerical evaluation, word evaluation, 
descriptive evaluation, first and second triad 
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1. UVOD 
 

V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na ocenjevanje športne vzgoje v prvem in 

drugem triletju. Tako športna vzgoja kot tudi ostali šolski predmeti se v prvem triletju 

ocenjujejo opisno, v drugem triletju opisno in številčno, v tretjem triletju pa le s številčno 

oceno. 

 

Pri športni vzgoji preverjamo in ocenjujemo stopnjo usvojitve športnih (praktičnih in 

teoretičnih) znanj, ki so v učnem načrtu opredeljena kot standardi znanja, ne ocenjujemo pa 

številnih, prav tako nekognitivnih ciljev, kot so npr.: interes učenca, higienske navade, 

stališča, odnos, motivacija… (Štemberger, 2006). 

 

Da bi bilo ocenjevanje korektno, je nujno treba načrtovati. Učitelj mora poznati standarde 

znanja, opredeljene v učnem načrtu za posamezno triletje. Na podlagi informacij, ki jih zbere z 

opazovanjem (sposobnost in znanje učencev, pogoji za delo…), opredeli standarde znanja za 

razred, ki ga poučuje, opredeli praktične in teoretične vsebine, izvede dejavnosti učencev ter 

oblikuje naloge in kriterije preverjanja oziroma ocenjevanja znanja (Štemberger, 2006).  

 

Temeljni cilji raziskave so bili preveriti, katero ocenjevanje je po mnenju učiteljev razrednega 

pouka najprimernejše za prvo in katero za drugo triletje; kakšno je njihovo mnenje o 

posameznih načinih ocenjevanja (opisno, besedno in številčno ocenjevanje) ter o 

neocenjevanju; koliko časa porabijo pri opisnem ocenjevanju; težave, na katere naletijo pri 

oblikovanju opisne ocene ter predloge za izboljšavo le-teh. 

 

Glede na prebrano literaturo sem ugotovila, da so mnenja in razlogi »za« oziroma »proti« 

glede najustreznejšega načina ocenjevanja zelo različni. Eni se zavzemajo za opisno 

ocenjevanje, drugi za besedno, spet tretji  zagovarjajo številčno ocenjevanje, med njimi pa so 

tudi taki, ki bi uvedli športno vzgojo brez ocen. Zaradi nasprotujočih se mnenj sem želela 

preveriti, ali je obstoječi način ocenjevanja športne vzgoje, ki ga določa Pravilnik o 
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preverjanju in ocenjevanju v devetletni šoli, po mnenju učiteljev ustrezen in ali se z njim 

strinjajo. 

2. PREDMET IN PROBLEM 
 

Predmet preučevanja diplomskega dela je ocenjevanje športne vzgoje v prvi in drugi triadi 

osnovne šole. Izvedeti sem želela, h kateremu načinu ocenjevanja se učitelji na Gorenjskem 

bolj nagibajo; opisnem ali številčnem, kljub temu, da je v Pravilniku o preverjanju in 

ocenjevanju ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli opredeljeno, da je ocenjevanje 

v prvi triadi osnovne šole opisno, v drugi pa številčno (Uradni list RS: Pravilnik o preverjanju 

in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli). 

 

Mnenja, katero ocenjevanje je najbolj humano, pravično in korektno, so še vedno zelo deljena. 

Nekateri so zagovorniki besednega, drugi številčnega, tretji opisnega ocenjevanja. Med učitelji 

pa so tudi taki, ki so odločno proti ocenjevanju pri športni vzgoji. Poudariti pa je treba, da ima 

vsaka ocena ne glede na to, kateri način ocenjevanja izberemo, svoje pozitivne in negativne 

lastnosti. Problem je le v tem, da moramo ugotoviti, kaj in kako ocenjevati pri športni vzgoji 

oziroma ali jo je res treba ocenjevati (Kovač idr.; 2003; Peterlin in Pavli 1998). 

 

Prav zaradi neenotnih mnenj sem v praktičnem delu preučevala, h kateremu načinu 

ocenjevanja športne vzgoje se nagibajo učiteljice in učitelji razrednega pouka. Odgovore na to, 

katero ocenjevanje bi po njihovem mnenju prineslo najbolj optimalno oceno pri športni vzgoji, 

sem s pomočjo vprašalnikov pridobivala na osnovnih šolah po Gorenjski. V drugem delu 

diplomskega dela sem predstavila analizo dobljenih odgovorov. 

 

2.1 OPREDELITEV POJMA ŠOLSKA ŠPORTNA VZGOJA 
 

»Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 

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

kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 
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človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih 

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

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

lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.« 

(http://www.mizks.gov.si). 

 

Šolska športna vzgoja ima, tako kot vsak predmet, tri naloge: 

• mentalno – kjer pridobivamo znanje, 

• formalno – kjer razvijamo sposobnost, 

• vzgojno – kjer pridobivamo vrline, vrednote in oblikovanje odnosa do športnega življenjskega 

sloga (Kristan, 2009). 

 

2.2 OPREDELITEV POJMA OCENJEVANE 
 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je nedoločnik »ocenjevati« definiran kot »ustvarjati, 

izražati sodbo o čem, zlasti glede na kakovost.« (SSKJ 1995). 

 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja. Učence ocenjujemo šele 

potem, ko smo jim učno snov podali, razložili in utrdili, poleg tega pa smo preverili, ali so 

učenci podano snov razumeli in usvojili (Kristan, 2009). 

 

Pri ocenjevanju je pomembna učiteljeva objektivnost, ki jo lahko še poveča s kvaliteto 

izvajanja postopka ocenjevanja v smislu organizacije vsebin, metod in oblik dela. Pri postopku 

ocenjevanja pa lahko zaznamo tudi določeno mero subjektivnosti, saj ocenjuje učitelj, torej 

človek. 

 

Ocenjevanje mora ustrezati določenim zahtevam: 

• zanesljivost: ocene morajo biti zanesljive; pri ponovnem ocenjevanju bi moral isti 

učitelj podati isto oceno za isti pisni test; 
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• objektivnost: biti mora čim bolj objektivno, da zanesljivo odraža kvaliteto in 

kvantiteto znanja, spretnosti in navad, odnos do učenja, sposobnosti ter doživetost vzgojnih 

vrednot; 

• etičnost in odgovornost: vsakega učenca moramo obravnavati kot edinstveno bitje, 

upoštevati moramo intelektualno poštenost do vseh učencev ter spoštovati raznolikosti 

učencev; 

• veljavnost: učitelj mora ocenjevati le tiste informacije, ki smo jih načrtovali in so 

resnične (Cencič, 2000). 

 

Pomembnost ocenjevanja je velika, saj vpliva na razvoj človekovega delovanja. Ocenjevanje 

je pomemben element v učnem procesu, prav tako tudi ocena kot zaključni del ocenjevanja. 

 

Proces ocenjevanja zajema sledeče postopke: 

1. Spremljava: Pridobivanje čim večjega in čim bolj raznolikega števila informacij o učencu 

skozi daljše obdobje, ki vključuje spremljanje učenčevih znanj, sposobnosti, njegova 

prizadevanja, napredek, njegovo vedenje ter reagiranje v različnih situacijah. 

2. Vrednotenje: Informacije, pridobljene v daljšem časovnem obdobju, ovrednotimo. 

3. Preverjanje: Preverimo, ali je učenec pridobljene informacije razumel in usvojil.  

4. Ocenjevanje: Pridobljenim informacijam določimo stopnjo uspešnosti in jih kot formativne 

povratne informacije posredujemo učencu (Štemberger, 2000).  

 

2.2.1. Namen ocenjevanja 
 

Glavni namen preverjanja in ocenjevanja znanja je izboljšati učenčevo znanje. Njun vpliv pa 

se kaže v kakovosti pouka v smislu, kaj in na kašen način poučujemo. Da pa bi ocenjevanje 

bilo kakovostno, moramo poznati tehnike preverjanja in ocenjevanja. Pri športni vzgoji je 

kakovost poučevanja odvisna predvsem od materialnih pogojev, poznavanja in razumevanja 

ciljev ter smiselne rabe oblik in metod dela (Kovač, Strel, Jurak in Dežman, 2001). 
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Po Kristanu ima ocenjevanje lahko: 

•  Informativni namen 

Z oceno informiramo učence, starše, učitelje, vodstvo šole…, kako uspešen je učenec ter 

kakšne so njegove težave in pomanjkljivosti. Pri večini učnih predmetov se ta informacija 

poda v obliki ocene, medtem ko lahko pri športni vzgoji za informiranje uporabimo tudi druga 

zanesljiva in veljavna merila. To so lahko dosežki, izraženi z objektivnimi enotami (doseženi 

čas, število zadetkov…). 

Pri večini učnih predmetov učitelj dobi povratne informacije o uspešnosti učenca šele, ko 

preveri in oceni njegovo znanje. Pri športni vzgoji pa učitelj skozi celo šolsko leto pridobiva 

informacije, kje je učenčevo mesto na Gaussovi krivulji. Ker pa nam številčna ocena ne pove 

veliko o gibalnem razvoju otroka (kako spreten, vzdržljiv, hiter…je), se lahko starši pri 

učitelju pozanimajo za natančnejše informacije glede svojega otroka (Kristan, 2009). 

 

• Pedagoško spodbujevalni (motivacijski) namen 

Pri športni vzgoji kot motivacijo, poleg ocene, uporabimo še objektivno merjenje različnih 

gibalnih nalog. Pri tem načinu motivacije učenec skuša opraviti neko gibalno nalogo in 

napredovati v primerjavi s preteklim stanjem. Pokazalo se je, da je ta način motivacije 

uspešnejši kot šolska ocena. Ker učitelji pri večini ostalih učnih predmetov nimajo možnosti 

uporabiti podobnih spodbud, za motiviranje učencev uporabljajo številčno oceno (Kristan, 

2009).  

• Administrativno-normativni namen 

Pri večini učnih predmetov si morajo učenci pridobiti ocene, saj so le-te pogoj, da napredujejo 

v višji razred in uspešno zaključijo šolanje. Na podlagi ocen, ki  jih je učenec zbral tekom leta, 

se določi, ali bo napredoval v višji razred. Če učenec učne snovi ni zadovoljivo usvojil, bo 

moral razred ponavljati.  

Ocena iz športne vzgoje nima administrativno-normativne vloge. Čeprav imajo nekatere 

osnovne šole športne razrede, dobra ocena iz športne vzgoje nima velikega pomena pri učnem 

uspehu. Tu gre predvsem za željo staršev, da ima njihov otrok več ur športne vzgoje. Dobra 
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ocena iz športne vzgoje prav tako nima nobenega pomena pri vpisu na športno gimnazijo, 

kakor tudi ne pri vpisu na fakulteto za šport (Kristan, 2009). 

 

Ocena je element ocenjevanja in je rezultat postopka ocenjevanja. Ocena je oznaka za skupek 

dosežkov učenca. Z njo označimo uspešnost obvladovanja znanja in posameznih učnih 

predmetov. Šolska ocena se navadno izraža s številkami ali z besedami.  

Ponavadi šolska ocena nastane na podlagi učiteljevega opazovanja in spraševanja, rezultatov 

preverjanj znanja in ocenjevanja ter preizkusov spretnosti. 

2.2.2. Načini ocenjevanja znanja in glavne značilnosti 
 

Sedanji šolski sistem (devetletna osnovna šola) pozna dva načina ocenjevanja: 

 

• Deskriptivne ali opisne ocene (osnovni element je beseda oziroma poved) – učenci so v 

prvih treh razredih osnovne šole opisno ocenjeni – splošni uspeh učenca se ne določi. Ob 

koncu šolskega leta dobijo spričevalo z opisnimi ocenami pri posameznih predmetih. 

 

• Numerične ali številčne ocene od 1 do 5 (točkovni sistem, ki se veže na dobljeno število 

točk na testu) – učenci so v drugi in tretji triadi ocenjeni številčno. V drugi triadi se njihov 

splošni uspeh določi z ocenami: zadosten (2), dober (3), prav dober (4), odličen (5). Učencu, 

ki ponavlja razred, se splošni uspeh ne določi in ne vpiše v šolsko dokumentacijo. V tretji 

triadi se splošni uspeh učenca določi z ocenami: nezadosten (1), zadosten (2), dober (3), prav 

dober (4), odličen (5) (Komljanc, 1997; Ur. List št. 73, 18. 7. 2008). 

 

Učenci so v prvi triadi opisno ocenjeni, tako da se na koncu šolskega leta splošni uspeh učenca 

ne določi. Učenci dobijo spričevalo z opisnimi ocenami pri posameznih predmetih. V drugi in 

tretji triadi so učenci ocenjeni številčno. 

 

»Ocene so lahko zelo vprašljive. Ocena ni problematična samo za tistega, ki jo dobi, temveč 

tudi za tistega, ki ocenjuje, saj se težko pravilno in pošteno odloči. Več učiteljev lahko enako 
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nalogo oceni z različnimi ocenami. Ocene lahko povzročijo veliko škodo. Vzbujajo 

nezaželeno vedenje, tekmovalnost, strah pred boljšimi učenci in slabo vplivajo na veselje do 

učenja, vsaj kadar so slabe. Med učenci se pojavi slab odnos – egoizem. Skupinsko delo zelo 

težko zaživi, saj je težko dokazati, kdo je v skupini največ delal oziroma kdo je bil najboljši.« 

(Velkavrh, 1995). 

 

Na kaj moramo biti učitelji pozorni pri preverjanju in ocenjevanju znanja, nas opozarjata 2. in 

4. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju (2008), po katerima učitelj: 

• spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi; 

• upošteva poznavanje in razumevanje učne snovi, sposobnost analize in interpretacije 

ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja; 

• uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma 

standarde znanja in glede na razred; 

• pri vsakem predmetu učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse ocenjevalno 

obdobje; 

• daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem 

napredovanju; 

• omogoča učencu kritični premislek in vpogled v usvojeno znanje; 

• prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji. 

 

Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja. To si zagotovimo: 

• s seznanitvijo staršev in učencev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje 

znanja ter napredovanje učencev; 

• s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za 

posamezno ocenjevalno obdobje; 

• s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja; 

• z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine; 

• s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju; 

• tako da se učencem in staršem omogoči vpogled v ocenjene pisne in druge izdelke; 
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• z določitvijo načina in rokov ocenjevanja (Ur. L. RS, št. 7369/2008). 

2.3 ZGODOVINA OCENJEVANJA 
 

Potreba po preverjanju znanja se je pojavila v času Primoža Trubarja, vendar v drugačni 

obliki, kot preverjanje znanja poznamo danes. Začetnik slednjega je nemški organizator 

Johannes Sturm. Na gimnaziji je imel vsak njegov učenec določeno mesto v skupini oziroma 

vrstni red, kakor so takrat imenovali ocene, s katerimi je Sturm želel informirati starše. To 

pomeni, da je imela ocena takrat le informativno vlogo. 

»Revolucija« ocenjevanja se je začela v 19. stoletju na takratnem avstrijskem ozemlju. S 

prvim avstrijskim osnovnošolskim zakonom se je pojavila petstopenjska ocenjevalna lestvica, 

ki jo poznamo še danes. Za ocenjevanje šolskega uspeha je obstajala ena sama ocena; v 

primeru, da je bila ta negativna, so učencu podaljšali učno obveznost. Zaradi teh dveh 

razlogov je ocena  pridobila normativno vlogo. 

Drugi avstrijski osnovnošolski zakon je še bolj natančno opredelil šolsko ocenjevanje, saj so 

uvedli ločene ocene za vedenje in za učno storilnost ter začeli ocenjevati posamezne predmete. 

V tem času so vpeljali tudi redovalnice. Zakon je določal tudi, da mora učenec obvladati 

predpisano snov, če želeli napredovati v višji razred. Takrat je ocena pridobila tudi 

motivacijski, pedagoški in didaktični pomen, saj so učence nenehno ocenjevani skozi celo 

leto. 

V tretjem avstrijskem osnovnošolskem zakonu je bila uvedena novost, da je šola enkrat letno 

morala obveščati starše o učnem uspehu in vedenju njihovih otrok. Enotno petstopenjsko 

številčno ocenjevanje je postalo obvezno najprej za vse osnovne šole takratne Avstrije, nato pa 

so jih uvedle tudi srednje šole (Kristan, 1992). 

 

Tudi pri nas so šole najprej začele s številčnimi ocenami od 1 do 5.  Želja po ustreznejšem 

ocenjevanju jih je pripeljala do tega, da so leta 1960 uvedli opisno oceno, ki so jo najprej 

izvajali kot preizkus, nato pa so jo zavrnili kot neustrezno. Nato so dobili  zamisel o besednem 

ocenjevanju, ki so ga leta 1975 uvedli kot tristopenjsko besedno ocenjevanje (»manj uspešno -

MU«, »uspešno - U«, »zelo uspešno - ZU«) vzgojnih predmetov, kot so likovni pouk, 
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glasbena in športna vzgoja ter tehnika in gospodinjstvo. Pri ostalih učnih predmetih so še 

vedno uporabljali petstopenjsko številčno ocenjevanje (Kristan, 1992). 

Z uvedbo devetletne osnovne šole pri nas je besedno oceno (MU, U, ZU) ponovno zamenjala 

petstopenjska številčna ocena (1, 2, 3, 4, 5). Po zadnjih raziskavah sodeč, se pojavljajo dileme, 

zlasti pri športni vzgoji, ali je petstopenjsko številčno ocenjevanje res ustrezno (Kristan 2009). 

 

2.4 OCENJEVANJE PRI ŠPORTNI VZGOJI 
 

Ocenjevanje znanja je proces, s katerim ugotavljamo in vrednotimo doseženo znanje. 

Ocenjevanje znanja opravljamo skozi celo šolsko leto. Da bi proces ocenjevanja lahko potekal, 

moramo najprej določeno učno snov posredovati učencem. Pri športni vzgoji se ocenjujejo 

predvsem izdelki, odgovori in dejavnosti, ki so v učnem načrtu podčrtani (Dežman, 2001). 

 

»Vsakič, ko omenimo pojem ocenjevanje, pride do polemike, ali je ocenjevanje potrebno in ali 

bi lahko imeli pouk brez ocen. So ocene res potrebne, da bi učenci razumeli in usvojili 

določeno znanje? Kakšno bi bilo šolanje brez ocen? To so vprašanja, ki si jih postavljam 

vsakič, ko obravnavam pojem ocenjevanje. Zaključim lahko, da je ocenjevanje občutljiva 

dejavnost, katere rezultat je ocena, ki nam pove nekaj o procesu ocenjevanja, o predmetu 

ocenjevanja ter nekaj o učencih in učiteljih, ki jih poučujejo.« (Krek, Cencič, 2000). 

 

2.4.1. Razvoj ocenjevanja pri športni vzgoji 
 

Na začetku so pri ocenjevanju športne vzgoje uporabljali petstopenjsko številčno oceno (od 1 

do 5), kasneje so za vse »vzgojne« predmete določili tristopenjsko besedno oceno (zelo 

uspešno, uspešno in manj uspešno).  

 

Po besedah pedagoških svetovalcev Zavoda za šolstvo in šport, humanizacije šolske športne 

vzgoje naj bi bila ta odločitev neprimerna. Raziskave so pokazale, da so oceno »manj 
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uspešno« uporabljali zelo redko in da ta ocena skoraj nikoli ni bila posledica neznanja, ampak 

le sredstvo za discipliniranje, kar pa je pedagoško nesprejemljivo.  

Zaradi tega se pojavlja vprašanje, ali je smiselno ocenjevati športno vzgojo, če ocene niso 

prikaz učenčevega znanja? Ko so uvedli opisne ocene v prvi triadi, so začeli opisno ocenjevati 

tudi športno vzgojo; v drugi in tretji triadi pa pri vseh učnih predmetih sedaj uporabljajo 

številčno ocenjevanje (Kristan, 1992). 

 

2.4.2. Kaj ocenjujemo pri športni vzgoji? 
 

Skladno z učnim načrtom za športno vzgojo in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter 

napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli preverjamo in ocenjujemo stopnjo usvojenosti 

športnih znanj, ki jih učni načrt opredeljuje kot standarde znanja. V prenovljenem učnem 

načrtu za športno vzgojo so vsebine razdeljene na praktične in teoretične 

(http://www.mizks.gov.si). 

 

Med splošna praktična znanja štejemo gibalne vzorce, kot so hoja, tek, podaja, met…Ta 

znanja predstavljajo gibalno osnovo, na podlagi katere lahko učenec kasneje gradi specifične 

gibalne vzorce, ki so povezani z določeno športno panogo, kot so met na koš, preigravanje, 

strel na gol… 

Teoretična znanja delimo na splošne in specifične teoretične vsebine. Splošne teoretične 

vsebine učitelj posreduje pri različnih športih. Sem spada predvsem poznavanje in 

razumevanje splošnih športnih pojmov, vplivov športa na organizem itd., medtem ko 

specifične teoretične vsebine učitelj posreduje pri posameznem oz. izbranem športu. Sem 

štejemo vsebine, kot so značilnosti določene športne panoge, varnost, pravila itd. (Kovač, 

2002). 

Cilji pri športni vzgoji, ki so navedeni v prenovljenem učnem načrtu:  

• ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga; 
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• usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih 

dejavnostih; 

• razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem 

preživljanju prostega časa; 

• pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika; 

• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (http://www.mizks.gov.si). 

 

Standardi znanja določajo minimalno raven znanja, ki naj bi jo dosegla večina učencev. Vsaka 

športna dejavnost (naravna oblika gibanja in igre; atletska abeceda; gimnastična abeceda; 

plavalna abeceda; igre z žogo; plesne igre; izletništvo in pohodništvo; ugotavljanje, 

spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti ter telesnih aktivnosti) ima posebej določene 

standarde znanja, ki predstavljajo učencu (in učitelju) cilj, ki ga poskuša doseči s pomočjo 

učitelja. Poznamo tudi veliko nekognitivnih ciljev, ki so zelo pomemben dejavnik pri pouku, 

vendar jih učitelj ne sme ocenjevati. Mednje sodijo sposobnosti, stališča, vedenje…Vendar pa 

z doseganjem standardov znanja posredno vrednotimo tudi doseganje nekognitivnih ciljev, saj 

poleg znanja, ki ga je učenec usvojil, odraža tudi trud, ki ga je vložil, da bi prišel do želenega 

cilja, odnos do dela ter stališče, ki ga ima učenec do usvojene vsebine (Dežman, 2001; Kovač 

idr.; 2003). 

Pri večini predmetov lahko enačimo cilje in standarde znanja, medtem ko pri športni vzgoji 

standardi znanja pokrivajo samo dva sklopa ciljev (usvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj 

ter seznanjanje s teoretičnimi informacijami). To pomeni, da lahko ocenjujemo praktična in 

teoretična znanja, preostalih dveh sklopov pa ne (Dežman, 2001). 

Podajanje teoretičnih znanj je zelo pomembno predvsem zaradi razumevanja športa, pomena 

gibanja za zdrav način življenja, osmišljanje športa ter osveščanje posameznikov. Zavedati se 

moramo, da ima športni  učitelj veliko vlogo pri tem, kako bo učenec doživljal šport skozi celo 

svoje življenje. Zato se trudimo doseči pomemben cilj, kjer učenec šport osmisli in aktivno 

preživljanje prostega časa vključi v svoj način življenja (Štemberger, 2004). 
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2.5 BESEDNO OCENJEVANJE 
 

Besedno ocenjevanje se je pri vzgojnih predmetih uporabljalo od leta 1975 in vse do uvedbe 

devetletne osnovne šole. 

2.5.1. Opredelitev pojma besedno ocenjevanje 
 

Z besednim načinom ocenjevanja učence razdelimo v tri skupine, lahko so zelo uspešni (ZU), 

uspešni (U) ali manj uspešni (MU). Ta način ocenjevanja ni najboljši, saj na podlagi ocene ni 

mogoče razbrati, na katerih področjih je učenec uspešen oziroma neuspešen. Poleg tega pa 

učitelji zelo redko uporabljajo oceno manj uspešno. Na razredni stopnji osnovne šole je še ni 

bilo zaslediti. Pojavi se šele v višjih razredih osnovne šole in še to ponavadi ne zaradi 

neznanja, manjših spretnosti ali zmogljivosti, ampak bolj kot sredstvo discipliniranja, kar je 

pedagoško oporečno. Na podlagi tega se lahko strinjamo, da bi učiteljem ustrezala 

dvostopenjska ocena, kjer bi bili vsi učenci uspešni, saj oceno, s katero ocenimo neuspešnost 

učenca, uporabljajo le kot sredstvo discipline (Kristan, 2009). 

2.5.2. Prednosti in slabosti besedne ocene 
 

Prednost besedne ocene je ta, da ni bilo več negativne ocene in da se besedna ocena ni štela pri 

zaključnem uspehu v spričevalu učenca (Kristan, 1992). 

Slabost besedne ocene je v tem, da je še manj diskriminativna kot petstopenjska številčna 

ocena, saj moramo učno storilnost učencev ponazoriti samo s tremi stopnjami (Kristan, 1992). 

Raziskave so pokazale, da je učiteljem zelo lahko opredeliti učence v obe skrajni skupini 

(»zelo uspešni« in »manj uspešni«), medtem ko so največkrat ocenili učence z besedo 

»uspešno«. V primerjavi s številčnim ocenjevanjem je tristopenjsko besedno ocenjevanje manj 

občutljivo. Učitelji so večinoma uporabljali besedni oceni zelo uspešno in uspešno, medtem ko 

je bilo ocen manj uspešno zelo malo (Kristan, 1992; Štemberger, 2004). 
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2.6 OPISNO OCENJEVANJE 
 

Ena izmed definicij opisnega ocenjevanja pravi, da je to oblika ocenjevanja, kjer v eni ali več 

povedih izrazimo mnenje o otrokovem znanju ali izdelku v besedni ali opisni obliki. Mnenje 

zajema, kaj učenec zna ali obvlada, česa še ne obvlada in kaj mora učenec sam, skupaj z 

učiteljem ali starši narediti, da bo odpravil pomanjkljivosti (Razdevšek-Pučko, 1999). 

Bistvo opisnega ocenjevanja je, da učitelj s pomočjo opisa opredeli učenca in pri tem upošteva 

dejavnike, ki lahko vplivajo na učenčevo vzgojno-izobraževalno učinkovitost. Učitelj napiše 

opisno oceno na podlagi opažanj, ki jih je zbiral določeno ocenjevalno obdobje (Štemberger, 

1996). 

Značilnost opisne ocene je: 

• prilagajanje ocenjevanja in ocene razvojni stopnji otroka v obdobju, ko mu številski pojmi 

še ne predstavljajo uporabne informacije; 

• večji poudarek daje diagnosticiranju stanja ter spremljanju dejavnosti učenca, kot je bilo to 

do sedaj izraženo pri številčnem ocenjevanju; 

• opisna ocena ima funkcijo opisati, analizirati in ne le zaključiti s sodbo; 

• nastaja na podlagi zbiranja, sortiranja podatkov o otrokovem napredovanju (Razdevšek – 

Pučko, 1995). 

 

Vrsta opisne ocene: 

a) vnaprej sestavljene lestvice z različnim številom stopenj; 

b) individualni opis za vsakega učenca in za vsako področje posebej (Razdevšek – 

Pučko, 1995). 

 

Razdevšek – Pučko predlaga drugi način z utemeljitvijo, da je težko vnaprej sestaviti primerne 

lestvice, ker je vsak učenec individuum. Zato je težko predvideti formulacijo, s katero bi lahko 

zajeli vse značilnosti posameznikov ter vse razlike med njimi (Razdevšek – Pučko, 1995). 
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2.6.1. Oblikovanje opisne ocene 
 

Opisno oceno oblikujemo tako, da izrazimo: 

• Opis doseženih ciljev: pri tem izpostavimo raven (pozna, ne pozna), kakovost 

(doživeto, brez napak) ali katere od drugih značilnosti (samostojno), ki so pomembne 

za doseganje ciljev. 

• Opozorila na pomanjkljivosti ali težave: opozorila glede manjših problemov 

posredujemo učencu že med šolskim letom. Ob koncu šolskega leta pa opozorimo na 

resnejše težave. 

• Primerjava med prejšnjimi dosežki med letom: pomembno je, da primerjamo 

otroka le s samim seboj, v smislu pozitivne motivacije, če je otrok pokazal izrazit 

napredek. Redkeje to storimo v primerih, kjer učenec stagnira in to ni utemeljeno z 

učenčevimi sposobnostmi. 

• Usmeritev za nadaljnje delo: z napotki za vajo, ponavljanje in utrjevanje usmerimo 

učenca k izboljšanju morebitnih pomanjkljivosti (Razdevšek-Pučko, 1999). 

 

Sprotne opisne ocene zajemajo dejavnosti, kjer učitelj opiše vrsto naloge, dosežek in pristop k 

delu; medtem ko končna opisna ocena zajema cilje iz učnega načrta. Poleg kognitivnih 

sestavin vključimo tudi nekatere pomembne socialne spretnosti (vključevanje, poslušanje in 

upoštevanje pravil, sodelovanje). Izogibati pa se moramo komentarjev, ki vsebujejo splošne 

sodbe, žaljivih mnenj, domnev, primerjav z drugimi učenci, čustveno obarvanih komentarjev, 

spolnih, nacionalističnih ali religioznih pripomb (Štemberger, 1996; Razdevšek-Pučko, 1999). 
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2.6.2. Prednosti opisne ocene   
 

Ključne prednosti opisnega ocenjevanja pred številčnim ocenjevanjem: 

• je povsem individualizirano; 

• stimulira otrokov celosten razvoj, ker je opisna ocena vedno celovitejša in pozitivna; 

• pri opisnem ocenjevanju sodelujejo otroci, starši in učitelji; 

• opisna ocena daje dobro povratno informacijo za otrokovo nadaljnje učenje, učiteljevo 

delo ter nadaljevanje šolanja; 

• pri opisnem ocenjevanju ne primerjamo učencev med seboj, temveč le z njimi samimi;  

• znanje je subjektivna kvalitativna psihična kategorija, ki je ni možno neposredno 

ugotavljati in meriti; 

• učencev ne razvrščamo v skupine; 

• v večji meri poudarja kvaliteto znanja (Galeša, 1996). 

 

2.6.3. Slabosti opisne ocene 
 

Negativne lastnosti opisne ocene: 

• subjektivnost (človek lahko zagotovi objektivne pogoje za ocenjevanje, ne more pa 

biti objektiven sam); 

• zahteva veliko časa in obremenjuje učitelja (učitelj mora več časa posvetiti 

opazovanju, spremljanju, sprotnem beleženju in pisanju zapisov); 

• nima vzgojne vloge, saj gre predvsem za učenčev opis (pojavljajo se tudi 

neustrezni zapisi, ker nekateri učitelji niso usposobljeni za »nove« oblike ocenjevanja) 

(Razdevšek – Pučko, 1991; Štemberger, 1995; 1996). 
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2.7 ŠTEVILČNO OCENJEVANJE 
 

2.7.1. Značilnosti številčne ocene 
 

Pri številčnem ocenjevanju gre za petstopenjsko lestvico ocen od ena do pet. To so 

kvalitativne kategorije, izražene z besedami ter s številčnimi vrednostmi: nezadostno (1), 

zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5). Učitelj s pomočjo te lestvice učence le 

grupira v posamezne kategorije, saj je razpon znanja, ki pokriva iste ocene pri različnih 

predmetih in razredih, zelo velik ter različen (Čerin, 2000). 

O otrokovi uspešnosti smemo govoriti le, če ima dobre ocene. Tako je ocena kar naenkrat 

postala edino merilo za dokazovanje otrokove uspešnosti. Posledica tega je tekmovalnost 

učencev, saj želijo pokazati svoje sposobnosti in spretnosti ter drugim dokazati, da so oni 

boljši, hitrejši… To je do neke mere sprejemljivo, saj s tem lahko »manj uspešne« učence 

spodbudimo, da se bolj potrudijo.  

 

2.7.2. Slabosti številčne ocene 
 

Slabosti številčne ocene: 

• razvršča in primerja učence med seboj; 

• je neobjektivna in nezanesljiva; 

• je neinformativna (učenec ne izve, kaj je naredil prav in pri čem se mora bolj 

potruditi); 

• učenci se učijo zaradi ocene, ne pa zaradi želje po znanju; 

• enake ocene na pomenijo, da je ocenjeno enako znanje; 

• škodi osebnostnemu razvoju otrok; 

• povzroči nezdravo tekmovalnost med učenci, kar pa negativno vpliva na njihove 

medsebojne odnose in razvoj osebnosti (agresivno vedenje otrok); 
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• je pomanjkljiva povratna informacija staršem in učencem (Kristan, 1992, 

Razdevšek – Pučko, 1991). 

2.8 PRIPOROČILA ZA OCENJEVANJE PRI ŠPORTNI VZGOJI 
 

M. Kovač, Jurak in Strel (2003) pravijo, da morajo biti za korektno in pravično notranje 

ocenjevanje izpolnjeni naslednji temeljni pogoji: 

 

1. poznavanje in razumevanje uradnega učnega načrta (predvsem operativnih ciljev in 

standardov znanja, pa tudi didaktičnih napotkov);  

2. poznavanje predznanja in sposobnosti otrok (ugotavljanje t. i. začetnega stanja); 

3. spoznavni cilji (gibalna in teoretična znanja) in standardi znanja morajo biti v učiteljevi 

letni pripravi na pouk natančno določeni; 

4. cilji in standardi znanj morajo biti merljivi (učitelj naj predstavi izbrana merila učencu); 

5. cilji in standardi znanj morajo biti realni (ne prezahtevni ali prelahki); 

6. ustreznost načrtovanja: ocenjevanje znanja je le sklepna stopnja, ki sledi preverjanju 

predznanja, posredovanju novih vsebin in utrjevanju pridobljenega znanja ter sprotnemu 

preverjanju; 

7. preverjamo in ocenjujemo le vsebine, ki smo jih posredovali učencem, ne pa tistih, ki so 

jih učenci pridobili zunaj šole; zavedati se moramo, da pri športni vzgoji na učenčevo 

izkazano znanje ne vpliva zgolj šola oziroma kakovost pouka in poučevanja v šoli, temveč 

pomembno tudi učenčeva zunajšolska dejavnost; ta je odvisna od športne aktivnosti družine, 

pa tudi športne tradicije kraja (vrsta in kakovost športne ponudbe društev in zasebnikov) in 

materialnih možnosti širšega okolja (velikost in število različnih vadbenih površin ter njihova 

bližina oziroma časovna in finančna dostopnost); 

8. preverjanje različne vrste znanj; 

9. poznavanje tehnik preverjanja in ocenjevanja znanja; 

10. ocenjevanje mora biti čim bolj ekonomično; 

11. ocenjevanje mora biti čim bolj objektivno in pravično; 
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12. ocena mora biti dobrodošla povratna informacija za učenca, učitelja in starše (formativna 

vloga ocene); razlaga ocene naj bo spodbudna in ne žaljiva; 

13. ocena naj bo motiv za uspešnejše delo učenca;  

14. učenca navajamo tudi na kritično ocenjevanje lastnih dosežkov. 

2.9 POMANJKLJIVOSTI OCENJEVANJA ŠPORTNE VZGOJE 
 

Pri ocenjevanju športne vzgoje se pojavljajo določene pomanjkljivosti, o katerih je spregovoril 

Burton (Majerič, 2004),  kot npr.: 

 

• športna vzgoja je široko področje, ki vključuje vsaj tri dejavnike učenja, med katere štejemo 

razvoj gibalnih spretnosti, sposobnosti in pridobivanje teoretičnih znanj. Na podlagi tega je 

treba oblikovati model, ki bo preverjal bistvene dejavnike znanja; 

• težava je v tem, da je zelo težko poenotiti načine ocenjevanja med učitelji in s tem zagotoviti 

objektivno oceno, saj učitelji uporabljajo različne načine merjenja za ista znanja; 

• ocenjevanje športne vzgoje mora biti racionalno, prilagojeno učenju in drugim fazam učnega 

procesa, kljub temu da imamo na teden majhno število ur športne vzgoje; 

• pri ocenjevanju je dobrodošlo uporabljati standardizirane teste, ki pa ne smejo prevladovati. 

Športni pedagog mora uporabljati tudi druge oblike ocenjevanja, predvsem za učence, ki 

zaradi motoričnih sposobnosti ne dosegajo minimalnih ciljev. 

 

Tudi M. Kovač, Jurak in Strel (2003) opozarjajo na pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri 

ocenjevanju športne vzgoje: 

• preozko razumevanje pojma znanje (osredotočenost le na znanje tehnike, ne pa na 

preverjanje uporabe tehničnega znanja v različnih situacijah, strategij izbora različnih znanj pri 

taktičnih rešitvah; znanja načrtovanja svojih programov; teoretičnega znanja, ki je opredeljeno 

v učnem načrtu ipd.); 

• ocenjevanje pretežno samo s štoparico in metrom merljivih dosežkov, kjer ocena temelji 

na vnaprej določenih absolutnih normah; 
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• ocenjevanje vedênja (ki se kaže v skrajnih primerih kot zahteva po »obvezni« udeležbi na 

»neobveznih« dejavnostih; tako npr. učitelji pogojujejo nastop na šolskih tekmovanjih z dobro 

oceno kljub temu, da je v učnem načrtu jasno zapisano, da je nastop na športnih tekmovanjih 

učenčeva avtonomna odločitev); 

• ocenjevanje dosežkov športno-vzgojnega kartona, kar kaže na popolno nepoznavanje 

vsebin učnega načrta (vsebinski sklop »ugotavljanje, spremljanje in vrednotenje telesnih 

značilnosti in gibalnih sposobnosti« v učnem načrtu nikakor ne pomeni podatkovne zbirke, ki 

jo imenujemo športno-vzgojni karton; predvsem se razlikuje njun namen: vsebinski sklop v 

učnem načrtu vključuje vse učence in je namenjen učiteljevemu načrtovanju individualne 

vadbe pri rednem pouku; zbiranje in obdelava podatkov športno-vzgojnega kartona pa poteka 

le za  tiste učence, ki soglašajo z vključitvijo v to vrsto spremljave, povratne informacije pa so 

namenjene ne le otroku in njegovim staršem, temveč tudi načrtovanju strategij razvoja športa 

otrok in mladine na nacionalni ravni);  

• oblikovanje skupne ocene kot približek povprečij ocen za posamezna znanja brez modela 

ocenjevanja (odločitve o deležu gibalnega in teoretičnega znanja kot tudi načela, da iščemo 

pretežno znanje in ne neznanja); 

• pretirana skrb za učence, ki naj bi imeli le dobre ocene; s tem jim prikrito sporočamo, da 

na vrednotni lestvici predmet nima posebne veljave; zavedajmo se, da pretirano število dobrih 

ocen ni vedno le odraz dobrega dela učitelja.  

 

2.10 OCENA PRI ŠPORTNI VZGOJI DA ALI NE? 
 

2.10.1. Zakaj naj bi se športna vzgoja ocenjevala? 
 

Trije razlogi, s katerimi športni pedagogi utemeljujejo ponovno uvedbo številčne ocene: 

 

• predmet nima veljave, če se ga ne ocenjuje; 

• učitelj, čigar predmet se ne ocenjuje, nima ugleda in veljave; 

‐ 19 ‐ 



 

• športna vzgoja brez ocen nima enakovrednega položaja z drugimi predmeti (Slana, 1998). 

 

Vse tri zgoraj navedene razloge odločno zanikajo avtorji v knjigi, ki jo je uredil N. Slana. 

Pravijo, da je veljava vzgojnega področja odvisna od kakovosti pedagoškega procesa, od 

materialnih pogojev, od jasne in smiselne strokovne doktrine, od učiteljevega pedagoškega 

erosa in drugih pozitivnih osebnostnih lastnosti. Menijo, da je za veljavo predmeta najmanj 

pomembna ocena. Enakovrednost predmeta pridobimo z delom in je odvisna od sposobnosti 

športnega pedagoga. Tako je tudi učiteljev ugled odvisen od njegovega dela, njegovih 

osebnostnih lastnosti ter njegove splošne razgledanosti in v nobenem primeru od ocenjevanja 

učencev. Učitelj si mora s svojim znanjem, šarmom in osebnim zgledom pridobiti veljavo in 

ugled tako med učitelji kot med učenci (Slana, 1998). 

 

Športna vzgoja je del rednega predmetnika in je zato podvržena enakemu tretmaju, kot ga 

imajo vsi ostali šolski predmeti. To pomeni, da se na področju ocenjevanja ne sme razlikovati 

od drugih predmetov. Veliko diskusij je bilo o športni vzgoji brez ocene, vendar se še ni 

zgodilo, da bi empirično preizkusili, kako bi potekal pouk brez ocen (Štemberger, 2004). 

 

Uvedba novosti (v prvi triadi opisno, v drugi triadi opisno in številčno ocenjevanje) pri 

predmetu športna vzgoja ne pomeni le spremljanje načina ocenjevanja, ampak tudi boljše 

načrtovanje ter bolj korektno izvajanje športno-vzgojnega procesa na vseh ravneh 

(Štemberger, 2004). 

 

Iz raziskav lahko ugotovimo, da nekateri športni pedagogi, športni strokovnjaki in didaktiki 

vztrajajo pri ocenjevanju športne vzgoje, saj menijo, da predmet nima ugleda in veljave, če se 

ne ocenjuje. Po njihovem  mnenju  je opustitev ocenjevanja nesmiselna, saj učenci predmeta, 

ki ga ne bi ocenjevali, ne bi jemali resno. Menijo, da predmet z oceno velja več  kot predmet 

brez ocene; kar pomeni, da več velja tudi učitelj, čigar predmet se ocenjuje.  

Zgrešeno je tudi mnenje, da si lahko učitelj pridobi avtoriteto in moč le z ocenjevanjem. To 

pomeni, da si pridobi avtoriteto, s tem ko uporabi ocenjevanje kot sredstvo discipliniranja. 

Menim, da je avtoriteta v šoli zelo pomembna, vendar je učitelji ne bi smeli pridobiti s prisilo, 
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v tem primeru z ocenjevanjem. Najbolj cenjeni so tisti učitelji, ki znajo z učenci vzpostaviti 

»human«, pristen odnos in prav to je treba doseči (Kristan, 2009). 

 

Mnenja pedagoških delavcev o ocenjevanju športne vzgoje so zelo heterogena. Nekateri 

zagovarjajo številčno ocenjevanje, drugi se zavzemajo za opisno ocenjevanje, tretji za besedno 

oceno, mnogi pa menijo, da ocena iz športne vzgoje ni potrebna in da bi jo lahko ukinili 

(Peterlin, Pavli, 1998). 

 

2.10.2. Športna vzgoja brez ocen 
 

Eden glavnih zagovornikov opustitve ocene pri športni vzgoji je dr. Silvo Kristan, ki kot 

razloge navaja sledeča dejstva: 

• Športni pedagogi nenehno dobivajo povratne informacije od vsakega učenca in zato ne 

potrebuje ocene. 

• Motivacijsko vlogo pri športni vzgoji, ki jo pripisujejo oceni, lahko veliko bolje opravi 

merjenje različnih gibalnih storitev. Predmet športna vzgoja je namreč naravnan tako, da niti 

za zunanjo motivacijo ne potrebuje ocen, saj  je narava predmeta takšna, da že same vzgojno-

izobraževalne vsebine motivirajo najmanj toliko kot ocena. 

• Ocenjevanje športne vzgoje ni v skladu z bistvom sodobne humane športne vzgoje. Glavni 

namen športne vzgoje je, da pri vseh učencih, ne glede na njihove telesne zmogljivosti in 

sposobnosti, spodbudi zanimanje za šport. Sama ocena nam ne more pomagati pri tem, da bi 

učenec razvil pozitiven odnos do športa, ga vzljubil in sprejel v svoj vrednostni sistem.  Bistvo 

športne vzgoje je vzgojni proces in ne gibalni dosežek, ki ga »nagradimo« z oceno. 

• Šolska ocena ne izraža vseh učinkov (gibalnih, motoričnih, aksioloških). Ocena zajema le del 

učinkov nekega vzgojnega področja (gibalna učinkovitost), zanemarja pa druge, ki so morda 

še bolj pomembni. 

• Ocenjevanje je neenotno, saj vsak učitelj ocenjuje na svoj način. Športna didaktika še ni 

natančno opredelila, KAJ in KAKO naj bi se ocenjevalo. 
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• Ocenjevanje je povezano s čustvenimi procesi. Dobra ocena sprošča in motivira učenca ter mu 

daje občutek superiornosti, medtem ko ga slaba ocena potre in daje občutek manjvrednosti. Pri 

učencih, ki so brez lastne krivde slabo ocenjeni, se lahko na športnem področju izoblikuje 

negativna samopodoba. Posledica tega je lahko, da se učenec takšne dejavnosti izogiba celo 

svoje življenje. 

• Ocena iz športne vzgoje nima administrativno-normativne vloge, saj ni pogoj za napredovanje 

v višji razred, pogoj za uspešno dokončanje šolanja ali za vpis na višjo stopnjo šolanja. Na 

podlagi tega lahko zaključimo, da ocenjevanje ni nujno potrebno. 

• Šolska ocena je sredstvo za zunanjo motivacijo, sodobna pedagogika pa daje prednost notranji 

motivaciji, saj le-ta zagovarja »trajne športne navade«. Zaključimo lahko, da športna vzgoja 

potrebuje domiselno in vabljivo vzgojno-izobraževalno strategijo, ki bo usmerjena v 

oblikovanje notranje motivacije (Kristan, 2000). 

 

Nekateri so mnenja, da je treba ocenjevati napredek. Problem je v tem, da ne vemo, kolikšen 

napredek lahko pričakujemo pri urah športne vzgoje ter kolikšnega lahko pripišemo 

naravnemu razvoju učenca. Kronološko enako stari učenci se lahko v posameznih 

sposobnostih zelo razlikujejo. To je lahko ravno obdobje, kjer je napredek nekega učenca v 

fazi mirovanja, medtem ko je napredek pri drugem učencu v fazi izrednega napredovanja. V 

tem primeru bi oba učenca različno ocenili, vendar v nobenem primeru ne bi bil učenec 

zaslužen za napredek. Zavedati se moramo, da »slabši« učenci lahko veliko več napredujejo 

kot učenci, ki so že dosegli skrajno desno stran Gaussove krivulje. V tem primeru bi, če bi 

ocenjevali samo napredek, slabšega učenca bolje ocenili, ker je več napredoval, kot učenca, ki 

je že dosegel tako visoko stopnjo napredka, da lahko zelo malo napreduje. To pa je zelo 

krivično. Problem pa je tudi v tem, da ne vemo, kolikšen napredek lahko pričakujemo od dveh 

oziroma treh ur športne vzgoje na teden, glede na to, da je že dokazano, da so učenci dejansko 

aktivni le nekaj minut v eni šolski uri (Kristan, 2009).  

 

Nekateri zagovarjajo ocenjevanje, ki poleg storilnosti upošteva tudi interes in prizadevnost 

učencev. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj športne vzgoje je oblikovanje interesa za šport 

oziroma pozitivnega odnosa do športa. Interes je vzrok, da se pri učencih oblikuje trajna 
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športna navada. Vendar se interes ne more razviti, če učenci nimajo pozitivnega odnosa do 

športa. Ker smo ljudje po naravi različni in nas zanimajo različne stvari, moramo učencem 

dopustiti, da bodo imeli do športne vzgoje različne interese. Zato je neetično ocenjevati interes 

do športa pri učencih, ki so interes do športa »prinesli« od doma, kot tudi v primeru, da je bilo 

oblikovanje interesa za šport naloga športnega pedagoga. Problem pri ocenjevanju 

prizadevnosti je, da se mora učenec, ki je manj gibalno sposoben, bolj truditi za visoko oceno 

kot učenec, ki se mu zaradi naravnih dispozicij enostavno ni treba. V tem primeru učenci niso 

obravnavani enakopravno, saj se morajo nekateri za oceno truditi, medtem ko drugi ne 

(Kristan, 2009). 

 

Današnja ocena iz športne vzgoje je predvsem ocenjevanje učenčevih podedovanih lastnosti 

ter pokazatelj učinkovitosti učitelja oziroma športnega pedagoga. Pri športni vzgoji učenčevih 

sposobnosti ni mogoče objektivno ocenjevati, saj so dosežki posameznika vezani na njegove 

naravne dispozicije (prirojene sposobnosti, zgradba telesa…) in vrsto drugih objektivnih in 

subjektivnih dejavnikov (Kristan, 1992). 
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3. CILJI RAZISKAVE 
 

Problem diplomskega dela je bil ugotoviti mnenje učiteljev in učiteljic gorenjske regije o 

najprimernejšem ocenjevanju športne vzgoje. 

 

Glede na predmet in problem raziskave sem si postavila naslednje cilje: 

 

• ugotoviti, kateri način ocenjevanja se zdi učiteljicam in učiteljem razrednega pouka 

najprimernejši v 1. in 2. triadi; 

• ugotoviti, kakšna mnenja imajo učiteljice in učitelji o vseh treh načinih ocenjevanja (besedno, 

številčno in opisno) ter 

• ugotoviti, kakšno mnenje imajo učiteljice in učitelji o športni vzgoji brez ocenjevanja. 

 

4. HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

 

H1: Učitelji menijo, da je za športno vzgojo v 1. triadi najprimernejša opisna ocena. 

H2: Učitelji menijo, da je za športno vzgojo v 2. triadi najprimernejša številčna ocena. 

H3: Večina učiteljev se ne strinja z neocenjevanjem športne vzgoje.  

 

‐ 24 ‐ 



 

5. METODE DELA  

 

5.1 VZOREC MERJENCEV  
 
V raziskavo sem vključila učitelje razrednega pouka gorenjskih osnovnih šol. Reševanje 

vprašalnika je potekalo anonimno. Vprašalnike je izpolnilo in vrnilo 119 učiteljev iz 12-ih 

osnovnih šol gorenjske regije (OŠ Bled, OŠ Kranjska Gora, OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ 

Tržič, OŠ Bistrica Tržič, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Staneta Žagarja, OŠ Orehek Kranj, 

OŠ Stražišče, OŠ Cvetka Golarja, OŠ Ivana Groharja, OŠ Škofja Loka-Mesto). 

Anketirani učitelji so bili stari od 27 do 55 let, njihova povprečna starost je bila 40 let. 

Anketirani učitelji so imeli od 2 do 32 let delovnih izkušenj, njihova povprečna delovna doba 

je bila 17 let. Vsi anketirani učitelji so poučevali v prvih dveh triletjih OŠ, torej od 1. do 5. 

razreda. Večina jih je v tekočem šolskem letu (2011/2012) tudi sama poučevala športno 

vzgojo. 

 

Tabela 1: Število prejetih vprašalnikov po osnovnih šolah 

 

 

OSNOVNE ŠOLE 

 

ŠTEVILO VPRAŠALNIKOV 

 

% VPRAŠALNIKOV 

OŠ Bled 10 8,4 

OŠ Kranjska Gora 9 7,6 

OŠ Toneta Čufarja Jesenice 10 8,4 

OŠ Tržič 8 6,7 

OŠ Bistrica Tržič 6 5,0 

OŠ Franceta Prešerna Kranj 11 9,2 

OŠ Staneta Žagarja 14 11,7 

OŠ Orehek Kranj 7 5,9 

OŠ Stražišče 12 10,1 
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OŠ Cvetka Golarja 13 10,1 

OŠ Ivana Groharja 11 9,2 

OŠ Škofja Loka-Mesto 8 6,7 

 

 

Največje število vrnjenih vprašalnikov sem prejela iz OŠ Staneta Žagarja Kranj (14), OŠ 

Cvetka Golarja (13) in OŠ Stražišče (12).  

 

Grafikon 1: Poučevani razredi, predstavljeni v odstotkih 

 

 

Iz Grafikona 1 lahko razberemo, da več kot polovica učiteljev uči v prvi triadi, in sicer 13,5 % 

v prvem razredu, 16 %  v drugem razredu in 30,2 % v tretjem razredu. Sodelujočih učiteljev 

druge triade je bilo skupaj 40,3 %, natančneje 18,5 % učiteljev je poučevalo četrti razred ter 

21,8 % peti. 

 

 

Grafikon 2: Odstotek učiteljev, glede na dosežen  naziv 
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Največ anketiranih učiteljev ima naziv mentor 38,7 %, 31,9 % učiteljev ima naziv svetovalec, 

16, 8 % učiteljev nima še nobenega naziva, najvišji naziv svetnik pa ima 12,6 % anketirancev. 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
 

Za pridobivanje podatkov smo izbrali vprašalnik, povzet po diplomski nalogi Z. Harter (1995), 

kateremu smo dodali še nekaj vprašanj. Vprašalnik je bil anonimen in je vseboval vprašanja 

zaprtega in odprtega tipa. 

 

Spremenljivke vprašalnika so:  

• podatki o anketirancu (šola, na kateri poučuje; razred, ki ga poučuje; starost; delovna doba; 

dosežen naziv); 

• mnenje o ustreznem načinu poučevanja: 

• strinjanje oziroma nestrinjanje s posamezno vrsto ocenjevanja; 

• prednosti in slabosti posameznega načina ocenjevanja športne vzgoje ter 

• težave pri ocenjevanju. 

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 
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Raziskave sem se lotila tako, da sem poiskala seznam osnovnih šol na Gorenjskem. Zatem 

sem poklicala na vse šole in pri ravnateljicah oziroma ravnateljih povprašala, ali bi bili njihovi 

učitelji razrednega pouka pripravljeni sodelovati in izpolniti vprašalnike na temo ocenjevanja 

športne vzgoje. Nekaterim šolam sem vprašalnike poslala v tiskani obliki priporočeno po 

pošti, drugim preko elektronske pošte, tretjim pa sem vprašalnike v tiskani obliki odnesla 

osebno na šolo. Ravnatelji so nato seznanili učitelje z navodili (vprašalniki se nanašajo le na 

ocenjevanje športne vzgoje), saj sama nisem imela stika z njimi. Izpolnjenje vprašalnike sem 

dobila vrnjene po klasični pošti in elektronski pošti. Na osnovne šole sem poslala 328 

vprašalnikov, vrnjenih pa sem jih dobila 119. Analiza vprašalnikov in obdelava podatkov je 

potekala v mesecu februarju 2012. 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

 
Odgovore, pridobljene z vprašalniki, sem najprej razvrstila v posamezne kategorije in jih 

kasneje še kvantitativno (vprašanja zaprtega tipa) in kvalitativno (vprašanja odprtega tipa) 

obdelala. Pri prebiranju navodil za pisanje diplome sem spregledala, da moram odgovore 

obdelati v programu Microsoft Excel, zato sem vse odgovore iz anketnega vprašalnika 

obdelala na način, kot so ga uporabljali naši predniki, še preden so naredili zgoraj navedeni 

program. Obdelave podatkov sem se lotila tako, da sem najprej izpisala vsa vprašanja 

(odprtega in zaprtega tipa) in odgovore (odprtega in zaprtega tipa). Nato sem dodala črtico k 

odgovoru, ki ga je učitelj izbral oziroma napisal. Tako sem izpisala vse odgovore iz 119. 

vprašalnikov. Vse črtice (za vsak odgovor posebej) sem seštela in s programom Office Starter 

2010 podatke grafično prikazala ter dobljene rezultate na koncu še interpretirala. 

6. REZULTATI IN RAZLAGA 
 

V nadaljevanju bom predstavila dobljene rezultate, ki si sledijo po vrstnem redu postavljenih 

vprašanj v vprašalniku. 
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6.1. ALI UČITELJ SAM POUČUJE ŠPORTNO VZGOJO? 
 

Grafikon 3: Poučevanje športne vzgoje 

 
Raziskava je pokazala, da večina učiteljev na razredni stopnji (78,2 %) športno vzgojo poučuje 

samostojno. V drugi triadi to nalogo opravljajo predvsem športni pedagogi, v prvem razredu 

pa je bilo nekaj primerov, kjer je športno vzgojo poučevala druga prisotna učiteljica. 

 

6.2. NAČIN OCENJEVANJA, KI JE NAJBOLJ PRIMEREN V PRVI 
TRIADI 

 

Grafikon 4: Najprimernejši način ocenjevanja športne vzgoje v prvi triadi 
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Več kot polovica učiteljev (54 %) se je strinjala, da je najustreznejši način ocenjevanja v prvi 

triadi opisno ocenjevanje. Po tem lahko sklepamo, da se večina učiteljev strinja z obstoječim 

načinom ocenjevanja, določenim s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju 

učencev v devetletni osnovni šoli. Drugi najprimernejši način po mnenju učiteljev je besedno 

ocenjevanje (ZU, U, MU), ki ga podpira 28 %, anketirancev; šele nato sledi številčno 

ocenjevanje (ocene od 1 do 5), za katerega se je odločilo 14 % učiteljev. Za poučevanje brez 

ocen se je odločilo 4 % učiteljev.  

 

Učitelji, ki so kot najustreznejšo izbiro v prvi triadi izbrali opisno ocenjevanje, se zagotovo 

strinjajo, da je opisno ocenjevanje najustreznejši način za prehod iz »neocenjevanja« v 

številčno ocenjevanje od 1 do 5. Že prehod iz igre v resno delo, vsakodnevne obveznosti  in 

domače naloge so za otroke velika sprememba. Nehumano bi bilo, če bi se poleg vseh  

novosti, na katere se mora otrok-učenec navaditi, njihovo znanje še številčno ocenjevalo. 

Opisna ocena je tista, ki uvaja ocenjevanje na otroku primeren in prijazen način, saj je prav, da 

se učenec že v prvi triadi postopoma navadi na ocenjevanje. 

Upoštevati je treba dejstvo, da pridejo otroci v šolo z različnim predznanjem ter različno 

socialno in motorično razviti. Posledica tega je, da nekaterim otrokom ocenjevanje ne bi 

predstavljalo težav, medtem ko drugi, manj zreli, ocenjevanja sploh ne bi razumeli. 

 

Na podlagi tega vprašanja sem postavila prvo hipotezo: Učitelji menijo, da je za športno 

vzgojo v 1. triadi najprimernejša opisna ocena. S pridobljenimi rezultati sem hipotezo potrdila. 

 

6.3. NAČIN OCENJEVANJA, KI JE NAJBOLJ PRIMEREN V DRUGI 
TRIADI 

 

Grafikon 5: Najprimernejši način ocenjevanja športne vzgoje v drugi triadi 
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Po mnenju anketiranih učiteljev naj bi bila najprimernejša načina ocenjevanja v drugi triadi 

številčno in besedno ocenjevanje. Iz Grafikona 5 lahko razberemo, da se je skoraj polovica 

učiteljev odločila za številčno ocenjevanje (48,7 %), malo manj učiteljev prisega na besedno 

ocenjevanje (38,7 %). Tretja skupina učiteljev, s precej manjšim odstotkom (12,6 %), se je 

odločila za opisno ocenjevanje, medtem ko se za četrto možnost, športno vzgojo brez 

ocenjevanja, ni odločil noben anketiranec.  

Menim, da je glavni razlog učiteljev, ki se zavzemajo za številčno in besedno ocenjevanje, 

strah pred nedisciplino in nesodelovanjem učencev ter neupoštevanjem navodil in pravil. 

Tretja skupina učiteljev ne uveljavlja svoje avtoritete s pomočjo številčne ali besedne ocene, 

zato se ne bojijo, da bi z opisnim načinom ocenjevanja izgubili avtoriteto in da bi bil s tem 

načinom ocenjevanja predmetu odvzet pomen.  

Na podlagi tega vprašanja sem postavila drugo hipotezo: Učitelji menijo, da je za športno 

vzgojo v 2. triadi najprimernejša številčna ocena. Kot je razvidno Grafikona 5, sem hipotezo 

potrdila. 

 

6.4. PREDNOSTI IN SLABOSTI ŠTEVILČNE OCENE OD 1 DO 5 
 
Tabela 2: Prednosti številčnega ocenjevanja 

PREDNOSTI ŠTEVILČNE OCENE ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

% ODGOVOROV 
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Motivira učence. 23 27,4 

Jasno in nazorno pokaže raven doseženega 

znanja. 

17 20,2 

S številčnim načinom ocenjevanja imajo učitelji 

manj dela kot z drugimi oblikami ocenjevanja. 

12 14,3 

Ocena je primerna za 2. in 3. triado. 10 11,9 

Zaradi številčne ocene je športna vzgoja 

enakovredna ostalim predmetom. 

9 10,7 

S številčnim ocenjevanjem učenci jemljejo 

predmet bolj resno. 

6 7,1 

Najlažji sistem ocenjevanja. 3 3,6 

Večji razpon kot pri besedni oceni (ZU, U, MU). 2 2,4 

 

Iz Tabele 2 lahko razberemo, da veliko število učiteljev meni, da številčna ocena služi kot 

motivacija učencev (27 %).  Kot razlago so navedli, da se zaradi številčne ocene učenci pri 

predmetu bolj trudijo in izkažejo, aktivneje sodelujejo ter imajo bolj resen odnos do športne 

vzgoje, kot če ocene ne bi bilo. Glede na to lahko sklepamo, da ocene učencem predstavljajo 

neko zunanjo motivacijo; kar pa ne pomeni, da je učenec razvil pozitiven odnos do športne 

vzgoje in ni nujno, da se bo tudi pozneje ukvarjal s športom. 

Kar 20,2 % učiteljev meni, da številčna ocena jasno in nazorno pokaže raven znanja, ki ga je 

učenec dosegel. S tem se delno strinjam, saj s številčno oceno res najbolj natančno  

klasificiramo učence po ocenah, ki so jih dosegli. Vendar starši ne morejo oziroma zelo težko 

razberejo iz številčne ocene, kje so pomanjkljivosti in neznanje njihovega otroka. 

 
Tretji najpogostejši argument (14,3 %) je, da imajo učitelji s številčnim načinom ocenjevanja 

manj dela kot z drugimi oblikami ocenjevanja, poleg tega pa prihranijo čas. Pri tem so 

najverjetneje primerjali številčno ocenjevanje z opisnim, ki res zahteva veliko več časa. 

 
Kot četrti najpogostejši argument (11,9  %) so učitelji navedli, da je številčna ocena primerna 

za 2. in 3. triado, saj morajo učenci pri športni vzgoji spoznati tudi teoretična znanja o športu 

‐ 32 ‐ 



 

in športnih aktivnostih. Menim, da so tu učitelji mislili predvsem na dejstvo, da se mora pri 

športni vzgoji ocenjevati znanje in ne sposobnosti. 

 
Anketirani učitelji so kot peto najpogostejšo trditev (10,7 %) navedli, da je športna vzgoja 

zaradi številčne ocene enakovredna ostalim predmetom. Tu pa bi rada dodala, da se še vedno 

malo učiteljev zaveda, da športne vzgoje ne moremo enačiti z drugimi predmeti. Pri športni 

vzgoji moramo učitelji skrbeti za skladen razvoj, kar pomeni, da niso pomembne meritve, 

ampak dejstvo, da je učenec pri predmetu aktiven in da v tem uživa. Učitelji se morajo 

zavedati, da se vrednost nekega predmeta ne kaže z načinom ocenjevanja, ampak koliko 

znanja s tem predmetom nudijo učencem. 

 
Za šesti najpogostejši argument (7,1 %)  so učitelji  navedli dejstvo, da učenci zaradi številčne 

ocene jemljejo športno vzgojo bolj resno. Učenci naj bi se bolj trudili pri dejavnostih, ki se 

ocenjujejo, kot pri tistih, ki se ne ocenjujejo. Na podlagi tega lahko sklepamo, da  jim številčna 

ocena pri športni vzgoji veliko pomeni. To velja predvsem za boljše učence, ki imajo na koncu  

leta v spričevalu eno »lepo« oceno več.  Medtem ko slabši oziroma manj uspešni učenci raje 

vidijo, da se športna vzgoja ne ocenjuje, saj bi s tem pridobili le slabo oceno v spričevalu, ki 

pa ni zrcalna slika njihovega dela pri športni vzgoji, ampak predvsem odraz njihovih slabših 

sposobnosti pri športnih dejavnostih. 

Pri sedmem  najpogostejšem razlogu (3,6 % odgovorov) učitelji navajajo, da je številčni način 

ocenjevanja najlažji. A zavedati se moramo, da učiteljeva naloga ni iskanje olajšav 

poučevanja,  temveč iskanje najboljše rešitve za učence. 

Zadnji argument, katerega sta navedla 2 učitelja (2,4 %),  pravi, da je pri številčnem 

ocenjevanju večji razpon kot pri besedni oceni in da tako lahko učence natančneje 

razporedimo v skupine glede na doseženo znanje. To je res, saj ima številčna ocena 5 stopenj 

(od  1 do 5),  v katere lahko razvrstimo učence, medtem ko so pri besedni oceni le 3 stopnje 

(ZU, U,  MU). 

Tabela 3: Slabosti številčne ocene (OD 1 DO 5)  
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SLABOSTI ŠTEVILČNE OCENE ŠT. 

ODGOVOR

OV 

% 

ODGOVOR

OV 

Športna vzgoja je vzgojni predmet, pri katerem moramo upoštevati 

učenčevo sposobnost, prirojene lastnosti, individualni napredek… 

23 19,3 

Premalo natančno opiše znanje, dosežke in napredek učencev. 18 15,1 

Učitelji izkoriščajo oceno za discipliniranje. 15 12,6 

Športne vzgoje ne moremo primerjati z ostalimi predmeti. 13 10,9 

Vpliva na razvoj slabe samopodobe in negativen odnos do športa 

pri učencih, ki niso uspešni pri športni vzgoji. 

9 7,6 

Učenci se med seboj primerjajo in tekmujejo, ker jih klasificiramo. 8 6,7 

Prestrogi kriteriji, ki ne upoštevajo razlik v sposobnosti učencev. 5 4,2 

Strah pred slabo oceno. 4 3,4 

Učitelji so kot najpogostejši argument (19,3 %) navedli, da je športna vzgoja vzgojni predmet, 

kjer moramo upoštevati učenčevo sposobnost, prirojene lastnosti, individualni napredek… S 

tem se delno strinjam, saj bi morali učitelji res upoštevati vse to, vendar ne samo pri športni 

vzgoji, temveč pri vseh predmetih. Kar pomeni, da to ni razlog, da se športna vzgoja ne bi 

ocenjevala, temveč pokazatelj, kaj vse bi morali učitelji upoštevati pri vseh predmetih. Učitelj 

mora vsakega učenca obravnavati kot celovito osebnost, ki ima specifične lastnosti, 

sposobnosti in znanja na nekem področju. Učitelj se mora pri ocenjevanju, ne glede na vrsto 

ocenjevanja, osredotočiti na znanje in ne na druge nekognitivne cilje, ki so vezani na učenčevo 

sposobnost (Kovač, Jurak, Strel, 2003). 

Druga najpogostejša slabost številčne ocene, ki jo navajajo učitelji (15,1 %), je ta, da s 

številčnim ocenjevanjem premalo natančno prikažemo znanje, dosežke in napredek učencev.  

Staršem in učencem ne poda povratne informacije, ki bi vsebovala, kaj učenec zna in česa ne, 
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kaj vse je učenec dosegel in v čem je napredoval. S tega zornega kota je opisna ocena 

primernejša, saj predstavi učenčevo znanje, stališča in spretnosti, medtem ko številčna ocena 

le opredeli učenčevo znanje. 

12,6 % anketirancev meni, da učitelji izkoriščajo številčno oceno za discipliniranje učencev. 

Na žalost je še vedno moč zaslediti primere, ko je učenec kaznovan s slabšo oceno, ker je 

klepetal ali pa je konstantno zamujal k uri. To sicer ni v skladu s šolsko zakonodajo, vendar bo 

tovrstno discipliniranje s pomočjo ocene zelo težko izkoreniniti iz šolstva. 

Kar 13 učiteljev meni, da športne vzgoje ne moremo primerjati z drugimi šolskimi predmeti. 

Kot razlog so navedli, da je zelo težko oceniti le znanje učenca in pri tem zanemariti 

osebnostne lastnosti ter sposobnosti vsakega posameznika. Iz komentarjev sem lahko razbrala, 

da učitelji vseeno mislijo, da bi pri oceni športne vzgoje morali upoštevati individualen 

napredek otroka, njegove osebnostne  lastnosti in sposobnosti, prirojene fizične zmožnosti ter 

prizadevnost pri športnih dejavnostih. Menijo, da ni pravično, da učenec, ki se trudi, vendar 

zaradi slabših fizičnih sposobnosti dobi slabšo oceno kot učenec, ki mu je mati narava dala vse 

možnosti, da dejavnost že iz prvega poskusa opravi idealno brez kakršnegakoli napora.  

Da številčna ocena pri športni vzgoji vpliva na razvoj slabe samopodobe in negativen odnos 

do športa pri učencih, ki niso uspešni, meni 7,6 % učiteljev. Kot vemo, je od samopodobe 

učenca odvisno, kaj bo v življenju počel in čemu se bo izogibal. Zato se morajo učitelji 

vprašati, kolikšen vpliv imajo pri razvoju pozitivne samopodobe v odnosu do športa. Znano je, 

da ima pozitivno razvito samopodobo pri športni vzgoji tisti učenec, ki je zadovoljen s svojim 

gibalnim znanjem. Bistvenega pomena je tudi vzgoja v družini, ki naj bi od samega začetka 

potekala v športnem duhu. Pomembno je, da so otrokove prve izkušnje s športom podane kot 

nekaj, pri čemer človek uživa, se zabava in druži z drugimi ljudmi. Na tak način bomo otroka 

postopoma pripravili, da usvoji sposobnosti, ki jih bo potreboval v nadaljnjem življenju 

(Tušak, 2003). 

6,7 % učiteljev je podalo mnenje, da se učenci zaradi številčne ocene med seboj primerjajo in 

tekmujejo, saj jih z njo klasificiramo v določene kategorije. Res je, da številčna ocena 

klasificira učence v 5 kategorij, vendar jih tudi besedna ocena razvrsti v 3 kategorije. To 
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pomeni, da bi morali uporabljati le opisne ocene, če bi želeli, da se učencev ne klasificira. Da 

se učenci primerjajo med seboj, pa je napaka učitelja, saj se je na napačen način lotil 

predstavitve ocen učencem. Namesto besede klasificirati je primernejše učencem razložiti 

pojem »različno nadarjen na različnih področjih« ter poudarjati raznolikost med ljudmi. 

Učencem razložimo, da je nekdo bolj nadarjen za matematiko kot drugi, medtem ko mu ne 

leži glasbena vzgoja ipd. Zato ima denimo ta učenec najboljše ocene pri matematiki, pri glasbi 

pa dobi povprečno oceno. Menim, da bi s tem odpravili tekmovalnost in hkrati vzpodbudili 

medsebojno pomoč med učenci. Učenci, ki so nadpovprečno nadarjeni na določenem 

področju, bi pomagali učencem, ki imajo pri tem predmetu težave. 

Z argumentom, da ima številčna ocena prestroge kriterije, ki ne upoštevajo razlik v 

sposobnosti učencev, se strinja 4,2 % anketirancev. Kot nam je znano, je večina sposobnosti 

prirojenih in učenci nanje ne morejo vplivati, zato so nekateri uspešnejši pri matematiki, drugi 

pri angleščini, spet tretji pri likovni vzgoji itd.  Ta teorija drži tudi pri ostalih premetih,  zato se 

ne moremo pritoževati čez dejstvo, da imajo nekateri učenci zaradi prirojenih sposobnosti 

prednost pri športni vzgoji. 

Štirje učitelji so podali argument, da se učenci bojijo ocene pri športni vzgoji. To velja 

predvsem za tiste učence, ki imajo slabše prirojene sposobnosti za športno vzgojo in so na 

podlagi tega deležni slabših ocen. Slaba ocena pa zavira razvoj določenih sposobnosti, željo 

po gibanju ter motivacijo za vključevanje v športne dejavnosti tudi v prihodnosti. 

 

6.5. PREDNOSTI IN SLABOSTI BESEDNE OCENE: ZU, U, MU 
 

Tabela 4: Prednosti besedne ocene (ZU, U, MU) 

PREDNOSTI BESEDNE OCENE ŠT. ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Bolj splošna ocena. 7 5,9 

Dobra povratna informacija, saj imajo tako 6 5,0 
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učenci kot starši občutek, da vedo koliko njihov 

otrok zna. 

Manj prizadene učence s slabšimi prirojenimi 

sposobnostmi za določeno področje. 

5 4,2 

Omogoča milejši prehod na številčno 

ocenjevanje. 

4 3,4 

Primerno za vzgojne predmete. 4 3,4 

Enostaven sistem ocenjevanja. 3 2,5 

Učenci so manj obremenjeni z ocenjevanjem v 

primerjavi s številčnim. 

2 1,7 

Delno vpliva na učni uspeh. 1 0,8 

 

Najpogostejši argument (5,9 %) pravi, da je besedna ocena bolj splošna in s tem učence ne 

zaznamuje tako kot številčna ocena. S tem argumentom se ne strinjam, saj menim, da z oceno 

ne bi smeli posploševati učenčevo znanje. Dejstvo, da je besedna ocena bolj splošna, učitelji 

ne bi smeli jemati kot prednost pri ocenjevanju, saj želimo priti do ocene, ki je  individualni 

pokazatelj znanja vsakega posameznega učenca. V eni izmed razprav (Kakšno šolo hočemo) 

sem zasledila predlog, ki se mi je zdel zelo primeren, da bi ocene: zelo uspešno, uspešno in 

manj uspešno nadomestili z ocenami: učenec je zelo napredoval, učenec je napredoval ter 

učenec je delno napredoval. S takim načinom ocenjevanja bi učenci tekmovali sami s seboj in 

se na podlagi tega res trudili doseči več. 

Kar 6 učiteljev se strinja, da je besedna ocena dobra povratna informacija, še posebej v prvi 

triadi, saj naj bi starši z njo imeli občutek, koliko njihov otrok ve. Učenci pa z besednim 

ocenjevanjem dobijo občutek, v katero skupino sodijo, saj jih ocena pravično klasificira. S to 
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trditvijo se ne strinjam, saj je učence zelo težko pravično razvrstiti glede na znanje le v tri 

kategorije.  

Z naslednjo trditvijo »besedna ocena manj prizadene učence s slabšimi prirojenimi 

sposobnostmi za določeno področje« se strinja 4,2 % učiteljev. Predvsem zato, ker ima ocena 

»manj uspešno« milejši prizvok, kot nezadostna številčna ocena (1). Vendar pa je v obeh 

primerih učenec dobil negativno oceno, ki jo mora izboljšati. 

3,4 % učiteljev trdi, da z besedno oceno omilimo prehod iz opisnega na številčno ocenjevanje. 

Mogoče je besedna ocena res milejša v primerjavi s številčno, še zmeraj pa je to ocena, zato  

ni bistvenega pomena, ali bi z opisnega ocenjevanja prešli na besedno oziroma na številčno 

ocenjevanje. 

S trditvijo, da je besedna ocena primerna za vzgojne predmete, se strinjajo 4 učitelji. S tem se 

delno strinjam, saj menim, da v kolikor se vzgojni predmeti že morajo ocenjevati, naj se 

ocenjujejo z besedno oceno, saj je to za učence manj stresno. Poudariti pa je treba tudi dejstvo, 

da so vsi predmeti vzgojni, saj učenje ne more potekati brez vzgoje, ter da so prav tako vsi 

učni predmeti v šolah enakovredni, zato bi moral biti tudi način ocenjevanja za vse enak. 

Da je besedno ocenjevanje enostaven način ocenjevanja, meni 2,5 % učiteljev. Učitelji so 

navedli, da je učence lažje razporediti v tri skupine kot v pet (številčno ocenjevanje).  Pri 

besednem načinu ocenjevanja imajo manj dela pri izdelavi kriterijev, na podlagi katerih 

učencem kasneje dodelijo ocene. Pri tej trditvi so učitelji mislili le nase in na to, kako bi si 

olajšali delo, ne pa na dobrobit učencev. Vsekakor lahko natančneje in pravičneje razporedimo 

učence v pet kategorij kot v tri. 

2 učitelja menita, da so učenci v primerjavi s številčnim pri besednem ocenjevanju manj 

obremenjeni. S to trditvijo se strinjam, saj so prav številčne ocene najpogostejši razlog za strah 

in obremenjenost učencev. Razlog je najverjetneje treba iskati v tem, da le številčne ocene 

vplivajo na število točk in na vpis na želeno šolo. Učenci so pri besednem ocenjevanju manj 

obremenjeni tudi zato,  ker jih razvršča le v tri kategorije oziroma dve, saj besedno oceno MU 

redko zasledimo. 
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Zadnja trditev, s katero se strinja le 1 učitelj, pravi, da besedna ocena delno vpliva na učni 

uspeh. Besedne ocene danes ne uporabljamo več, vendar v preteklosti tako imenovani vzgojni 

predmeti, ocenjeni s besedno oceno, niso imeli enakega vpliva pri končnem uspehu kot ostali 

učni predmeti, ocenjeni s številčno oceno. Za učence, ki so bili pri »vzgojnih« predmetih 

slabše ocenjeni, je bila to prednost, medtem, ko za učence, ki so imeli te predmete ocenjene z 

boljšimi ocenami, to ni predstavljalo prednosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Slabosti besedne ocene (ZU, U, MU) 

SLABOSTI BESEDNE OCENE ŠT. ODGOVOROV % ODGOVOROV

Premalo natančna povratna informacija. 15 13,0 

Presplošna, ni individualizacije. 13 10,9 

Predmeti, ocenjeni z besedno oceno, manj 

veljajo. 

12 10,1 

Ne kaže realne slike usvojenega znanja. 8 6,7 

Zanemarjanje ocene »manj uspešno«. 7 5,9 

Premalo stopenj. 5 4,2 
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Kriteriji niso natančno določeni. 2 1,7 

 

Kar 15 učiteljev je kot argument za slabost besedne cene navedlo dejstvo, da je besedna ocena 

premalo natančna povratna informacija. S tem se strinjam, saj besedna ocena res ne vključuje 

podatkov o učenčevih sposobnostih, dosežkih, napredovanju, vloženem trudu…Vendar pa 

imajo starši možnost dobiti dodatne informacije o njihovem otroku na govorilnih urah. 

13 učiteljev trdi, da je besedna ocena presplošna ter da ni individualizacije. S to trditvijo se 

strinjam, saj je res težko razporediti učence le v tri kategorije, ne da bi pri tem njihovo znanje 

posplošili. Pri besedni oceni zelo težko upoštevamo individualizacijo, saj je težko dobro 

razdelati kriterij ocenjevanja, kjer bi upoštevali posebnosti vsakega posameznika, mi pa 

imamo na voljo zgolj tristopenjsko lestvico ocenjevanja. Mislim, da sta tako individualizacija 

kot diferenciacija zelo pomembni pri načrtovanju pouka, saj s tem prilagodimo športno 

dejavnost glede na posameznikovo fizično sposobnost. Na ta način lahko dosežemo 

priljubljenost športnih dejavnostih, saj učenci posledično ne bi dojemali več športne vzgoje 

kot nekakšen napor. 

Sledi trditev, s katero se strinja 10,1 % učiteljev, da predmeti, ocenjeni z besedno oceno, manj 

veljajo. S to trditvijo se strinjam, saj besedna ocena razvrednoti predmet, prav tako pa se ne 

upošteva pri končnem šolskem uspehu v isti meri kot predmeti, ocenjeni s številčno oceno. 

»Besedna ocena ne kaže realne slike usvojenega znanja« je trditev, s katero se strinja 8 

učiteljev. Besedna ocena je res slab pokazatelj usvojenega znanja. Denimo, če pogledamo 

oceno »uspešno«, s katero je ocenjenih največ učencev, lahko opazimo, da vsi učenci niso 

pokazali isto mero znanja, pa so vseeno ocenjeni z isto oceno.  

7 učiteljev se strinja, da je pri besednem ocenjevanju ocena »manj uspešno« zanemarjena. 

Občutek imam, da se učitelji bojijo oceniti učenca z oceno »manj uspešno«, če si jo učenec 

glede na svoje znanje zasluži, saj ocene »manj uspešno« v naših šolah skorajda ne podeljujejo. 

Ponavadi se ta ocena pojavi le kot sredstvo discipliniranja. Mogoče bi se na podlagi  
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izboljšanja kriterijev ocenjevanja učitelji znali opredeliti za oceno, ki si jo učenec glede na 

usvojeno znanje zasluži. 

Z naslednjo trditvijo, da ima besedna ocena premalo stopenj, se strinja 5 učiteljev. Menim, da 

so tri kategorije res premalo, da bi lahko v njih razvrstili vse učence. Poudariti je treba, da je 

predvsem razpon ocene »uspešno« zelo velik, saj zajema kar 3 ocene (zadostno, dobro in prav 

dobro), če primerjamo s številčnimi ocenami. To pomeni, da so v isti kategoriji nahajajo 

učenci z zelo različnim znanjem.  

2 učitelja menita, da kriteriji pri besednem ocenjevanju niso natančno določeni. S to trditvijo 

se delno strinjam, saj je ustreznost in natančnost kriterijev odvisna od vsakega posameznega 

učitelja. Generalno lahko rečemo, da kriterijev, ki bi veljali za vse, ni. 

 

 

 

 

6.6.  PREDNOSTI IN SLABOSTI OPISNE OCENE 
 

Tabela 6: Prednosti opisne ocene 

PREDNOSTI OPISNE OCENE ŠT. ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Natančno ovrednoti in opiše znanje 
učenca. 

21 17,7 

Dobra povratna informacija učencem in 
staršem. 

19 16,0 

Primerna za prvo triado, ker učenci ocen 
še ne razumejo. 

18 15,1 

Razviden napredek učencev. 14 11,8 
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Vsaka ocena je specifična. 13 10,9 

Ni tekmovalnosti med učenci. 7 5,9 

Učencev ne razvršča v kategorije. 4 3,4 

Učenci se ne bojijo ocenjevanja. 3 2,5 

 

Najpogostejši argument, s katerim se strinja 17,7 % učiteljev, je »opisna ocena natančno 

ovrednoti in opiše znanje učenca«. To pomeni, da z opisno oceno opredelimo, kaj učenec zna, 

kje je napredoval in nenazadnje tudi, kje so njegove pomanjkljivosti. 

Da je opisna ocena dobra povratna informacija za učence in starše, je drugi najpogostejši 

argument, s katerim se strina 19 učiteljev. Res je, da ima opisna ocena veliko informativno 

vrednost, saj pove učencem in staršem, kaj vse njihov otrok zna in česa ne ter pri čem se mora 

bolj potruditi. 

Kar 15,1 % učiteljev se strinja, da je opisno ocenjevanje primerno za prvo triado. Kot razloge 

so navedli: da učenci na začetku šolanja ocen ne razumejo prav dobro; da je ta način 

ocenjevanja primeren kot uvod za nadaljnje ocenjevanje in da pridejo v šolo učenci z 

različnim predznanjem ter različno socialno ter emocionalno razviti. To pomeni, da bi nekateri 

učenci ocenjevanje sprejeli in bi jim bilo razumljivo, drugim pa ne. 

14 učiteljev se strinja, da je z opisno oceno razviden napredek učencev. S to trditvijo se 

strinjam, saj nam opisna ocena omogoča, da spremljamo in zapisujemo učenčev razvoj in 

napredek. Pri tem načinu ocenjevanja imamo učitelji možnost zapisati vse; torej otrokovo 

znanje, napredek in morebitno nazadovanje, kar nam je pri besednem in številčnem 

ocenjevanju onemogočeno. 

Da je opisna ocena specifična za vsakega učenca, meni 13 učiteljev, in to popolnoma drži. Ne 

moremo zaslediti dve identično napisani opisni oceni za različna učenca, saj ima vsak učenec 

svoje specifične prirojene lastnosti, s katerimi doseže določeno znanje. Zelo težko bi našli 
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učenca, ki bi imel čisto enake oziroma identične dosežke kot njegov vrstnik. To potrjuje, da je 

vsaka ocena specifična, tako kot je specifičen tudi vsak učenec. 

7 učiteljev trdi, da pri opisnem ocenjevanju učenci med seboj ne tekmujejo. Menim, da lahko 

učenci pri opisnem ocenjevanju tekmujejo le sami s seboj, v smislu napredka, saj se z oceno 

ne more primerjati z drugimi. Z opisno oceno ne moremo določiti najslabšega oziroma 

najboljšega učenca, saj se ocenjuje napredek. Tako lahko določimo le učenca, ki je pokazal 

največji napredek, ali pa učenca, ki je mogoče tudi nazadoval. Kljub dosežku pa je lahko 

učenec, ki je pokazal večji napredek, po doseženem znanju za tistim učencem, ki je nazadoval. 

»Z opisnim ocenjevanjem učence ne razvrščamo v kategorije« so kot argument navedli 4 

učitelji. S to trditvijo se strinjam, saj je vsaka opisna ocena specifična za vsakega 

posameznika. Ne moremo govoriti o kategorijah, saj je vsaka ocena poglavje zase. Tako bi 

lahko imeli toliko kategorij, kolikor je ocen. 

S trditvijo, da se učenci ne bojijo opisnega ocenjevanja, se strinjajo 3 učitelji. Učenci se z 

opisno oceno ne obremenjujejo in ne doživljajo stresa, saj jih sama ocena ne kategorizira, 

ampak le beleži njihov vsakoletni napredek. Na nek način učence z opisno oceno psihološko 

razbremenimo, kar lahko pripomore k razvoju boljše samopodobe, saj učenec ne more čutiti 

manjvrednosti, ker v bistvu »tekmuje« le s samim seboj. 

Tabela 7: Slabosti opisne ocene 

 

SLABOSTI OPISNE OCENE ŠT. ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Vzame veliko časa. 19 16 

Staršem težko razumljiva. 17 14,3 

       Vsebuje le dosežke učenca in ne neznanja.  12 10,1 

Včasih dosežke težko izrazimo oziroma ubesedimo. 8 6,7 

Starši in učenci je ne jemljejo resno. 7 5,9 
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Ni prava ocena, zato slabša motivacija. 5 4,2 

Ni mogoče spremljati dejavnosti, opisno ocenjevati 
ter skrbeti za varnost. 

3 2,5 

 

Največkrat zastopana trditev (19 učiteljev) je, da opisna ocena vzame veliko časa. S to 

trditvijo se strinjam, saj si, v primerjavi s številčno ali besedno oceno, učitelji morajo vzeti  res 

več časa, kar pa je lahko tudi obremenjujoče. Poudariti pa je treba, da učitelji ne smemo misliti 

le nase, ampak moramo najprej pomisliti, kaj je najbolj primerno za učence. Opisna ocena je 

najbolj ustrezen način ocenjevanja, saj s tem načinom ni izpostavljen noben učenec. Vsak je 

seznanjen samo s svojim napredkom in pomanjkljivostmi, tako da se ne more primerjati z 

nikomer.  

»Opisna ocena je staršem težko razumljiva«, je kot argument podalo 17 učiteljev. Tudi s to 

trditvijo se strinjam, saj starši nimajo izkušenj z opisnimi ocenami, poleg tega pa so še zmeraj 

nekateri zapisi učiteljev neustrezni, včasih pa si tudi starši ne vzamejo dovolj časa za 

analiziranje opisne ocene. Rešitev vidim v tem, da je najprej treba podučiti vse učitelje, kako 

napisati ustrezno opisno oceno, nato pa je treba podučiti še starše, kako sprejeti in razumeti 

opisno oceno, saj je le-ta najboljša povratna informacija, ki jo lahko starši in učenci dobijo in 

ima veliko večjo informativno vrednost kot številčna ocena. 

12 učiteljev se strinja s trditvijo, da opisna ocena vsebuje le dosežke učencev, ne pa šibkih 

točk. S to trditvijo se ne strinjam, saj z opisno oceno predstavimo tako znanje kot neznanje 

učenca. Najprej napišemo, kaj vse je učenec dosegel v tekočem letu, kje je napredoval 

oziroma nazadoval; na koncu pa povemo tudi šibko stran učenčevega znanja ter predloge, s 

pomočjo katerih se lahko na teh področjih izboljša. 

Da pri opisni oceni včasih dosežke težko izrazimo in ubesedimo, se strinja 8 učiteljev. S to 

trditvijo se v eni meri strinjam, saj je včasih opazovanja težko ubesediti, vendar pa obstajajo 

izobraževanja, kjer se lahko učitelji izpopolnjujejo v opisnem ocenjevanju. Tako bi vsem 

tistim, ki so se strinjali z zgoraj omenjeno trditvijo, svetovala, da se udeležijo enega od takšnih 
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izpopolnjevanj. Vsak, ki je izbral poklic učitelja, se mora zavedati, da ta poklic zahteva 

izobraževanje in izpopolnjevanje celo življenje.  

7 učiteljev meni, da starši in učenci opisne ocene ne jemljejo resno. S to trditvijo se ne 

strinjam, saj je opisna ocena enakovredna številčni, le starši se je še niso navadili. Da je učenci 

ne jemljejo resno, lahko iščemo razlog med učitelji, ki dajejo vtis, da je številčna ocena več  

vredna kot opisna, in svoje mnenje prenašajo na učence. 

S podobno trditvijo, da opisna ocena ni prava ocena ter da je zato slabša motivacija, se strinja 

5 učiteljev. Tako kot s prejšnjo trditvijo, se tudi s to ne strinjam. Menim, da je v naši 

populaciji še zmeraj preveč zakoreninjena številčna ocena, vendar bo postopoma že naši in 

bodočim generacijam opisna ocena postala nekaj vsakdanjega in razumljivega.  

3 učitelji so kot razlog navedli, da je težko voditi dejavnosti, opisno ocenjevati ter skrbeti za 

varnost. S tem se ne strinjam, saj si učitelj skozi celo leto piše le opažanja o posameznem 

učencu, na podlagi teh opažanj pa na koncu leta oblikuje opisno oceno. To pomeni, da mu ni 

treba vsakega učenca oceniti pri vsaki dejavnosti takoj, ampak zapiše le pomembna dejstva in 

dosežke, ki so mu v pomoč pri oblikovanju končne opisne ocene. 

 

6.7. PREDNOSTI IN SLABOSTI NEOCENJEVANJA ŠPORTNE 
VZGOJE 

 

Tabela 8: Prednosti neocenjevanja športne vzgoje 

 

PREDNOSTI NEOCENJEVANJA ŠT. ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Večje veselje in motivacija do predmeta. 9 7,6 

Večina sposobnosti je prirojenih in na njih 
učenci ne morejo vplivati. 

7 5,9 

Najbolj primerno za prvo triado. 6 5,0 

‐ 45 ‐ 



 

Dober učitelj ne potrebuje ocenjevanja. 2 1,7 

Sproščena razredna klima. 2 1,7 

 

Trditev, s katero se strinja največ učiteljev (9), je naslednja: »Neocenjevanje bi prineslo večje 

veselje in motivacijo pri predmetu«. S to trditvijo se strinjam, saj je ocenjevanje za učence 

velikokrat stresna situacija, zaradi katere se največkrat razvije zunanja motivacija. Uvedba 

neocenjevanja bi res prinesla več sproščenosti in veselja ter razvila notranjo motivacijo pri 

učencih. 

Naslednji argument, s katerim se strinja 7 učiteljev, pravi, da je večina sposobnosti prirojenih 

in na njih učenci ne morejo vplivati, zato naj se jih ne bi ocenjevalo. Strinjam se, da na oceno 

pri športni vzgoji vplivajo tudi drugi dejavniki, ki niso odvisni od učenca (zgradba telesa, 

prirojene sposobnosti…), vendar obstajajo tudi pri ostalih predmetih dejavniki, na katere 

učenci ne morejo vplivati. Zato ne smemo tega argumenta upoštevati le pri športni vzgoji, 

ampak pri vseh učnih predmetih.  

 

Da je neocenjevanje najbolj primerno za prvo triado, meni 6 učiteljev. S to trditvijo se ne 

strinjam popolnoma, saj bi glede na cilj športne vzgoje, ki je vseživljenjsko ukvarjanje s 

športom, morali uvesti neocenjevanje v vseh razredih osnovne šole. Namesto z ocenjevanjem 

bi se morali učitelji truditi približati učencem šport, da se bodo slednji tudi izven pouka in še 

naprej v življenju ukvarjali z njim. 

2 učitelja sta kot razlog navedla, da dober učitelj ne potrebuje ocenjevanja. Strinjam se, vendar 

menim, da je učiteljev, ki bi dosegli pri učencih, da se učijo zato, ker so željni znanja, zelo 

malo. V današnji generaciji se učenci v največji meri učijo samo zato, da ne bi prinesli domov 

slabe ocene. Mislim, da bi morali tako starši kot učitelji delati na tem, da bi učencem vzbudili 

željo po iskanju in usvajanju novega znanja, pri čemer jim ne bi glavno vodilo bile ocene. To 

pa je dolgotrajen proces, ki ga ne moremo doseči čez noč. 
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Enako število učiteljev je kot argument podalo, da bi bila z ukinjanjem ocen razredna klima 

bolj sproščena. To je vsekakor res, vendar se bojim, da bi ta sproščenost brez sposobnega 

učitelja prešla v kaos. Pouku z neocenjevanjem bi bil kos le dobro usposobljen učitelj, ki bi s 

svojim osebnim pristopom, načinom posredovanja znanja ter dobro načrtovanimi dejavnostmi 

pripravil učence, da sodelujejo, vzljubijo predmet, razvijejo notranjo motivacijo in željo 

pridobiti znanje, ne da bi v zameno pričakovali dobre ocene. Glede na skopo število 

argumentov, ki potrjujejo prednost neocenjevanja, lahko sklepamo, da se večina učiteljev ne 

strinja z neocenjevanjem. S tem sem potrdila še tretjo hipotezo, ki pravi, da se učitelji ne 

strinjajo z neocenjevnajem. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Slabosti neocenjevanja športne vzgoje 

 

SLABOSTI NEOCENJEVANJA ŠT. ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Ni povratne informacije. 15 12,6 

Manjša motivacija učencev. 12 10,1 

Ne spremljamo napredka in uspešnosti učencev. 11 9,2 

Vsako znanje/neznanje mora biti ovrednoteno. 9 7,6 

Predmet ne bi bil enakovreden ostalim 
predmetom. 

7 5,9 

Predmet bi izgubil veljavo. 4 3,4 
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Učenci imajo radi ocene. 2 1,7 

Učitelj bi izgubil avtoriteto. 1 0,9 

Ne bi bilo discipline. 1 0,9 

 

Največ učiteljev (15) je kot slabost neocenjevanja podalo argument, da pri neocenjevanju 

starši in učenci ne dobijo povratne informacije. Delno se strinjam s to trditvijo, saj si res ne 

predstavljam, na kakšen način bi učitelji podali povratno informacijo staršem in učencem, če 

ne bi smeli uporabljati nikakršne ocene. Vendar pri tem velja poudariti, da s tovrstnim 

načinom poučevanja nimamo izkušenj, tako da težko trdim, da neocenjevanje ne bi bilo 

uspešno.  

12 učiteljev meni, da bi bila pri neocenjevanju motivacija učencev manjša. S tem se delno 

strinjam, saj se predvsem starejši učenci (3. triada) učijo zaradi ocen. Menim pa, da dober 

učitelj lahko motivira učence do te mere, da jih pripravi k aktivnemu sodelovanju kljub temu, 

da za to ne dobijo ocen, in sicer predvsem s pristopom in načinom, s katerim učencem 

predstavi neko novo dejavnost. Učitelj naj bi učence med dejavnostjo spodbujal, jim razložil, 

zakaj je določena vaja dobra ali pa bi jim pokazal pretekle rezultate. Na ta način bi učenci 

tekmovali sami s seboj, saj bi želeli doseči več in s tem napredovati. 

S trditvijo, da pri neocenjevanju ne moremo spremljati napredka in uspešnosti učencev, se 

strinja 11 učiteljev. Sama se s trditvijo deloma strinjam, saj lahko napredek vedno spremljamo, 

vendar ga pri neocenjevanju ne moremo ovrednotiti z oceno. 

Z naslednjo trditvijo »vsako znanje/neznanje mora biti ovrednoteno« se strinja 9 anketirancev. 

S tem se tudi sama strinjam, saj če obstajajo cilji, na podlagi katerih tvorimo dejavnosti, ki 

učenca pripeljejo do določenega znanja, potem morajo obstajati tudi določeni kriteriji, na 

podlagi katerih lahko ovrednotimo, ali so učenci dejavnost uspešno oziroma neuspešno 

opravili. Tudi pri športni vzgoji učenci pridobivajo razna teoretična in gibalna znanja, ki jih, 

tako kot pri ostalih predmetih, moramo na nek način ovrednotiti. 
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7 učiteljev se strinja, da predmet brez ocene ne bi bil enakovreden ostalim predmetom. S to 

trditvijo se strinjam, zato bi moralo biti ocenjevanje poenoteno za vse predmete. S tem bi 

dosegli enakovrednost vseh predmetov. Nekateri strokovnjaki menijo, da bi predmet z 

neocenjevanjem izgubil na veljavi, medtem ko drugi trdijo, da si predmet ne more pridobiti 

ugleda in veljave z oceno. Sama se ne morem opredeliti, kdo ima prav in kdo ne, saj so 

mnenja zelo različna, vsak pa ima svoje argumente, s katerimi se je moč strinjati. 

Da imajo učenci radi ocene, menita 2 učitelja. To velja predvsem za učence, ki so deležni 

dobrih ocen, za učence s slabšimi ocenami pa ta trditev najverjetneje ne velja. Dvomim, da bi 

si kakšen učenec želel slabo oceno v redovalnici. 

1 učitelj meni, da bi z neocenjevanjem izgubili avtoriteto. S tem se ne strinjam in sem 

razočarana, da še zmeraj obstajajo učitelji, ki uporabljajo oceno kot sredstvo za discipliniranje. 

Dober učitelj mora obvladati in motivirati učence tudi brez prisile, v našem primeru ocene. 

Avtoriteto si mora pridobiti z načinom dela, pristnim odnosom do učencev ter osebnim 

pristopom. Našel se je tudi nekdo, ki trdi da z neocenjevanjem ne bi bilo discipline. Tako kot 

pri avtoriteti, tudi pri disciplini ne smemo dovoliti, da uporabljamo oceno kot predmet 

discipliniranja. Glede na večje število negativnih argumentov sklepam, da se učitelji ne 

zavzemajo za športno vzgojo brez ocen. Tako sem na nek način s tem vprašanjem potrdila še 

zadnjo hipotezo, ki pravi, da se večina učiteljev ne strinja z neocenjevanjem športne vzgoje.

  

6.8.   ČAS ZA OBLIKOVANJE OCENE 
 

Tabela 10: Čas, ki ga učitelj porabi pri oblikovanju opisne ocene 

ČAS ŠT. ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Veliko časa. 53 44,5 

Odvisno od dejavnosti. 27 30,3 

15-30 min za učenca. 23 19,3 

Oblikujem jo skozi celo šolsko leto. 14 11,8 
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Hitro, vendar na podlagi prej izdelanih 
kriterijev. 

5 4,2 

Več kot pri besedni ali številčni oceni. 4 3,4 

 

Skoraj polovica učiteljev (44,5 %) je odgovorila, da za oblikovanje opisne ocene porabi veliko 

časa, predvsem zato, ker se mora vsakemu učencu posebej posvetiti. Pri tem so še dodali, da je 

čas ocenjevanja odvisen od vsakega posameznika, saj nekoga oceniš lažje kot drugega. 

Oblikovanje opisne ocene zajema oblikovanje kriterijev in točkovnik, nato izvedbo dejavnosti, 

na podlagi katere učitelj napiše najbolj objektivno oceno ter zapis v redovalnici. 

27 učiteljev meni, da je čas oblikovanja opisne ocene odvisen od dejavnosti. S to trditvijo se 

strinjam, saj ima vsaka dejavnost svoje cilje in standarde, ki jih lahko učenec doseže. Na 

podlagi njih napišemo kriterije, ki so nam v pomoč pri oblikovanju opisne ocene. 

23 učiteljev porabi za oblikovanje opisne ocene 15-30 min na učenca. Čas ocenjevanja je 

odvisen od dobro izdelanih kriterijev ter od sprotnega beleženja opažanj. 

S trditvijo, da opisno oceno oblikujejo skozi celo šolsko leto, se strinja 14 učiteljev, saj je 

treba spremljati in sproti zapisovati opažanja ter napredek, kar nam je v pomoč pri sestavljanju 

končne opisne ocene. 

Da lahko opisno oceno napišemo hitro, če imamo prej izdelane kriterije, se strinja 5 učiteljev. 

S tem se strinjam, vendar morajo biti kriteriji zelo dobro oblikovani, kar pa nam vzame veliko 

časa. Menim, da so učitelji, ki so napisali to trditev, mislili le na konkreten zapis končne ocene 

in pri tem zanemarili čas, ki ga porabijo za sestavo kriterijev in sprotno beleženje opažanj. Če 

imaš dobro izdelane kriterije in zbrana celoletna opažanja, potem ni dvoma, da je lahko čas 

pisanja zaključne opisne ocene relativno hiter. 

4 učitelji trdijo, da nam zapis opisne ocene vzame več časa kot besedna oziroma številčna 

ocena. S to trditvijo se strinjam, saj je vsaka opisna ocena specifična in je namenjena le 

določenemu učencu; medtem ko pri besednem in številčnem ocenjevanju učence razvrščamo v 

kategorije glede na kriterije, ki smo si jih oblikovali in jih je manj kot pri opisni oceni. 
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6.9.  TEŽAVE PRI OPISNEM OCENJEVANJU 
 
Tabela 11: Težave pri opisnem ocenjevanju 

TEŽAVE ŠT. ODGOVOROV % ODGOVOROV

Veliko dela (spremljanje in zapisovanje 
dosežkov, oblikovanje ocene) 

32 26,9 

Neustrezno izrazoslovje oziroma terminologija 
pri zapisu opisne ocene. 

27 22,7 

Starši jo ne razumejo oz. jo interpretirajo po 
svoje. 

16 13,5 

Neenotni cilji in kriteriji po vsej Sloveniji. 11 9,2 

Pojavi se kopiranje zapisov. 6 5 

Nemogoče je natančno pisati opažanja, voditi 
dejavnost ter paziti na varnost otrok. 

4 3,4 

Ocenjevanje se ne jemlje resno. 2 1,7 

 

Anketirani učitelji so pri vprašanju, kakšne so težave pri opisnem ocenjevanju športne vzgoje,  

navedli kar nekaj težav. Podrobneje bom obravnavala le tiste, ki so jih učitelji največkrat 

podali kot argument. 

32 učiteljev je kot težavo pri opisnem ocenjevanju navedlo, da je z opisnim ocenjevanjem 

veliko dela. Veliko časa jim vzame predvsem spremljanje in zapisovanje dosežkov učenca ter 

oblikovanje ocene. S to trditvijo se strinjam in verjamem, da opazovanje, spremljanje in 

zapisovanje dosežkov res vzame učitelju veliko časa, kar je zanj zelo obremenjujoče. To je ena 

od negativnih lastnosti opisne ocene, s katero se učitelji srečujejo vsak dan. 

Drugi najpogostejši argument je, da učitelji pri zapisu opisne ocene velikokrat uporabljajo 

neustrezno izrazoslovje oziroma terminologijo. Učitelji si ne smemo dovoliti, da kadarkoli 
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uporabljamo neustrezne izraze oziroma izraze, ki jih ne razumemo. Kako bodo učenci in starši 

razumeli opisno oceno, če je še učitelj v celoti ne razume? Mislim, da imamo učitelji veliko 

možnosti, da se izobražujemo v tej smeri, zato si tega ne smemo dovoliti.  

16 učiteljev je navedlo, da starši opisne ocene ne razumejo oziroma jo interpretirajo po svoje. 

S to trditvijo se delno strinjam, saj če opisna cena ni napisana jasno, si jo res vsak starš lahko 

razlaga po svoje. Mislim, da je večina učiteljev dobro usposobljena za pisanje opisne ocene, 

zato zelo redko pride do nejasnosti. Če pa vseeno pride do nerazumevanja, je učitelj dolžan 

staršem dodatno obrazložiti opisno oceno njihovega otroka. 

Kot težavo pri opisnem ocenjevanju je 11 učiteljev navedlo, da so cilji in kriteriji po vsej 

Sloveniji neenotni ter da zato prihaja do razlik. Odstopanja so posledica različnih pogojev za 

delo na šolah, saj s kriteriji ne opredelimo denimo, kolikšno je število pripomočkov, kakšna 

mora biti kvaliteta pripomočkov ipd. Posledica tega je, da imajo nekateri učenci kakovostnejši 

pouk v primerjavi z drugimi. Menim, da učitelji, ki se strinjajo s to trditvijo, nimajo dovolj 

znanja, da bi s pomočjo učnega načrta in podanih standardov oblikovali ter izvedli kvaliteten 

pouk. Učni načrt je enoten in je izhodišče za vse učitelje. Njihova naloga pa je, da na podlagi 

učnega načrta izvedejo učne ure na način, ki bo za učence zanimiv in jim bo prinesel največ 

koristi. 

6 učiteljev trdi, da se pri opisnem ocenjevanju pojavlja kopiranje zapisov. Res je, da pri 

opisnem ocenjevanju marsikateri učitelj različnim učencem piše zelo podobne zapise. Do 

slednjega privede predvsem to, če piše opisno oceno na koncu šolskega leta in če slabo 

zapisuje opažanja in dosežke učencev skozi celo leto. Če bi učitelji imeli dobre celoletne 

zapise opažanj, ne bi v tolikšni meri prihajalo do kopiranja zapisov. 

S trditvijo, da je nemogoče natančno pisati opažanja, voditi dejavnost ter paziti na varnost 

otrok, se strinjata 2 učitelja. Tudi sama se s trditvijo strinjam, saj je res lažje vse to doseči v 

manjši skupini otrok; vendar število otrok v skupini določa normativ, na katerega pa ne 

moremo vplivati. Pomembno je, da je učitelj dobro pripravljen, saj bo le tako lahko izvedel 

šolsko uro, med katero bo lahko spremljal, zapisoval in vrednotil dosežke enega dela učencev; 

druge učence pa zaposlil tako, da bodo imeli od ure neko korist. To učitelj najlažje doseže z 
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izvedbo t.i. »dejavnosti po postajah«. Da bi učencem zagotovili tudi varnost pri izvedbi 

športnih dejavnosti, bi bilo najbolje, če bi razrednemu učitelju pri športni vzgoji pomagal še en 

učitelj. Dva učitelja bi imela boljši pregled nad učenci kot en sam. Tako bi en učitelj spremljal 

in vrednotil dosežke učencev pri »glavni« dejavnosti, medtem ko bi drugi učitelj vodil in 

spremljal učence pri ostalih dejavnostih. Eden od načinov, kako organizirati učno uro športne 

vzgoje, kadar ocenjujemo, je izvedba »dejavnosti po postajah«. V tem primeru izvajamo npr. 4 

postaje z dejavnostmi, ki jih učenci še morajo vaditi (poskoki s kolebnico na različne načine, 

dvigovanje trupa, poskoki čez klop in sklece), ter dejavnost, ki jo bomo ocenjevali (met na 

koš). Medtem, ko 5 učencev ocenjujemo, ostali krožijo od postaje do postaje in opravljajo 

dejavnosti, ki so zapisane na kartončkih pred postajo. Učenci se menjavajo po postajah, dokler 

ne opravijo vseh nalog. 

2 učitelja trdita, da zaradi opisne ocene učenci ocenjevanja ne jemljejo resno. S to trditvijo se 

ne strinjam, saj menim, da so učitelji odgovorni za to, da učence in njihove starše pripravijo na 

opisno oceno, ki pove veliko več o učencu kot številčna ocena, na katero so starši tako 

navajeni.  

 

6.10. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE PRI OPISNEM OCENJEVANJU 
 

Tabela 12: Predlogi, ki bi izboljšali opisno ocenjevanje 

PREDLOGI ŠT. ODGOVOROV % ODGOVOROV 

Poenoteni cilji in kriteriji za vso Slovenijo. 25 21 

Konkretnejši cilji in kriteriji. 18 15,1 

Kriteriji naj bodo enaki za vse učitelje in 
pripravljeni vnaprej, tako da bi lahko učitelj le 

označeval. 

12 10,1 

Poiskati izrazoslovje/terminologijo, razumljivejšo 
staršem in učencem. 

6 5,0 
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Opustitev opisnega ocenjevanja. 5 4,2 

Manj ponavljanja ciljev iz razreda v razred. 2 1,7 

Zapis naj bo kratek, jedrnat in objektiven. 2 1,7 

 

Najpogostejši predlog za izboljšavo opisnega ocenjevanja (25 učiteljev) je, da bi morali biti 

cilji in kriteriji poenoteni za vso Slovenijo. Cilji so že sedaj poenoteni za vso Slovenijo, saj so 

zapisani v učnem načrtu, ki je enoten za vse šole. Problem pa je v tem, da učitelji sami 

oblikujejo kriterije glede na cilje v učnem načrtu, ki pa niso enotni za vse učence. Zato so 

učitelji pri tretji najpogostejši trditvi predlagali, da se tudi kriteriji za posamezne cilje 

poenotijo za vse šole. S tem bi dosegli, da bi imeli vsi učenci enake možnosti za doseganje 

ciljev. To pa je seveda neizvedljivo, saj se tako pogoji na šolah kot tudi učenci med seboj 

preveč razlikujejo. Učitelji se moramo zavedati, da na podlagi učnega načrta in ciljev moramo 

znati oblikovati učne ure in izvesti celoten pouk tako, da bomo učence motivirali za delo in 

sodelovanje med učno uro. 

18 učiteljev trdi, da bi morali biti cilji in kriteriji konkretnejši. Učitelji menijo, da so cilji 

premalo jasni in da bi ponekod potrebovali dodatna pojasnila. To težavo bi rešili tako, da bi 

poleg ciljev učni načrt vseboval še že vnaprej določene kriterije, ki bi bili enotni za vse 

učitelje. 

S trditvijo »kriteriji naj bodo enaki za vse učitelje in pripravljeni vnaprej, tako da bi lahko 

učitelj le označeval« se strinja 12 učiteljev. S to trditvijo se lahko strinjajo le učitelji, ki imajo 

premalo znanja. Učitelj, ki dobro pozna učni načrt, standarde znanja ter metodične postopke 

posameznih vsebin, ne bi smel imeti težav z oblikovanjem kriterijev. Zavedati se moramo, da 

tako kot ostali poklici, tudi učiteljski poklic ni lahek in ne smemo pričakovati, da nam bo vse 

»prineseno na pladnju«.  

6 učiteljev meni, da bi morali poiskati izrazoslovje/terminologijo, razumljivejšo staršem in 

učencem. Kot predlog so navedli možnost izdelave »terminološkega slovarčka«, ki bi bil 

namenjen tako učencem, staršem kot tudi učiteljem. 
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Z opustitvijo opisnega ocenjevanja se strinja 5 učiteljev. S to trditvijo se sama ne strinjam, saj 

je opisno ocenjevanje najboljši način ocenjevanja, ki postopno pripravlja učence na številčne 

ocene ter edini način ocenjevanja, pri katerem dobi vsak učenec oceno, ki je napisana samo 

zanj. 

2 učitelja trdita, da bi se morali cilji iz razreda v razred manj ponavljati. Zavedati se je treba, 

da se cilji ponavljajo predvsem zato, ker nekateri učenci določene cilje dosežejo kasneje kot 

drugi. Poudariti je treba tudi, da se cilji ne ponavljajo dobesedno, ampak so postavljeni na višji 

nivo. 

Enako število učiteljev meni, da bi moral biti zapis kratek, natančen in razumljiv. Učitelji naj 

bi pri zapisovanju opisne ocene imeli v mislih starše, ki berejo njihove zapise. Zapisi jim 

morajo biti razumljivi in jasni, saj drugače nimajo pravega pomena. Po drugi strani pa lahko 

za dodatna pojasnila prosijo tudi učitelja. 

 

7. RAZPRAVA 
 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kateri način ocenjevanja športne vzgoje se zdi učiteljem 

razrednega pouka najprimernejši. Poleg tega sem ugotavljala, koliko časa porabijo za 

oblikovanje opisne ocene; s kakšnimi težavami se pri tem soočajo; preverila pa sem tudi, če 

imajo kakšen predlog, kako izboljšati opisno ocenjevanje. 

 

V vzorec je bilo vključenih 119 učiteljev razrednega pouka iz 12-ih osnovnih šol gorenjske 

regije. Anketirani učitelji so bili stari od 27 do 55 let, povprečna starost učiteljev je bila 40. 

Anketirani učitelji so imeli od 2 do 32 let delovnih izkušenj, njihova povprečna delovna doba 

pa je bila 17 let. Vsi anketirani učitelji so poučevali razredno stopnjo (od 1. do 5. razreda) ter 

imeli različne nazive (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik). 
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Preden sem začela opravljati raziskavo, sem glede na postavljene cilje opredelila 3 hipoteze, 

saj sem želela raziskati, kateri način ocenjevanja se zdi učiteljem najbolj primeren za 1. in 2. 

triado ter kaj menijo učitelji o neocenjevanju športne vzgoje. Nato sem rezultate, ki sem jih 

pridobila s pomočjo vprašalnikov, kvalitativno in kvantitativno obdelala ter jih interpretirala.  

 

Glede na postavljene cilje in hipoteze sem ugotovila: 

H1: Učitelji menijo, da je za športno vzgojo v 1. triadi najprimernejša opisna ocena. 

Več kot polovica učiteljev (54 %) se strinja, da je najprimernejši način ocenjevanja v 1. triadi 

opisno ocenjevanje. Sama sem predvidevala, da se bodo učitelji tako odločili, kar pomeni, da 

sem hipotezo potrdila. 

H2: Učitelji menijo, da je za športno vzgojo v 2. triadi najprimernejša številčna ocena. 

Skoraj polovica učiteljev (48 %) se strinja, da je najprimernejši način ocenjevanja v 2. triadi 

številčno ocenjevanje. s tem sem potrdila drugo hipotezo. 

H3: Večina učiteljev se ne strinja z neocenjevanjem športne vzgoje. 

Na podlagi analize rezultatov sem ugotovila, da je bilo navedenih več argumentov proti 

neocenjevanju športne vzgoje kot pa argumentov, ki bi govorili v prid neocenjevanju. Na 

podlagi tega lahko trdim, da je tudi zadnja hipoteza potrjena.  

 

8. SKLEP 
 

Problem raziskovalnega dela je bil, ugotoviti mnenja učiteljic oziroma učiteljev razrednega 

pouka o najprimernejšem načinu poučevanja športne vzgoje za prvo oziroma drugo triado 

osnovne šole ter zakaj. Poleg tega sem ugotavljala, koliko časa učiteljice oziroma učitelji 

potrebujejo za oblikovanje opisne ocene pri športni vzgoji, s kakšnimi težavami se pri tem 

srečujejo ter povprašala po predlogih za izboljšanje opisne ocene. 

 

Glede pridobljenih rezultatov lahko sklepam, da je problem, ki sem ga izpostavila v uvodnem 

delu diplomskega dela, ocenjevati ali ne ocenjevati športno vzgojo ter na kakšen način, zelo 
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velika težava našega šolstva. Težave in nesoglasja glede ocenjevanja v osnovni šoli so 

posledica neenotnega mnenja državnih ustanov, ki so povezane s šolstvom, stroko in učitelji. 

 

Med prebiranjem in obdelavo podatkov sem bila presenečena nad nekaterimi odgovori 

anketirancev, ki so se izobraževali za poklic učitelja. Njihovi argumenti so bili v kar nekaj 

primerih prej pokazatelj neznanja kot znanja. Po vsem, kar sem prebrala, sem dobila nekaj 

idej, kako bi se dalo vsaj malo omiliti polemike glede ocenjevanja v šolstvu. Tako bi denimo 

lahko uvedli dodatna izobraževanja in usposabljanja učiteljev, ki bi radi obnovili znanje o 

opisnem ocenjevanju. Po prebranih argumentih za ali proti opisnemu ocenjevanju se resno 

sprašujem, ali učitelji sploh ocenjujejo učence z opisno oceno pravilno. Nadalje, učitelje bi 

seznanila, na kakšen način bi lahko izvajali pouk brez ocen oziroma na kakšen način bi morali 

učitelji posredovati znanje, da bi se učenci učili, zato ker si želijo novega znanja in ne zaradi 

ocen, zaradi katerih se danes uči večina učencev. Mislim, da bi po takšnem kakovostnem 

izobraževanju večina učiteljev spremenila mnenje o neocenjevanju v osnovni šoli. Upam, da je 

moje diplomsko delo vsaj malo pripomoglo k spoznavanju problematike ocenjevanja v 

osnovni šoli. 
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10. PRILOGA 
 

10. 1 VPRAŠALNIK 

Priloga 1: Vprašalnik 
 

Spoštovani! 

 

Sem Sara Bojić in zaključujem s študijem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni 

pouk. Pod mentorstvom dr. Vesne Štemberger pri predmetu didaktika športne vzgoje pišem 

diplomsko delo z naslovom Ocenjevanje športne vzgoje. 

Med športnimi strokovnjaki, športnimi didaktiki in športnimi pedagogi se že nekaj časa 

razvnemajo razprave o načinu ocenjevanja šolske športne vzgoje. Mnenja so zelo različna. 

Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut časa in rešite spodnji vprašalnik, saj bodo tudi Vaša 

stališča pripomogla k oblikovanju za otroke najbolj primernega ocenjevanja. 

‐ 60 ‐ 



 

Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno za namene tega 

diplomskega dela. 

 

Ker ima več kolegic na Pedagoški fakulteti enako temo, le regije Slovenije smo si razdelile, 

vse uporabljamo enak vprašalnik (avtorica vprašalnika Ana Kosmač), saj bomo le tako lahko 

primerjale oz. posplošile pridobljene rezultate vprašalnika. 

. 

Preden boste odgovorili na zastavljeno vprašanje, Vas prosim, da pozorno preberete naslednje 

pojasnilo, ki Vam bo pomagalo pri odločitvi. 

 

Športno vzgojo lahko ocenjujemo na različne načine (pri tem so upoštevani tudi načini 

ocenjevanja, ki jih danes ne uporabljamo več): 

 

1. s številčno oceno od 1 do 5, 

2. z besedno oceno (zelo uspešno, uspešno, manj uspešno), 

3. z opisno oceno, 

4. brez ocenjevanja. 

Glavne značilnosti vsakega ocenjevanja so naslednje: 

 

1. ŠTEVILČNA OCENA 

 
Gre za ocenjevanje s petstopenjsko številčno oceno, ki ima vrednost od 1 do 5 kot pri vseh 

učnih predmetih. Številčna ocena učenca vrednostno klasificira.  

 

2. BESEDNA OCENA 

 
Gre za ocenjevanje s tristopenjsko ocenjevalno lestvico, ki ima ocene zelo uspešno (ZU), 

uspešno (U) ter manj uspešno (MU). Ocena učence še vedno klasificira, vendar manj kot 

petstopenjska številčna ocena. Pri  besednem ocenjevanju zelo lahko opredelimo obe skrajni 

skupini učencev, vsa preostala večina pa je največkrat ocenjena z besedo »uspešno«. Ni 

negativne ocene in besedna ocena ne šteje pri končnem uspehu v letnem spričevalu. 
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3. OPISNA OCENA 

 
Pri opisnem ocenjevanju učitelj opisno opredeli učenca in pri tem upošteva vrsto dejavnikov, 

ki lahko vplivajo na njegovo vzgojno-izobraževalno učinkovitost. Za takšno ocenjevanje je 

potrebno, da ima vsak učenec svoj dosje, kamor učitelj vse leto vpisuje svoja opažanja o 

učencu, o njegovem napredovanju, odnosu do dela, vloženem naporu, sodelovanju ali 

nesodelovanju pri različnih dejavnostih, o delovanju v interesnih dejavnostih v šoli in zunaj 

šole, o samostojnosti, pridnosti, natančnosti, samokritičnosti in podobno. Na podlagi teh 

zapisov učitelj konec leta napiše opisno oceno, pri tem pa upošteva učenčeve objektivne 

možnosti.  

 

 

 

 

4. BREZ OCENJEVANJA 

 
Športna vzgoja poteka po predpisanem učnem programu, vendar se ne ocenjuje na noben 

način, je pa obvezna. Tudi v letnem spričevalu ni vpisana kot ocena, temveč z besedama 

»opravil« oziroma »neopravil«. Izraz »neopravil« velja za učence, ki ur športne vzgoje ne bi 

obiskovali oziroma bi neopravičeno izostajali.  

 

VPRAŠALNIK 
 

ŠOLA, (na kateri poučujete): _______________________________ 

 

RAZRED, ( ki ga učite): _________ 

 

STAROST (učitelja): _________ 
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DELOVNA DOBA: __________ 

 

DOSEŽEN NAZIV (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik)  ________________ 

 

ALI SAMI POUČUJETE ŠVZ? (da/ne)  _______ 

 

 

1. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v PRVI triadi. 

Obkrožite lahko le eno izbiro! 

 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 

2. Obkrožite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v DRUGI triadi. 

Obkrožite lahko le eno izbiro! 

 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 

3. Prosim, da pri vsakem načinu ocenjevanja na kratko utemeljite, zakaj se strinjate 

oziroma ne strinjate z določenim ocenjevanjem. 

 

Številčna ocena od 1 do 5 

___________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Besedna ocena: ZU, U, MU 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Opisna ocena 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Brez ocenjevanja 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Koliko časa potrebujete za oblikovanje ocene pri športni vzgoji? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

‐ 64 ‐ 



 

‐ 65 ‐ 

5. Kakšne so po Vašem mnenju težave, ki se pojavljajo pri opisnem ocenjevanju športne 

vzgoje? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

6. Kakšni so Vaši predlogi za izboljšave pri opisni oceni pri športni vzgoji? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Zahvaljujem se Vam za vaš čas in trud! 
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