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motiviranosti otrok.
V raziskavo so bili vključeni otroci petih in otroci osmih razredov osnove šole Ledina v
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ponavljajoča se dejanja. Opazovali in beležili smo tudi vsebino ure, ki so bile izvedene na uri.
Rezultate opazovanja smo kasneje tudi analizirali.
Postavili smo si tri hipoteze, s katerimi smo primerjali motiviranost otrok javne in waldorfske
osnovne šole. S pomočjo rezultatov raziskave smo ugotovili, da obstajajo razlike v
motiviranosti otrok petih in osmih razredov in sicer so učenci osmih razredov pri urah športne
vzgoje bolj motivirani. Prav tako smo dokazali, da obstajajo razlike v motiviranosti otrok na
javni in waldorfski osnovni šoli. Otroci waldorfske šole so pri urah športne vzgoje bolj
motivirani kot učenci javne šole. Opazovali smo tudi učitelja ter njegovo delo in njegove
lastnosti ter ugotovili, da ima pri poučevanju zelo pomembno vlogo. Dokazali smo, da učiteljev
pristop veliko pripomore k motiviranosti otrok v razredu.
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Abstract:
The purpose of the master's thesis is to compare the motivation of children in fifth and eighth
grade in physical education between the public primary school and Waldorf primary school. We
want to learn if there are differences in the motivation of children in fifth and eighth grade and
whether there are differences in the motivation of children who attend a public primary school
or Waldorf primary school. We are aware that the teacher has a very important role in teaching.
That is why we want to determine if the teacher's approach helps to motivate children.
The study includes children in fifth and eighth grade from the public primary school Ledina in
Ljubljana and Waldorf primary school in Ljubljana. Each grade was observed for 14 hours at
the time of physical education. During the observation, we assessed children's motivation by
the twelve-level scale. Each hour we numbered repetitive behaviours, which we recorded in the
previously mentioned scale. We observed the teacher's work, and we recorded their repetitive
actions. We examined and recorded the subjects that were performed at the hour and analysed
the results of observation.
We set up three hypotheses to compare the motivation of children between the public primary
school and Waldorf primary school. Using the results of the research, we found that there are
differences in the motivation of children in fifth and eighth grade. Children in eight grade are
more motivated. We established that there are differences in the motivation of children at the
public primary school and waldorf primary school. Children of waldorf school are more
motivated than children in public school. By monitoring the teacher and their work, we noticed
that the teacher plays a very important role in teaching. We confirmed that the teacher's
approach notably contributes to the motivation of children in the classroom.
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1 UVOD
Če se želimo biološko, socialno ter mentalno dobro razviti, je za to nujno potrebna in
nenadomestljiva telesna dejavnost. Pozitivno vpliva na zdravje ljudi ter skrbi za ohranjanje
vitalnosti. V šoli ravno športna vzgoja predstavlja pomemben oz. najpomembnejši vzvod
promocije telesne dejavnosti. Danes so številni mladi preobremenjeni s šolskim delom, otroci
zmeraj več časa presedijo pred računalnikom, v porasti je tudi uporaba motoriziranih prevoznih
sredstev. Na mesto da bi otroci hodili v šolo peš, jih starši zaradi časovne stiske največkrat
pripeljejo, s prijatelji vedno več komunicirajo preko internetnih socialnih omrežij, vse manj je
fizičnega druženja. Vse to na otroka vpliva precej negativno, saj manj telesne dejavnosti pomeni
tudi slabše telesne sposobnosti ter posledično tudi slabše zdravstveno stanje mladih (Škof,
2010).
Kakšen bo odnos otrok do gibanja in telesne dejavnosti, je v prvi vrsti odvisno od družinskega
okolja. Če so starši športno aktivni, se ukvarjajo s športom, se bo najverjetneje s športom
ukvarjat tudi otrok oz. mu gibalna dejavnost ne bo tuja. Prav tako ima na življenjski slog mladih
ter izbiro gibalnih vsebin precejšnji vpliv šola, ki jo obiskujejo učenec ter verjetno najbolj
učitelj športne vzgoje.
Temeljni nalogi učitelja sta izobraževanje in vzgajanje, katerih pa v praksi ni moč ločiti. Glasser
(1998, v Škof, 2010) za uspešnega učitelja označuje tistega, ki je sposoben učence prepričati za
sodelovanje. Učitelj je namreč pri svojem delu uspešen le, če so učenci pripravljeni sodelovati
oz. če so motivirani za delo. Na osnovi rezultatov študij, ki jih omenja Škof (2010), je mogoče
postaviti hipotezo, da učitelj športne vzgoje lahko vpliva na stališča in motiviranost učencev do
športne dejavnosti in s tem dolgoročno na njihovo športno dejavnost in življenjski slog. Pri
svojem delu mora uporabljati le ustrezna pedagoška ravnanja, oblikovati mora ustrezno
razredno klimo, skrbeti za dobre medsebojne odnose v razredu, znati otroke motivirati.
Na vzorcu 1400 učencih osnovne in srednje šole je bila v Sloveniji opravljena študija (Škof idr.,
2005, v Škof, 2010), s katero so poskušali ugotoviti, kako močno pedagoška klima pri športni
vzgoji (motivacijska struktura, stališče do telesne dejavnosti, zaznavanje kompetentnosti)
vpliva na športno dejavnost mladostnikov, zlasti na aerobne športne dejavnosti v naravi.
Rezultati študije so potrdili, da imajo na športno dejavnost mladih najpomembnejši vpliv
pozitivna stališča, težnja po napredovanju in izpopolnjevanju ter doživljanje uspešnosti pri urah
športne vzgoje. Učenci, ki so pri pouku športne vzgoje manj uspešni, so tudi manj telesno
aktivni. Rezultati so pokazali tudi, da sta športna dejavnost mladostnikov in njihovo
zadovoljstvo pri pouku športne vzgoje v negativnem odnosu. To kaže, da pouk športne vzgoje
pogosto ni dovolj atraktiven za učence, ki so vključeni v različne dejavnosti tudi izven šole.
Če želimo vplivati na življenjski slog otrok in mladine ter povečati vlogo telesne dejavnosti v
njihovem sistemu, je potrebno še bolj osmisliti proces športne vzgoje in vpeljati subtilnejše
vzgojne prijeme v izvajanje pedagoškega dela, nam sporočajo raziskovalci. Razvijanje klime v
razredu je nujno, če želimo povečati učenčevo notranjo motivacijo ter s tem tudi izboljšati
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njegovo psihično počutje ter povečati vztrajnost in zainteresiranost za zdravje in lastni napredek
(Škof, 2010).

1.1 Gibanje
Gibanje je osnovna človeška potreba, katero otrok spontano zadovoljuje. Potreba po gibanju je
za otroka naravna. Omoči mu vstop v prostor ter spoznavanje le tega, daje mu predstavo o sebi
kot bitju ter mu omogoča vključevanje v svet, ki ga obdaja. Otroku dajejo gibalne spretnosti
(plazenje, hoja, plezanje, skakanje, tek) možnost raziskati še neznan in zanimiv svet okrog njega
in zato v gibanju zelo uživa.
Otrok potrebuje veliko gibanja. Za otroke pomeni redno gibanje vsaj ena ura gibanja dnevno,
tu pa ni nujno, da gre za športno vadbo. Otrok se mora ob tej dejavnosti vsaj zadihati. Pri otrocih
in mladostnikih je potrebno razvijati željo po gibanju, saj kasneje ter z leti želja po gibanju
pada. Otroci, ki se redno gibljejo razvijejo odločnost, samoobvladovanje ter odrekanje. Hkrati
bodo bolje obvladovali telo, s tem pa si krepijo samozavest, samopodobo in samostojnost
(Mlekuž, 2012). Ob tem se razvija, krepi svoje telo, usklajuje motoriko, razvija svoje spretnosti.
S pomočjo gibanja odkriva in spoznava stvari, ki v njem budijo radovednost ter mu omogoča
umakniti se neprijetnim stvarem. Prav tako ga gibanje tudi čutno in čustveno zadovoljuje.
Gibanje odpira otroku tudi možnost socializacije - omogoča mu približati se ljudem, omogoča
mu družiti se v hoji ali teku ter ob tem deliti nova doživetja (Škof, 2010).
Redno in zadostno gibanje je pomembno skozi vsa starostna obdobja, pri otrocih in
mladostnikih pa je še posebej pomembno, saj prinaša vrsto pozitivnih koristi. Gibalna aktivnost
vpliva na otrokovo telesno rast in duševni razvoj. Z njeno pomočjo otrok zadovolji svoje
potrebe po vsakodnevni aktivnosti. Če se bo redno gibal v mladosti, se bo verjetno redno gibal
tudi v kasnejših obdobjih svojega življenja. Otrok z gibalno aktivnostjo prevzema odgovornost
za zdrav način življenja. Ugotovi in spozna, da se lahko ob gibalni dejavnosti sprosti ter po
napornem šolskem dnevu po njej počuti boljše. Z gibanjem pridobi pristno, čustveno, spoštljiv
in kulturen odnos do okolja in narave. Ugotovi, da lahko preko gibalnih dejavnosti navezuje
stike z drugimi ljudmi, se z njimi druži. Rečemo lahko, da pomen gibanja za otroka vpliva na
razvoj njegove celostne osebnosti (Kovač idr., 2011).
Završnik in Pišot (2005) menita, da s pomočjo primerne gibalno/športne aktivnosti lažje
obvladujemo stres, tesnobo in potrtost, hkrati pa se z njeno pomočjo lažje sprostimo. Prav tako
nam dejavnost pomaga pri socializaciji, spoznavanju novih ljudi, vključevanju v družbo, pri
gradnji samospoštovanja in pozitivne samopodobe.
Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja na pomen gibanja za otrokov razvoj.
Po njihovih navedbah gibalna aktivnost v prvi vrsti vplivajo na zdravo rast in razvoj mišičnoskeletnega, srčno-žilnega in dihalnega sistem ter ohranjanje energijskega ravnotežja za
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vzdrževanje zdrave telesne mase. Prav tako vpliva na psihosocialni razvoj (razvoj samopodobe,
psihično počutje, vzpostavljanje socialnih stikov). Gibalna in športna aktivnost vplivata tudi na
razmerje med maščevjem in mišicam, seveda v korist mišic. Pomanjkanje gibanja povzroča na
telesu kopičenje maščobnega tkiva in s tem debelost, lahko pa povzroči tudi, da mišični sistem
na dominantni in nedominantni strani telesa postane neuravnotežena (Norris, 2000, v Zurc,
2008).

1.2. Gibalna dejavnost
Za gibalno dejavnost/aktivnost se uporablja tudi termin telesna dejavnost. Več avtorjev trdi, da
je telesna dejavnost vsakršna gibalna dejavnost, ki jo povzročajo skeletne mišice ter da je zanjo
značilna večja poraba energije, kot v mirovanju (Shephard, 1992, v Škof, 2010). Završnik in
Pišot (2005) pravita, da gibalno/športno aktivnost opredeljujemo kot individualno ali skupinsko
gibalno in/ali športno aktivnost. Sem lahko spadajo tako aktivnosti v prostem času, v šoli in pri
delu, kot tudi aktivnosti, pri katerih se pri vsakodnevnih opravkih poskušamo približati cilju ter
kar se da čim več gibati (na poti v šolo, v službo ter nazaj domov se odpravimo s kolesom,
namesto z avtomobilom). To je namenska gibalno/športna aktivnost. Običajno je strukturirana
tako, da z njo izboljšujemo oz. krepimo posameznikove gibalne učinkovitosti, zdravje ter
splošno počutje in pripravljenost.
Telesna dejavnost ne moremo nadomestiti, saj je nujno potrebna za normalen biološki, socialni,
mentalni razvoj. V vseh življenjskih obdobjih človeka ima zelo pomembno vlogo. Prav tako
pozitivno vpliva na zdravje ljudi, ga varuje pred boleznimi, omogoča pa tudi boljšo kakovost
življenja, kar so dokazale številne raziskave (Škof, 2010).
Življenjski slog se oblikuje pri posamezniku skozi celo življenje. Oblikovati se začne že v
otroštvu, v ožjem družinskem okolju. Nanj vpliva predvsem okolje, v katerem otrok odrašča.
Tako so pri otrocih in mladostnikih v prvi vrsti starši tisti, ki otroka vzgajajo in učijo, tem pa
sledijo vzgojitelji in učitelji. Otrok se uči tako aktivno, kot tudi pasivno. Ne vedoč nas opazujejo
ter se učijo iz naših dejanj. Prav zato morajo ravno starši otroku pomagati predvsem z lastnim
zgledom in primerom, da osvoji zdrav in primeren življenjski slog. Ko ga osvoji, ga le ta
spremlja skozi vsa življenjska obdobja (Pišot in Završnik, 2005).
1.2.1. Ko gibalna dejavnost postane tudi športna
Hoja oz. kolesarjenje na delovno mesto, namesto uporabe dvigala hoja po stopnicah do
stanovanja, plezanje po toboganu in spuščanje po njem so prav gotovo gibalne dejavnosti, ki
ugodno vplivajo tudi na zdravje. Vendar ne moremo reči, da so naštete dejavnosti šport. Po
definiciji je šport »Po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne
zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo« (»SSKJ«). Mednarodni svet za šport in telesno vzgojo
(ICSPE) oblikuje leta 1964 sledečo definicijo: »Šport je vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj
igre in pri kateri prihaja do borbe s samim seboj ali pa je v tekmovanje vključenih več
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posameznikov« (Škof, 2010, str. 127). Tako Škof (2010), kot tudi Casperson, Powell in
Christenson (1985) ter Zajec idr. (2010) menijo, da je gibanje katerokoli telesno premikanje, ki
ga proizvedejo skeletne mišice, rezultat pa se kaže kot poraba energije. Gibanje nujno vključuje
tudi športne dejavnosti, njihov cilj je izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti
(SSKJ, 1999). Torej ni nujno, da je vsaka gibalna dejavnost tudi že športna dejavnost. Vsekakor
pa je očitno, da sta tako športna dejavnost, kot tudi gibalna dejavnost pomembni za zdravje ter
dobro počutje (Zajec idr., 2010).

1.3. Športna vzgoja v šoli
Telesna dejavnost je otrokom v šolah ponujena v obliki predmeta športna vzgoja. Predmet
športna vzgoja je najpomembnejši vzvod promocije telesne dejavnosti. Če program športne
vzgoje temelji na takšnih vsebinah in pedagoških oblikah, da le te resnično prispevajo k
oblikovanju življenjskih vzorcev mladostnikov in vključujejo redno športno dejavnost, je ta še
posebej uspešna.
Do prave epidemije srčno-žilnih bolezni, ki povzročajo prezgodnjo smrt, je v Sloveniji prišlo
že pred 25-35 leti. Vzroki tičijo v neustreznem načinu prehranjevanja ter neustrezni prehrani,
organizaciji dela in prostega časa, izrazito zmanjšanje telesno dejavnih ljudi in drugih razvad
sodobnega življenja (odnos do kajenja, pitja alkohola in poseganja po drogah). Da nastalo
situacijo popravimo ter jo izboljšamo, je potrebno še več ozaveščanja o zdravemu načinu
življenja. Šolska športna vzgoja je tu že prevzela velik del te naloge in mlade že ozavešča ter
vzgaja o zdravem načinu življenja. Zato je najpomembnejši in osrednji cilj športne vzgoje, da
s pomočjo redne, telesne in športne dejavnosti razvijemo take vzorce življenja otrok in mladine,
da bodo dejavnost in kakovost življenja ter zdrav življenjski slog njihovo vodilo tudi v
odraslosti (Škof, 2010). Učni načrt za športno vzgojo za osnovne in srednje šole v Sloveniji v
celoti tem načelom, šoli ter učiteljem športne vzgoje pa zagotavlja ustrezno formalno podlago
za delo.
V okviru učnega načrta otroci in mladi spoznajo in razumejo vlogo in pomen gibanja, športa in
kondicijskih dejavnosti kot neizogibni elementi kakovosti življenja. Hkrati morajo mladi v teh
programih sodelovati, saj morajo biti deležni dovolj obsežne in intenzivne športne dejavnosti,
katera jim bo omogočila osvojiti primerno raven aerobne vzdržljivosti in drugih elementov
telesne kondicije. Programi so naravnani k spodbujanju telesne in športne aktivnosti tudi v
prostem času, kar je še posebej pomembno, saj so tako usmerjeni k oblikovanju zdravega
življenjskega sloga mladih ljudi.
Kako močan je vpliv telesne dejavnosti otrok in mladine na njihovo telesno dejavnost in telesno
pripravljenost ter zdravje v kasnejših obdobjih življenja, je bilo opravljenih kar nekaj raziskav
v svetu (Škof, 2010).
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Raziskava (Roberts idr., 2004, v Škof, 2010) navaja, da so enajstletniki aktivni več kot eno uro
4,9 dneva v tednu, medtem ko so petnajst letniki več kot uro aktivni 4,2 dneva v tednu. Prav
tako je študija (Riddoch idr., 2004, v Škof, 2010) pokazala, da je dovolj športno/gibalno
aktivnih več fantov kot dekle. Prav tako je pokazala, da se s starostjo odstotek zmerno do
intenzivno športno aktivnih otrok eno uro ali več na dan, s starostjo manjša. Primerjave
rezultatov raziskav kažejo na upadanje telesne dejavnosti med mladimi. Delež redno aktivnih
mladih telesno dejavnih fantov se je od leta 2001 do leta 2006 znižalo za 7,1 % (z 29 % na
21,9%), pri dekletih pa za 3,6 % (iz 16,9% na 13,3%). Strel idr. (2005) so ugotovili, da
desetletniki presedijo 9,14 ure na dan, štirinajst letniki pa že 10,72 ure. Rezultati podobnih študij
o telesni dejavnosti otrok navajajo iste rezultate: skozi obdobje adolescence se obseg telesne
dejavnosti zmanjšuje, fantje pa so aktivnejši od deklet, a še vseeno premalo (dekleta so 16%
manj športno aktivna od fantov).
1.3.1. Waldorfska pedagogika
S prvo ustanovljeno waldorfsko šolo, ki jo je septembra 1919 ustanovil Rudolf Steiner, se je
začela waldorfska vzgoja. Rudolf Steiner, rojen v skromnih razmerah leta 1861, je bil sin
železniškega uradnika. Že v zgodnjih letih je pokazal sposobnost po učenju ter da ima željo po
znanju, zato so mu starši v okviru svojih sposobnosti omogočili najboljše možno šolanje.
Študiral je naravoslovje na Tehnični univerzi na Dunaju, kjer je tudi diplomiral. Preživljal se je
z zasebnim poučevanjem naravoslovnih in klasičnih predmetov. Doktoriral je iz filozofije z
disertacijo »Resnica in znanost«.
Leta 1919, po koncu prve svetovne vojne, je doktor Emil Molt, direktor cigaretne tovarne iz
Stuttgarta povabil Steinerja, naj zbere učitelje in oblikuje učni načrt za novo ustanovljeno šolo.
Doktor Emil je menil, da si vsak zaposlen v njegovi tovarni zasluži primerno izobrazbo. Zato
je v popoldanskih urah organiziral brezplačne tečaje za svoje zaposlene. Premišljeval je tudi o
ustanovitvi šole za otroke zaposlenih, saj je želel da bi se lahko otroci šolali ne glede na to,
kakšen je njihov socialni in ekonomski položaj. Ideja, ki sta jo ustvarila skupaj z Rudolfom
Steinerjem je bila, da ustanovita prvo waldorfsko šolo, ki bi bila osvobojena političnih, verskih,
ekonomskih in socialnih omejitev (»Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtce«, 2017). Emilu je
Rudolfa prosil, naj razmisli o vodenju takšne šole, Steiner je predlog z veseljem sprejel. Med
ljudmi ki jih je poznal pa je izbral učitelje. Za izbrane učitelje je pripravil vrsto predavanj ter v
njih utemeljil moderni pristop k vzgoji, ki izvira iz duhovnega razumevanja človeka in duha.
Nastala je Svobodna waldorfska šola v Stuttgartu, ki je z izjemo prve svetovne vojne delovala
in deluje še danes. Sprva jo je obiskovalo 256 otrok, ki so bili pretežno iz družin zaposlenih v
tovarni. Prvič se je zgodilo, da so skupaj v učilnici sedeli otroci obeh spolov, iz različnih
socialnih okolij, različnih nacionalnosti in veroizpovedi ter različnih sposobnosti. Ta šola velja
tudi kot »matična šola« več kot štiristo waldorfskim šolam v Nemčiji in po svetu, ime pa je
dobila po prvi besedi cigaretne tovarne Waldorf Astoria (Howard, v Edmuns, 1991).
Steiner je čutil, da mora pri otrocih razvit vse njihove potenciale, saj bodo samo tako lahko
kasneje kot odrasli prispevali h kulturni prenovi. Otrokom ni želel privzgojiti poseben nadzor
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oz. ideologijo, želel jim je le pomagati da zrastejo v zdrave, svobodne in močne ljudi. Namen
izobraževanja naj ne bi bilo le učenje nekega znanja, pač pa vzgajati celotnega človeka tako da
bi bilo čutenje, mišljenje in delovanje povezano ter sposobno zdravo delovati. Tako vzgojeni
ljudje naj bi lažje našli rešitve, ki omogočajo razvoj človeka in ne bi zapadli v dogmatske
doktrine, kot je nacizem. Nacisti so takoj po prihodu na oblast v Nemčiji in v okupiranih
državah zaprli waldorfske šole. Te pa so se po drugi svetovni vojni spet odprle ter nastale še
druge nove po Ameriki, južni Afriki, na Japonskem, v južni Koreji, na Tajskem. Steiner je
univerzalnost in daljnovidnost waldorfske šole povzel takole: »Ne smemo se spraševati, kaj
mora oseba vedeti ali znati narediti, da bi se mogla vključiti v družbeni sistem. Vprašati bi se
morali kaj je tisto, kar živi v človeškem bitju in kar lahko v tem bitju razvijemo. Le tako bo
mogoče v družbi razvijat nove kvalitete vsake prihajajoče generacije. Družba bo postala tisto,
kar bodo mladi kot celostna bitja iz obstoječih družbenih razmer ustvarili. Nova generacija ne
bi smela le izpolnjevati trenutna pričakovanja družbe« (Mothering, v Svitanje, 2005, str. 11).
Prva waldorfska šola se je kot preizkušnja v Ljubljani odprla septembra leta 1992. Odprla sta
se dva razreda z 58 učenci. Danes deluje v Sloveniji več waldorskih vrtcev, osnovnih šol,
gimnazij in tudi waldorfska glasbena šola. Delujejo v okviru zavoda Waldorfska šola v
Ljubljani (»Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtce«, 2017).
Waldorfske šole podpirajo idejo, da je človek več kot le fizično telo in skupek naučenega
delovanja. Waldorfska vzgoja je rojena iz pojmovanja človeka kot trojnega bitja. Bitja, ki misli,
ima voljo ter čustvuje. Samo po sebi je razumljivo, da je to bitje sestavljeno iz glave, srca in
udov (Edmunds, 1991).
Waldorfska pedagogika izhaja iz duhovne znanosti, njeno bistvo pa je individualno prilagajanje
otrokovemu celostnemu razvoju. Otroka se obravnava kot fizično, duhovno in duševno bitje.
Ko bo otrok pripravljen, primerno razvit, se mu bo predstavila vsebina, ki bo nanj ter na njegov
razvoj vplivala pozitivno, celostno ter ga spodbujala k nadaljnjemu razvoju. Walfdorska
pedagogika zagovarja, da je človek bitje srca in volje in ne le intelektualno bitje ter strmi k
temu, da kot otrok razvije svoje darove in nagnjenja ter kasneje kot odrasel človek zaživi
svobodno, odgovorno in ustvarjalno življenje (Svitanje, 2005).
Tudi sam pouk temelji na teh spoznanjih. Učenci se v nižjih razredih ne učijo samo na
intelektualni ravni. Veliko stvari se učijo preko doživetja, skozi gibanje ter skozi dela z rokami.
Štajhar ravno zato mlajšim otrokom odsvetuje gledanje televizije in uporabe računalnika saj
meni, da ti dve tehnologiji preveč temeljita na abstraktnem intelektualnem dojemanju. Otroke
tako prikrajšata za ostale izkušnje, ki so pomembnejše (Štajhar, 2017).
Štajhar (2017) kot značilnosti waldorfske pedagogike navaja naslednje:
• »Spoštovanje integritete otroštva,
• vzpodbujanje in negovanje pravice do otroštva,
• aktivna podpora človeški in kulturni raznoličnosti,
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vzgoja in izobraževanje imata unikaten pomen za vsakega posameznika,
prizadevanje za odkrivanje in negovanje potencialov posameznika,
celovit, umetniško-domišljijski ter interdisciplinaren metodološki pristop,
razvoj socialne zavesti, samozavedanja ter etične inteligence,
inkluziven in ne selektiven učiteljski etos v smislu spola, narodnosti, vere, socialnega
okolja ter individualnih sposobnosti in kompetenc,
izobraževanje otrokovih čustev skozi izkustveno učenje,
poudarjanje pomembnosti ritma (dnevni, tedenski, mesečni),
zavedanje in spodbujanje, da se otrok uči skozi posnemanje,
pomembnost proste domišljijske igre,
disciplina, red, stalnost ter domišljija so del aktivnega učnega procesa,
razrednik uči več let en razred – vse ali večino glavnih predmetov«.

Poleg predmetov, ki jih imajo učenci v javni osnovni šoli, so za waldorfsko šolo značilni še
drugi predmeti: ročna dela, evritmija, dva tuja jezika od prvega razreda dalje, igranje na
glasbila, gledališke igre, lesorezarstvo ter od četrtega do devetega razreda trinajst šol v naravi
(Štajhar, 2017).
Vedno pogosteje se waldorfska pedagogika in njene metode poučevanja pojavljajo tudi v javnih
šolah. Waldorfski pristop se ne zateka k memoriranju in k mehaničnem učenju, pač pa upošteva
otrokove učne zmožnosti v določenih obdobjih. Ravno zato tudi nasprotuje zgodnejšemu
učenju branja in matematike. Prepričani so, da otrokovih možganov ne smemo bremeniti z
branjem še preden so le ti dozoreli za to, kar je nekje pri sedmih letih. Kot zanimivost naj
omenimo, da so mnoge študije v različnih deželah pokazale, da če učimo brati pet in sedem
letnike po isti metodi, bodo imeli pet letniki veliko večje težave, kot sedemletniki (Mothering,
v Svitanje, 2005).
Waldorfska pedagogika je povezana z načinom, kako se možgani razvijajo ter kako optimalno
delujejo. Možgani imajo tri dele, ki ob rojstvu še niso popolnoma razviti. Natančneje, pri
dojenčkih je dejaven le najosnovnejši del možganov – možgansko deblo. Rečemo mu tudi
»čutni center«, zadolžen pa je za doživetje stresa in razburjenja. Ker lahko ob rojstvu
uporabljamo le zelo majhen del možganov vemo, da jih oblikujejo izkušnje, ki jih doživljamo
ob stiku z ljudmi okoli nas. Kasneje (pri treh, štirih mesecih) se preko izkušenj aktivira drugi,
čustveni center. Takrat so dojenčki sposobni izraziti še kaj več kot samo vznemirjenje in
zadovoljstvo. Na koncu se začne razvijati še tretji del možganov, neokorteks (ki se dokončno
razvija vse do srednjih oz. poznih dvajsetih let) - pokazatelj njegovega zorenja je čebljanje
dojenčka ter kasneje prve besede in govor. Neorkoteks nadzira delovanje leve hemisfere, čutni
in limbični center pa nadzirata delovanje desne hemisfere. Zavedati se moramo, da je zdrav
razvoj neokorteksa odvisen od zdravega razvoja čustvenega (limbičnega) centra, ki pa je
odvisen od zdravega razvoja čutnega centra možganov. Možgani delujejo optimalno takrat, ko
so vsi deli enako razviti in zaposleni, waldorfska pedagogika dela ravno to. In ravno to jo dela
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učinkovito. Waldorfski učitelji uspešno zaposlijo in negujejo čutni in čustveni del možganov,
to je pri majhnih otrocih lahko dosegljivo. Tako so osnovne pomembne živčne povezave
optimalno pripravljene za kasnejše akademsko učenje. Kot primer lahko vzamemo otroka, ki je
shodil brez, da bi se predhodno plazil. To sigurno ni dobro, saj je preskočil pomembno fazo,
doseganje katere je zelo pomembno za naslednjo fazo (Melrose, 2012).
Na podlagi rezultatov mnogih študij vemo, da igra v zgodnjem razvojnem obdobju pozitivno
vpliva na IQ, na socialno-čustveno delovanje, učenje ter akademsko delo. Dokazano je bilo, da
imajo otroci, ki tretjino šolskega dne preživijo ob telovadbi, umetnosti oz. glasbi, boljšo fizično
kondicijo, boljši odnos do učenja in tudi boljše ocene testiranja. Primerjali so rezultate raziskave
otrok, ki so hodili v akademsko usmerjene vrtce in otrok, ki so hodili v igro usmerjene vrtce.
Pri akademskih otrocih rezultati niso pokazali nobene prednosti v bralnih dosežkih oz. pri
matematiki. Rezultati so pokazali, da imajo otroci, ki so obiskovali akademski vrtec višji nivo
straha pred testom, so manj kreativni in imajo bolj negativen odnos do šole kot otroci, ki so
obiskovali vrtce, usmerjene v igro. Še eno potrdilo več, da je igra neprecenljiv temelj
vsestranskega zdravega razvoja. Tu je govora o spontani in nestrukturirani igri, ki si jo izmislijo
otroci ter ji sami določajo pravila, o igri, ki je polna domišljije in nastane iz lastne pobude
otroka. Takšnih iger pa je na žalost vse manj (Melrose, 2012).
1.3.2. Primerjava športne vzgoje v javni in waldorfski osnovni šoli
Pri opredelitvi predmeta športna vzgoja med državno devetletno in waldorfsko osnovno šolo ni
bistvenih razlik. Državna devetletna osnovna šola opredeljuje predmet na splošno, kot predmet,
pri katerem se s pomočjo izbranih vsebin, metod, oblik in ciljev izvaja gibanje. Športno vzgojo
opredeljujejo kot proces, pri katerem oblikujemo odnose med posamezniki, bogatimo in
nadgrajujemo znanje ter razvijamo sposobnosti in lastnosti. Tako ta predmet opredeljuje tudi
waldorfska osnovna šola. Ta še posebej poudarja, da je gibanje tista dejavnost, s pomočjo katere
posameznik vstopa v svet. Vse skupaj se prične že v materinem trebuhu, kjer posameznik
kasneje le še razvija fizično telo, ga obvlada in se skozi njega izraža. Waldorfska opredelitev
izhaja iz otroka in ne opredeljuje predmeta le na splošno. Oba učna načrta strmita k temu, da
je športna aktivnost pomembna v vseh življenjskih obdobjih (Hrastar idr., 2011). Prav tako ni
bistvenih razlik med samim programom javne in waldorfske osnovne šole.
Program javne športne vzgoje, kateremu je namenjeno 834 ur (od tega od prvega do šestega
razreda po 105 ur, sedmi in osmi razred po 70 ter v devetem razredu 64 ur) in pet športnih dni
v vsakem šolskem letu, se izvaja v vseh razredih osnovne šole. Ker se učenci med seboj
razlikujejo, je program vsebinsko, organizacijsko in metodično zaokrožen v tri šolska obdobja.
V vsakem od teh šola ponuja tri vrste dejavnosti:
• obvezne dejavnosti za vse učence,
• dejavnosti, ki jih šola ponudi (vključevanje učencev je neobvezno, prostovoljno),
• dodatne dejavnosti (šola lahko ponudi te dejavnosti, ni pa nujno, da jih; vključevanje je
neobvezno, prostovoljno).
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Naštete tri vrste dejavnosti ponujajo tudi programi waldorfske osnovne šole. Tu je pouku
športne vzgoje namenjenih 638 ur rednega pouka (na javnih šolah 834 ur), 408 ur pa je
namenjenih evritmiji, kjer se med drugim izvaja tudi plesni del programa športne vzgoje. V
vsakem šolskem letu je v programu tudi 5 športnih dni (tudi na javnih šolah) ter skupaj od 54
do 56 dni šole v naravi (katera pri javnem programu ni obvezna za vse učence).
S športno vzgojo želimo zadovoljiti otrokove prvinske potrebe po gibanju in igri. Želimo, da se
otrok skozi športno vzgojo nauči čustveno in razumsko dojemati šport, da pridobi čim več
gibalnih spretnosti ter športnih znanj. S pomočjo pouka športne vzgoje oblikujemo zdrav
življenjski slog pri otroku, pripomoremo k dosegu ustrezne gibalne učinkovitosti, učenci
osvojijo športna znanja, ki jim omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih,
razumejo koristnost rednega gibanja ter ukvarjanja s športom, šport doživljajo pozitivno, s
pomočjo športne vzgoje pa oblikujemo tudi pozitivne vedenjske vzorce pri otrocih.
Učenci se morajo ob športni dejavnosti psihično sprostiti, počutiti se morajo prijetno. Ravno
zato je pomembno, da izberemo primerne vsebine, metode in oblike dela. Učenci si oblikujejo
stališča do športa kot kulturne sestavine človekovega življenja. Povezovanje z vsebinami drugih
predmetov (biologija, kemija, fizika, spoznavanje okolja, zgodovina, slovenščina,
matematika…) pripomore k celostnemu razumevanju športa in njegovih učinkov (Kovač idr.,
2011).
1.3.3. Gibljivi razredi na waldorfski šoli kot zanimivost
Vedno več otrok, med katerimi so predvsem osnovnošolci, ima težave z nepravilno oz. slabo
telesno držo. Eden izmed vzrokov ki pripomore k temu je tudi sedenje v šoli. Otroci ogromno
časa presedijo v šolskih klopeh, mize in stoli največkrat niso prilagodljivi višini posameznikov.
Od njih se zahteva mirno sedenje ter koncentrirano delo.
Veliko otrok, namesto da bi popoldneve preživeli zunaj v gibanju in ob igri, preživi popoldneve
za računalnikom in tako dogodivščine doživljajo le še virtualno. To vse skupaj le še poslabša to lahko vodi tudi do nepravilnega razmerja med rastjo kosti in mišic.
Zaradi vsega naštetega so že v 70. letih v šolah začeli testirati in eksperimentirati drugačno
opremo za sedenje, npr. žoga. Kot posledica tega se je v 90. letih izklesalo ime »gibljiv razred«.
Učitelji, ki učijo v takšnih razredih, opazijo napredek in bi lahko našteli marsikatero pozitivno
stran gibljivega razreda. Ta način dela se je na waldorfskih šolah pojavil približno dvajset let
nazaj, razširjen naj bi bil v več kot osemdesetih šolah, eden izmed njih je tudi na waldorfski
šoli v Mariboru (Žunič, 2008).
1.3.4. Vloga učitelja pri urah športne vzgoje
Učitelj ima zelo pomembno vlogo, saj predstavlja srce in dušo vzgojno-izobraževalnega
procesa. Učinkovitost in rezultat pri samih urah je odvisen predvsem od učenčevega in
učiteljevega prizadevanja ter njunega medsebojnega sodelovanja. Učinkovitost učitelja je
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odvisna tako od njegovih znanj in izkušenj oz. usposobljenosti, kot tudi od njegovih občutkov,
osebnih lastnosti, njegove energije. Učitelj se pri urah športne vzgoje odraža kot umetnik,
zdravnik, raziskovalec in menedžer.
Način vodenja pouka se je skozi zgodovino spreminjal. V 19. in v velikem delu 20. stoletja je
bil učitelj v šoli absolutni vodja. Pri avtokratičnem načinu vodenja ni bilo prostora za
upoštevanje učencev, njihovih želja in potreb. V šoli kot je danes, pa se je funkcija vodenja
pouka zelo spremenila. Vodenje s prisilo danes ne prinaša uspehov. Učitelj nima več
neposrednih vzvodov moči ali vpliva, da prisili učence k poslušnosti, motiviranem sodelovanju,
učenju. Vloga vodenja pouka se vse bolj podreja učencem (Boben idr., 2005).
Glaser (1994) meni, da je prvi korak k uspešnem vodenju pouka ustvarjanje toplega,
spodbudnega razrednega okolja. Največ k temu pripomorejo trdi, prijateljski, pozitivni čustveni
odnosi ter zaupanje med učenci samimi ter med učiteljem in učenci. Bolj kot učenec pozna
učitelja ter raje kot ga ima, bolj je pripravljen delati na urah.
Tudi Krflič (1997) ugotavlja, da mora učitelj v razredu najprej urediti osnovna vzgojna
vprašanja, če želi uspešno izobraževati. Če se to ne zgodi, učenci učitelja ne bodo ne poslušali
niti mu ne sledili. Potrjuje tudi, da je za nemoteno delo potrebna močna čustvena vez med
učitelji in učenci. Na močnem čustvenem stiku temeljita tudi pristna pedagoška avtoriteta in
učinkovito vodenje. »Uspešen učitelj – vodja s pristno avtoritet je lahko le človek z značajem«
(Gough, 2003, v Škof idr. 2005, str. 22).
Biti dober učitelj danes nikakor ni lahko. Ločimo dva tipa učiteljev: (Strmčnik, 2001, v Škof,
2005, str. 23):
• »Logotipni tip učitelja«, ki je strokovno in znanstveno usmerjen, v ospredju sta stroka
in njegovo znanje. Pouk vodi večkrat trdo in hladno, vse do podrejanja učencev, bolj
avtoritativno.
• »Paidotropni tip učitelja«, pri katerem je v ospredju pedagoška in psihološka
usmerjenost na učence, njihove probleme. Ravna zbliževalno, demokratično, živahno,
na njegove strokovne interese močno vplivajo potrebe in želje učencev.
Različne študije (Brajša, 1993; Cankar, 1985; Strmčnik 2001, v Škof, 2005) so dokazale, da si
učenci želijo predvsem učiteljeve strokovnosti, humanosti, naklonjenosti, strpnosti in
potrpežljivosti, pristnosti, avtoritativnosti, socialne občutljivosti, odprtosti, pravičnosti. Naštete
lastnosti predstavljajo idealni model, ki se mu želi vsak učitelj športne vzgoje približati. Z
ljubeznijo in spoštovanjem učencev, z resnico in ljubeznijo do športa ter z znanjem si učitelj
lahko oblikuje pravo pristno avtoriteto.
Učitelji športne vzgoje se moramo zavedati, da naša naloga ni le razvoj motorike ter
izpopolnjevanje športnih znanj. Naša naloga je tudi razvijanje spoznavnih, delovnih in
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ustvarjalnih sposobnosti učencev ter razkrivanje vrednostnih sestavin, ki učence vzgajajo ter
razvijajo njihov značaj - jih osebno bogatijo.
Za dober vzgojno-izobraževalni učinek je potrebna vrsta dejavnikov. Najpomembnejši so
sigurno ustrezni objekti, učila in pripomočki, dognana didaktična tehnologija, dober učni načrt
ter dobro, strokovno podkovan, iznajdljiv, ustvarjalen učitelj. Če učitelj v svojemu poklicu
uživa, ima razvit čut odgovornosti ter ima v sebi nekaj človeškega erosa, potem lahko
pričakujemo najboljše vzgojno-izobraževalne učinke. Najboljši učinek pa je lahko že ogrožen,
če manjka le en naštet člen. Ustrezna filozofija športne vzgoje in na njej utemeljen ustrezen
učni načrt pa sta najpomembnejši podlagi učinkovitega vzgojno-izobraževalnega dela. Dober
učni načrt je manj prizadevnemu učitelju predvsem dober vodnik, medtem ko je dobremu
učitelju najboljša podlaga za razcvet njegove inovativnosti in ustvarjalnosti. Učni načrt je s
pripadajočimi didaktično-pedagoškimi opombami odsev prevladujoče strokovne doktrine na
nekem vzgojno-izobraževalnem področju. Če je ta doktrina ohlapna in zmedena, potem je
ohlapen in zmeden tudi učni načrt (Kristan, 2009).

1.4. Pojem motiva
Osebnost posameznika je aktivno vključena v njegovo življenjsko dinamiko. Na eni strani je
le-ta odvisna od različnih motivov, na drugi strani pa je tudi pobudnik, usmerjevalec.
»Motivacija v najširšem smisli predstavlja usmerjeno, dinamično komponento vedenja«.
Značilna je za vse živalske organizme, od najpreprostejših enoceličnih ameb do človeka ter
zajema spodbujanje aktivnosti in usmerjanje. »Pojem motiva predstavlja vse tiste organizmične
dejavnike in dispozicije, ki narekujejo smer našega ravnanja in doživljanja« (Musek, 1982, str.
28).
Danes s precejšnjo natančnostjo ločimo vrojene vzorce obnašanja od naučenih. Precej motivov
ima vrojeno (oz. celo instinktivno) osnovo, nekateri motivi pa so v večji meri priučeni in
pridobljeni - sem spadajo vrednote, interesi, orientacije in stališča. Celotna sfera motivacije pa
je kljub vsemu pod vplivom socializacije. Tudi vrojeni motivi so socializirani (Tušak, 1999).
Psihologi zelo različno definirajo motivacijo. Mednick idr. (1975, v Tušak in Tušak, 1994)
menijo, da motivacijski koncept običajno vključuje biološke faktorje, družbene faktorje in
faktorje učenja. Ti začnejo, vzdržujejo ter zaključijo k cilju usmerjeno vedenje.
Kagan in Havemann (1976, v Tušak in Tušak, 1994) motivacijo razumeta kot pojem, ki se
nanaša na sile, ki uravnavajo vedenje, ki se je začelo zaradi gonov, potreb ali želj ter je
usmerjeno k cilju. Motivacija daje energijo ter usmerja, ohranja in vzdržuje določeno vedenje.
Fuoss in Troppmann (1981, v Tušak in Tušak, 1994) navajata v zvezi z motivacijo naslednje
točke:
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Motivacija se povezuje s človeškimi notranjimi pogoji in procesi, katerih neposredno ne
moremo opazovati. Lahko jih opazujemo le posredno preko njihovih vedenjskih outputov.
Vedenje je rezultat nekih notranjih motivov, o katerih lahko le sklepamo.
Motivacija je pomemben faktor in oblikovalec vedenja, vendar na vedenje vplivajo še drugi
faktorji, kot so npr. biološki, socialni, kulturni, percepcija. Zato motivacije ne enačimo z
vedenjem.
Aktivnost je rezultat motivacije. Posameznikov odgovor na notranje motive z aktivnostjo, ki je
usmerjena k cilju, katere želimo doseči, bo povzročil zadovoljstvo.
Človekovo vedenje je usmerjeno k doseganju ciljev. Ko cilje dosežemo, bodo potrebe
zadovoljene. Cilji vplivajo na vedenje in mu dajejo individualno smer, a ga ne kontrolirajo.
Cilji človeku predstavljajo neko vidno oporo, nekaj s čimer delamo, da bi zadovoljili potrebe.
Če potreb ne uspemo zadovoljiti, je atraktivnost cilja povezana s količino frustracije, ki jo
doživljamo.
Ko je ena potreba zadovoljena, se takoj pojavi nova. Motivacija se stalno nadaljuje, posameznik
pa je vedno člen v nikoli-končani verigi izpolnjevanja potreb.
Tušak (1994, str. 29) navaja naslednje ugotovljene značilnosti motiviranega vedenja, ki so bile
pridobljene po pregledu različnih definicij motivacije:
• »Povečana mobilizacija energije,
• vztrajnost, intenzivnost in učinkovitost vedenja,
• usmerjenost k cilju,
• motivirano vedenje se spreminja pod vplivom njegovih posledic (vpliv ojačitve)«.
Psihologija motivacije vključuje različne pristope. Ločijo se v temeljnih dejavnikih ali gre za:
• »Biološke ali kulturne (naučene) motive,
• zavedne ali nezavedne,
• reaktivne ali produktivne, k cilju usmerjene motive,
• homeostatične ali razvojne, k rasti usmerjene motive«.
Splošne teorije motivacije še ne poznamo. Znanstvena razlaga motivacije izvira iz treh glavnih
smeri raziskovanja (Tušak in Tušak, 1999, str. 29):
• kot eksperimentalna psihologija (išče skupne zakonitosti in sistematično obdeluje
pojave z eksperimentom),
• kot psihologija osebnosti (obravnava motivacijske dejavnosti v okviru celote, človekove
osebnosti),
• kot smer psihologije (povezuje motivacijske procese z družbenimi procesi).
1.4.1. Klasifikacija motivov
Značilno za potrebe oz. motive je, da nikoli ne nastopajo izolirano, vedno deluje množica
motivov. S proučevanjem motivov se je postavilo vprašanje vodilnih motivov, glavnih,
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osebnostnih dinamizmov. Pogosta je delitev na primarne in sekundarne, vrojene in pridobljene.
Glavne smeri človekovega vedenja so povezane z instinktivno sfero. Tudi nagoni so pri človeku
socializirani, kar pomeni, da so pod vplivom izkušenj in učenja. A samo učenje ne more
pojasniti pestrosti reakcij (Tušak in Tušak, 1994).
H klasifikaciji motivov sta veliko prispevala Murray (1938, v Tušak in Tušak, 1994) in Cattell
(1957, v Tušak in Tušak, 1994). Murray je na podlagi lastnih študij osebnostne motivacije
sestavil sistem manifestnih potreb. Spodaj naštete so bile najpomembnejše:
• »AVTONOMNOST (težnja po neodvisnosti),
• NAVEZANOST (težnja po prijateljstvu, sodelovanju),
• NAKLONJENOST (težnja po pomoči),
• STORILNOST (težnja po velikih dosežkih),
• VZTRAJNOST (vztrajanje pri dejavnosti),
• RED (težnja po urejenosti, organiziranosti),
• INTRACEPCIJA (težnja po razumevanju motivov in čustev),
• HETEROSEKSUALNOST (težnja po stikih z nasprotnim spolom, težnja po ljubezni,
spolnih odnosih),
• EKSHIBICIJA (želja biti v središču pozornosti);
• SPREMEMBA (težnja po spremembah, po novem),
• AGRESIJA (težnja po napadalnosti, izražanju jeze),
• DOMINANTNOST (težnja po vplivanju, vodstvu).«
Cattell (v Tušak in Tušak, 1999, str. 41) je skušal temeljne motive določiti s pomočjo faktorske
analize. Našel je »erge«, ti pa naj bi nekako ustrezali primarnim dinamičnim motivom in
sentimente, ki so naučeni motivi:
• »VARNOSTNI ERG (težnja po varnosti, izogibanju, nevarnostim, iskanju zavetišče),
• SPOLNI ERG (zanimanje za spolnost, težnja po ljubezni)
• ERG UVELJAVLJENJA (težnja po ugledu, uspehu, preseganju drugih),
• ZAŠČITNI ERG (skrb za druge, nega otrok, podpora),
• ERG ČUTNOSTI (uživanje v hrani, pijači, kajenju in zabavi),
• ERG RADOVEDNOSTI (zanimanje za umetnost, znanost, zanimivosti),
• ERG DRUŽABNOSTI (želja po stikih, sodelovanju z drugimi v igri, športu),
• ERG BOJEVITOSTI (zanimanje za nasilje, borbenost),
• ERG KONSTRUKTIVNOSTI (težnja po načrtovanju, risanju, sestavljanju),
• SAMOSENTIMENT (želja po samokontroli, skrb za ugled, upoštevanje lastnih
interesov),
• SENTIMENT NADJAZA (želja po izpolnjevanju dolžnosti, nesebičnost),
• POKLICNI SENTIMENT (želja po izobraževanju, napredovanju, želja po poklicni
karieri)«.
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Poleg naštetih je znanih še precej drugih klasifikacij. Največkrat uporabljena je Maslowova
hierarhija potreb, v kateri je avtor skušal pojasniti odnos med »nižjimi« motivi in motivi
samoaktualizacije. Potrebe je razdelil v pet generalnih nivojev od najosnovnejših (na dnu
lestvice), do najvišjih, kateri se praviloma pojavijo šele, ko so vse nižje zadovoljene progresivno zadovoljevanje potreb. Gre za progresivno zadovoljevanje potreb (Tušak in Tušak,
1999).

Slika 1. Shema hierarhije potreb (Maslow, 1970, v Tušak, 2003).
Prva stopnja v Maslowovi teoriji hierarhije potreb so fiziološke potrebe (po hrani, pijači,
počitku, spanju, dihanju, spolnosti). Te potrebe so najbolj »urgentne«, najteže prenašamo stanje
njihove nezadovoljenosti. Šele ko posameznik zadovolji te potrebe, se začno pojavljati
naslednje, »višje« potrebe. Med temi si po vrsti sledijo potrebe po varnosti in gotovosti, po
pripadnosti, ljubezni, sledijo potrebe po spoštovanju. Ko so vse te potrebe zadovoljene,
začnemo usmerjati k uresničevanju svojih potencialov, k samoizpopolnjevanju
(samoaktualizaciji), kar predstavlja najvišji nivo potreb v hierarhiji. Maslow to potrebo razume
kot uresničevanje človeških potencialov in vsestranskega razvoja sposobnosti (Tušak in Tušak,
1999). Nezadovoljstvo te potrebe vodi do občutka praznine, brezciljnosti in življenjskega
neuspeha, kar lahko preraste v nervozo. Zadovoljevanje te potrebe pa včasih spremljajo
vrhunska doživetja, občutja enkratne sreče, lepote in harmonije, popolnosti in absolutnosti
(Tušak in Tušak, 1999).
Kajtna in Jeromen (2013) trdita, da poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Biti notranje
motiviran pomeni, da v športu uživaš zaradi športa samega. To pomeni uživanje v aktivnosti,
osebni izbiri, pozitivnih učinkov športa ter občutka, da se zliješ z dogajanjem. Biti zunanje
motiviran pa pomeni, da je športnik v šport vključen zaradi nekih ciljev, doseganju nagrad oz.
da bi se izognil nečemu nezaželenemu.
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Praviloma je motivacija otrok v športu izrazito notranja. V športu želijo uživati zaradi same
aktivnosti ki jih sprošča in osrečuje. Zaradi močne želje po ugajanju staršem ter zaradi želje po
njihovi pozornosti in ljubezni, pogosto povzročijo premik motivacije od zunanje k notranji
(Tušak, 2001).

1.5. Motivacija oziroma motiv
Tušak (2003, str. 30) navaja, da si psihologija motivacije zastavlja nekatera vprašanja, na katera
so raziskovalci skušali odgovoriti. Zgotavlja, da znanstvena razlaga motivacije izvira iz treh
glavnih smeri raziskovanja:
• »kot eksperimentalna psihologija (išče skupne zakonitosti in sistematično raziskuje
pojave z eksperimentalno situacijo),
• kot psihologijo osebnosti (obravnava motivacijske dejavnosti v okviru celote, človekove
osebnosti),
• kot smer psihologije – psihologija motivacije (povezuje motivacijske procese z
družbenimi procesi)«.
Kateri so najosnovnejši motivi?
Teoretični koncepti navajajo do 150 povsem samostojnih človeških motivov. Nekateri
raziskovalci so poskušali v dinamičnem vidiku najti izvorne motive. Motivi naj bi bili čim bolj
splošni in univerzalni ter naj bi jih bilo čim manj (npr. Freud), drugi so poskušali konkretizirati
čim večje število osnovnih silnic oz. motivov (Murray, 1938, v Tušak, 2003).
Kakšna je narava osnovnih motivov?
Sprašujemo se, ali so glavna gibala nagoni in potrebe, ki nas na določen način ženejo v
konkretno dejavnost in vedenje ali gre za cilje, ideale in vrednote, ki nas samo usmerjajo in
spodbujajo in nas privlačijo. V osnovi problema sta dve glavni značilnosti motivacije,
spodbujanje in usmerjanje. V zvezi z naravo motivov se je pojavljalo zanimivo vprašanje o tem,
katera oblika motivacije je pomembnejša oz. primarnejša (Tušak, 2003).
Ali so motivi vrojeni ali pridobljeni?
Danes s precejšnjo natančnostjo ločujemo vrojene vzorce od naučenih. Precej motivov ima
vrojeno ali celo instinktivno osnovo, nekateri pa so v večji meri priučeni in pridobljeni. Celotna
motivacije pa je tudi pod vplivom procesa socializacije. Socializirani so tudi vrojeni motivi
(Tušak, 2003).
Kakšni so odnosi oz. struktura motivov?
Iz izkušenj vemo, da v dani situaciji konkreten motiv prevlada nad drugim. Zavedati se moramo
motivacijskega pluralizma, ki je naše naravno motivacijsko stanje – v vsakem trenutku na nas
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deluje kopica različnih motivov. Od učinka njihovega delovanja pa je v veliki meri odvisno od
povezav med temi motivi, od njihove hierarhije (Tušak, 2003).
Povzamemo lahko spoznanja in definiramo motivacijo kot tisto univerzalno in
večdimenzionalno silo oziroma tendenco sil, ki daje energijo, usmerja ter vodi človekovo
aktivnost. Po drugi strani pa omogoča, da se človekova znanja, sposobnosti in spretnosti sploh
lahko udejanijo v neki akciji na poti do želenega, atraktivnega cilja (Tušak, 1999).

1.6. Pojmovanje motivacije
Razvoj znanosti oz. razvoj človeške civilizacije je vedno vplivala na samo pojmovanje
motivacije. Ljudem starih kultur se je zdel človek relativno pasivno bitje, saj naj bi bogovi
človeka usmerjali, vodili ter nagrajevali in kaznovali. Ker se mora pokoriti volji bogov, je
ravno zato človek v svetu nemočen. Če človek pozna motive, želje in slabosti bogov, lahko
vpliva na božje odločitve in usodo. Ljudje so molili, prosili ter bogovom žrtvovali darila, da bi
se jim prikupili (Tušak, 2003).
Realen človek s svobodno voljo ter znanjem, da nadzira in nadvlada svoje želje in slabosti, se
je izoblikoval pod vplivom krščanstva. Zakonitosti motivacije so zakonitosti mišljenja, sedež
motivacije pa je v zavesti. Obnašanje je lahko usmerjeno k (Tušak, 2003):
• »iskanju užitka (hedonizem),
• zadovoljevanju lastnih potreb (egoizem),
• zadovoljevanje potreb drugih (altruizem),
• doseganje religioznih ciljev«.
Do ostre ločitve duše in telesa (dualističnega pojmovanja človeka) je privedlo racionalistično
pojmovanje človeka. Do mehanističnega pojmovanja človeka pa je privedla redukcija duše iz
Descartesovega pojmovanja, kjer so izvori motivov izključno v fizikalnih silah. Pride do
dražljaja, kateri vzbudi receptorje. Receptorji pa pošljejo impulze, kateri privedejo do reakcije.
Bistvo je, da razumemo kateri dražljaji izzovejo določene reakcije. Zgodnji behavioristi so
prevzeli takšno pojmovanje. Na ta način pa lahko pojasnimo le reflekse in tropizme (ustrezen
dražljaj vzbudi prirojeno obliko reagiranja, ki ne potrebuje zavestne kontrole). Iskanje razlage
motivacije v okolju in v zunanjih pogojih opisuje behavioristični pristop. Trdijo, da motivacija
ne izvira iz človekove notranjosti.
Odnos človek-žival je v ospredje postavila evolucijska teorija. Do ideje o prirojenih in
pridobljenih nagonih je privedlo odkritje skupnih lastnostih v obnašanju (emocije, frustracije,
materinska skrb). Bolj zapleteno motivacijo pa so razlagali z instinkti in nagoni, ki se z učenjem
preoblikujejo in soustvarjajo nove.
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Novo instiktivistično pojmovanje je uvedla psihoanaliza. Tu človek predstavlja bitje
nezavednega. Človek predstavlja le igračo nezavednega in prav tako so nezavedni motivi
(zavestni motivi so le mask nezavednih motivov). Psihoanalitični pristop išče vzroke
motivacije v doseganju ugodja in redukciji tenzije.
Sledi socialni darvinizem, ki pojmuje človeka kot biološko in socialno žival z nekaterimi
biološkimi potrebami. Relativnost človekovih vrednot pa poudarja kulturni relativizem. Pod
vplivom trenutnih potreb družbe se oblikuje motivacijska struktur, biološke potrebe pri tem
nimajo pomembne vloge. Socialni determinizem predstavlja človeško naravo kot vnaprej
določeno, katero oblikujejo zakoni družbe in zgodovina. Človek se celotnega sistema ne
zaveda, saj predstavlja le majhen delček le-tega. Temeljni dejavniki motivacije so zato zunaj
njega.
Fenomenološki pristop poudarja individualni razvoj posameznika, sebe oz. selfa, motivacija pa
je v tem pristopu razložena kot posledico motiva po samouresničevanju.
Obstaja vrsta teorij motivacije, lahko pa bi ločili štiri glavne tipe
• kognitivne teorije motivacije,
• hedonistične teorije motivacije,
• instinktivistične teorije,
• teorije gona.
1.6.1. Kognitivne teorije motivacije
Kognicija pomeni dejanje oz. proces spoznavanja. Ta teorija predpostavlja, da leži v osnovi
vsakega vedenja neko spoznanje, neka ideja oz. misel. Posameznik misli oz. načrtuje, kaj bo
naredil. Primer: Če posameznik misli, da je sposoben postati športnik, se začne ukvarjati s
športom. Če pa misli, da njegove sposobnosti niso dovolj visoke, se s športom ne ukvarja.
Slabost teh teorij je, da ne upoštevajo fenomena podzavesti oz. nezavednega, na ta način pa
zanemarjajo precejšnji del motivacije (Tušak in Tušak, 1994).
Danes so se uveljavile predvsem socialno-kognitivna pojmovanja motivacije, ki so bile pod
vplivom teorij socialnega učenja, razvoja informatike in računalništva ter hitrega razvoja ostalih
(medicinske, biološke, kemične, biokemične, fizikalne) znanosti. Te so izrazito usmerjena na
delovanje človekovih kognitivnih procesov v socialnem okolju, pa vendar ne zanikajo potrjenih
znanj prejšnjih teoretičnih pristop. Glavna težava pri iskanju »metateorije« je, da imamo vse
preveč parcialnih teorij. Ta vsaka zase zelo učinkovito pojasnjuje del motivacijskega vedenja,
elostnega in dinamičnega modela motivacije pa ne postavlja (Tušak, 1999).
1.6.2. Hedonistične teorije motivacije
Hedonizem je teorija ugodja, gre za predanost ugodju. Tu so zadovoljstvo, sreča ali ugodje
sprejeti kot največja dobrina in zato pri tej teoriji tudi najpomembnejša stvar postane doseganje
ugodja. Oseba je aktivna in strmi k temu, da bi dosegla zadovoljstvo oz. se izognila bolečini ali
nezadovoljstvu. Ti občutki vplivajo na naše vedenje. Na naše vedenje vplivajo še socialni,
kulturni in nekateri drugi faktorji (npr. percepcija). To, da so občutki ugodja, bolečine,
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zadovoljstva in nezadovoljstva precej subjektivni, predstavlja glavno slabost teh teoretičnih
konceptov. Brez objektivnega merjenja teh občutkov je težko znanstveno utemeljevati tak
koncept. Hedonistična teorija ni bila nikoli sprejeta kot najbolj verjetna, vendar pa vse teorije
osebnosti in motivacije vključujejo nekatere elemente te teorije.
1.6.3. Instinktivistične teorije
Že precej stare, a še vedno precej popularne so instinktivistične teorije motivacije. Najbolj
poenostavljeno in preprosto razlago večine vedenja predstavljajo nagoni oz. instinkti. Instinkt
te teorije razumejo kot identični, vsem ljudem skupni vedenjski vzorec, ki je bolj verjetno
prirojen kot pridobljen. Tak način mišljenja lahko zasledimo v izjavah trenerjev ali športnikov,
z naslednjimi izjavami: »On je nagonsko agresiven«., »To ima v krvi« (Tušak in Tušak, 1999,
str. 32). Vedenje samo so označili kot instiktivno oz. nagonsko, s čimer ga še niso razložili in
ravno to je slabost teh konceptov. Večina psihologov danes ravno zato v precejšnji meri zavrača
instinktivistične teorije motivacije. Posamezni avtorji pa so v zadnjih letih ponovno poudarili
pomen prirojenega in na ta način morda tudi instinktivnega (Tušak in Tušak, 1999).
1.6.4. Teorije gona
Gon je fiziološki pogoj, ki osebo žene k doseganju njihovih potreb. Povzroči, da organizem
postane aktiven. Potreba je mehanizem, ki pomaga človeku, da se lahko kar najbolj prilagodi
na okolje. Gon po žeji žene človeka, da zadovolji svojo potrebo po tekočini. Iz primarno
fizioloških gonov izvajamo kasneje razvoj sekundarnih oz. naučenih gonov.

1.7. Motivacijska situacija
Energija, potreba, pobudniki, motivacijska dejavnost in cilji so elementi motivacijske situacije.
Energetska podlaga je prvi pogoj za kakršno koli dejavnost, sledi mu potreba. Potreba je
fiziološki ali psihični primanjkljaj, pri kateri pride do porušenja homeostaze znotraj človeka, ta
pa teži k stabilizaciji. Ločimo biološke potrebe (te se pojavljajo na osnovni, fiziološki ravni),
in psihološke (potreba po ugledu, pripadnosti, potreba po ljubezni). Pogosta pa je tudi delitev
na prirojene oz. primarne (te so dedno determinirane, običajno so intenzivnejše on sekundarnih)
ter pridobljene, naučene oz. sekundarne (potrebe po družbenih stikih, po ugledu, prijateljstvu,
ljubezni, delu). Zlasti pomembne so instinktivne potrebe, kamor štejemo žejo, lakoto, željo po
spolni aktivnosti, izogibanje strahu in bolečinam. Instinktivne potrebe veljajo za vse ljudi
(Tušak in Tušak, 1994).
Za sprožitev motivacijske dejavnosti sama potreba običajno še ne zadošča. Sproži jo specifični
sprožilni dražljaj, dejavnik oz. pobudnik, ki je prisoten v okolju.
Cilj je zadnji, nujni element motivacijske situacije. Cilj je lahko kakršen koli pojav, dejavnost
ali predmet. Z njim zadovoljimo potrebo, k njemu je usmerjena motivacijska dejavnost.
Najpogostejša delitev v literaturi je delitev na pozitivne (nagrade, pohvale) in negativne (kazni,
graje) motivacijske cilje.
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Slika 2. Shematični prikaz motivacijskega procesa (Tušak, 2003).
Običajno je motivacijska situacija zelo kompleksna, saj se največkrat ne pojavi delovanje enega
samega motiva. Pojavlja se veliko tako pozitivnih kot tudi negativnih motivov, motivi si včasih
med seboj tudi nasprotujejo. Pojavijo se lahko tudi motivi, ki so obenem pozitivni in negativni.
Če zadovoljimo en motiv pomeni, da drugega motiva nismo zadovoljili. Poudariti je potrebno
še dejstvo, da cilj neovirano dosežemo le malokdaj. Običajno nam pot do cilja prekrižajo ovire,
te pa s svojim pojavljanjem tako usmerjajo človekovo dejavnost. Vse kar blokira zadovoljitev
potreb imenujemo ovire. Pogosto v motivacijski dejavnosti prihaja tudi do frustracij in
konfliktnosti motivov.
Ko se pojavi kot ovira kak drug, konkurenčen motiv, govorimo o posebni vrsti oviranosti
motivacije. Takrat pride do konfliktnosti motivov. Če se motivi ne skladajo in si nasprotujejo,
nastane konfliktna situacija. V literaturi najpogosteje zasledimo naslednje konfliktne situacije:
• »plus-plus« konflikt (gre za približevanje dveh bolj ali manj enakovrednih motivov, ko
zadovoljimo en cilj pomeni, da nismo zadovoljili drugega),
• »minus-minus« konflikt (tu gre za izogibanje dvema neenakovrednima negativnima
ciljema. Ko se izognemo enemu negativnemu cilju se istočasno soočamo s posledicami
drugega negativnega cilja),
• »plus-minus« konflikt (Poimenujemo ga tudi izbira dvovalentnega cilja. Tu gre za
zadovoljitev ali izogibanje cilja. Prinaša tako pozitivne, ugodne, kot tudi negativne oz.
neugodne posledice),
• dvojni »plus-minus« konflikt (Tu gre za izbiro med dvema ali več dvovalentnimi cilji,
kjer imajo vsi tako pozitivne kot tudi negativne posledice. Ta situacija je najpogostejša).
VRSTE MOTIVACIJE V ŠPORTU
Najpogosteje se v zadnjih dvajsetih letih pojavlja pojmovanje motivacije, razdeljeno v dva tipa:
-zunanjo (ekstrinzično) in
-notranjo (intrinzično) motivacijo (Deci in Ryan, 1985, povzeto po Tušak, 1999).

26

Interes in radovednost sta povoda, da pride do notranje motivacije. Je naravna težnja iskanja in
ustvarjanja izzivov, ko urimo sposobnosti in sledimo osebnim interesom (Deci in Ryan, 1985,
v Škof 2010). Ko smo notranje motivirani, ne potrebujemo zunanjih spodbud, saj dejavnost že
sama po sebi predstavlja nagrado. Za notranjo motivacijo je značilno, da učenci situacijo
doživljajo kot izziv, da imajo visok interes ter da jih spodbuja radovednost. Za to sta pomembna
samostojno obvladovanje neke dejavnosti ter neodvisno odločanje za akcijo. Notranje
motiviran posameznik je v dobrem psihičnem počutju, izkazuje zanimanja za posamezne
dogodke in dejavnosti, z veseljem in uživanjem je pripravljen vlagati v napore, z zabavo in
vztrajnostjo. Pomembni so notranji kriteriji uspešnosti.
Pri zunanja motivaciji nas sama dejavnost v resnici ne zanima. Zanima nas to, kar bo dejavnost
prinesla. Npr.: da bi se izognili kazni, da bi zadovoljili starše, učitelja, da bi zaslužili oceno,
nagrado, za to smo pripravljeni nekaj narediti. Zunanje motiviranim učencem so pomembne
ocene ter rezultati, iščejo čim lažje delo. Sledijo učiteljevi presoji, od njega so odvisni.
Naslanjajo se na zunanje kriterije uspešnosti (Škof, 2010).
V športno pedagoški praksi se notranji in zunanji dejavniki motivacije pogosto prepletajo. Škof
(2010, str. 218) navaja primer: »Posameznik se lahko povsem neodvisno odloči za redno in
telesno zahtevnejšo vadbo, pri kateri sicer ne uživa več, ve pa, da so te dejavnosti pomembne
pri doseganju njegovega cilja (npr. zmanjšanje telesne teže)«. Gre za identifikacijsko
regulacijo, ko se oseba odloči in izbere zunanje vzroke ter poskuša iz te dejavnosti čim več
pridobiti. Pravimo, da smo ponotranjili zunanji vzrok. Pri športni vzgoji je najpomembnejše, da
mladim vsadimo pozitiven odnos in ljubezen do športne dejavnosti. Strategija športne vzgoje,
pedagoška ravnanja učitelja ter zlasti zasnova kondicijskih dejavnosti v okviru športne vzgoje,
naj bodo naravnani v razvoj motivacijskih vzvodov, ki bodo aktivirali čim več notranjih
vzpodbud posameznika. Vallerand (1997, v Škof, 2010) ugotavlja, da je običajno notranja
motivacija izhodišče za najbolj pozitivna vedenja, motivacija pa za negativen, zato je razvoj
mehanizmov notranje motivacije v programih športne vzgoje še posebej pomemben.
Notranja motivacija je v pedagoškem delu pomembna tako za učenca, kot tudi za učitelja. Če
je otrok notranje motiviran za športno dejavnost, se bo želel z njo ukvarjati zaradi zabave ter
interesa, prej kot zaradi zunanjih pritiskov oz. ker bi to moral (Škof, 2010).

1.8. Igra kot glavno motivacijsko sredstvo
Igra je pomembna za razvoj otrokove osebnosti in njegovega ustvarjalnega odnosa do življenja
in okolja. Predstavlja neizčrpen vir vedno novih spoznanj o otrokovem razvoju, doživetju in
življenju. Je svojevrstna dejavnost, ki je najbolj primerna otrokovi naravi in osnovnim
zakonitostim njegovega razvoja. Zagotavlja namreč enotnost med gibalnim, spoznavnim,
čustvenim in socialnim razvojem.
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Igra lahko poteka povsod: v družini, med prijatelji, igramo se na igrišču, doma, na travniku, v
vrtcih in šolah. Igrajo se lahko vsi otroci ne glede na socialni sloj, ne glede na barvo kože, ne
glede na to, iz katerega kraja ter iz katerega dela mesta so, tudi iz katere celine prihajajo ni
pomembno. Igra je torej svobodna, spontana, raziskovalna in ustvarjalna dejavnost. Izhaja iz
otrokove notranje potrebe po aktivnosti ter poteka brez zunanje nujnosti. Otrok je v igri
samostojen, ustvarjalen, uživa v sami dejavnosti, kljub temu da ne doseže konkretnih rezultatov
(Umek, v Videmšek, 2007).
Igro poznamo odkar obstaja človeštvo. Igra nastaja iz otrokove notranje potrebe po gibanju,
dejavnosti in raziskovanju. Otrok se od začetka življenja sam od sebe loteva dejavnosti, ki
postopoma postajajo bolj sistematične in ustvarjalne. Pri igri je otrok ustvarjalen in aktiven.
Zaradi upoštevanja otrokovega interesa po igranju, otroke najlažje motiviramo prav z igro. Z
igro otroci osvajajo nova znanja in utrjujejo že osvojena. Vsebine, ki jih spoznajo med igranjem,
si otroci laže zapomnijo. Ker otrok pogosto z že obstoječimi igrami ni zadovoljen, vedno znova
išče kako bi lahko obogatil igro. S tem spodbuja in na nek način prisili tudi nas, da prilagajamo
pravila igre nepredvidljivim situacijam. Igra je torej tudi odsev otrokovega upornega iskanja in
radovednosti. Je neizčrpen vir raznovrstnih idej in možnosti (Videmšek in Pišot, 2007).
V otroški dobi igra predstavlja možnost aktivnega oblikovanja bodoče osebnosti. Prav zato so
možnosti uporabe različnih iger v pedagoške namene neizmerno pomembne in raznolike. Med
vsemi igrami ima najpomembnejšo vlogo prav športna igra.
Brierley (2007) navaja podatek, da se je v ZDA od leta 1981 do 1997 količina časa, ki ga otroci
posvetijo organiziranim športnim dejavnostim, povečal za 27%. V športu veljajo določena
pravila, torej gre za organizirano igro, pri kateri je poudarek na vadbi in tekmovalnosti. V
članku navaja tudi, da je Univerza Berkeley V Kaliforniji leta 2004 ugotovila, da otroci
devetkrat več časa porabijo za gledanje televizije (kar predstavlja 3,1 uro), kot ga porabijo za
igro.
Z razvojem otroka se spreminja tudi vsebina igre. V prvih letih igralna dejavnost predstavlja
poenostavljene oblike, v kasnejših letih pa se postopoma obogati po vsebini in tudi po obliki.
Pri tem je potrebno imeti enako mero zahtevnosti tako pri dečkih kot tudi pri deklicah. Etika in
morala zahteva, da dajejo pedagogi prednost igram, ki so osnova za prave športne igre, katere
bodo tako fantje kot tudi dekleta lahko s pridom uporabili vse življenje (mini volley, mini basket
itd.) (Krevsel, 2008).
Videmšek in Pišot (2007, str. 172) navajata, da igra vpliva na:
• Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter spretnosti,
• kognitivni razvoj (razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznanje in
raziskovanja okolja, bogati in razvija otrokovo domišljijo),
• čustveni razvoj (sproščanje in izživljanje čustev, premagovanje težav in konfliktov,
uresničevanje želja),
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•

socialni in moralni razvoj (razvoj sodelovanja, razumevanja in upoštevanja drugih,
razvoj agresivnosti, osvajanje družbenih pravil in norm),
• osebnostni razvoj (razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe in sveta, spoznavanje
različnih vlog in vstopanje v svet odraslih).
Sam način igranja je v veliki meri pogojen z otrokovo starostjo oz. njegovo razvojno stopnjo, s
pripomočki, ki do neke mere opredeljujejo vsebino igre ter vplivajo na njen potek in še z
mnogimi drugimi dejavniki.
Krevsel (2008) navaja, da lahko igre delimo v splošnem na tri velike skupine:
• ustvarjalne,
• elementarne,
• športne.
Najprej se pri otrocih pokaže interes za ustvarjalne igre. To so igre, v katerih otroci gradijo,
konstruirajo, ustvarjajo.
Med elementarne igre spadajo tiste igre, katerih vsebin sestavljajo različni teki, skoki, meti in
druge oblike gibanja. Imamo široko paleto elementarnih iger: ne ekipne, prehodne in ekipne.
Glavni motiv elementarnih iger je tekmovanje, primerjanje med posamezniki in tudi med
ekipami.
Pri športnih igrah pa se že srečamo z točno definiranimi pravili iger, ki jih moramo poznati in
spoštovati vsi udeleženci. Tekmovanja potekajo po pravilih posamezne športne panoge
(Kavsel, 2008).
Brierley (2014) navaja pet osnovnih oblik iger, ki obstajajo pri človeku:
• Fizična igra (sem uvrščamo tek, skoke, poskoke, plezanje in igre z žogo. Razvijati se
začne pri drugem letu, pomembna je za razvoj fizične moči ter koordinacije roka-oko,
z njo pa otroci pridobivajo na moči in vzdržljivosti).
• Igra s predmeti (Začne se že pri dojenčku, ko prime nek predmet in z njim odkriva svet.
Druga stopnja predstavlja razvrščanje predmetov).
• Simbolna igra (Poslušajo glasbo in na podlagi tega nekaj narišejo. S tem razvijajo
fonološko in vizualno zavedanje. Glasbena igra spodbuja družabnost).
• Igra s pretvarjanjem (Imenujemo jo tudi prosta igra. Lahko se odvija v samoti oz.
običajno v skupinah. Gre za utrjevanje družbenih pravil, ki jim koristi kasneje pri
sposobnosti prevzemanju družbene odgovornosti)
• Igra s pravili (Vključevanje otrok v igre, kjer si sami izmislijo pravila. Ponavadi gre za
igre lovljenja, igre s kartami).
Bierley (2014) v članku opisuje odnos evropskih držav do igre. Navaja, da se je količina časa,
namenjena za otroško igro v Italiji, Španiji, na Poljskem in Veliki Britaniji, zmanjšala. Otroci
se med počitnicami in ob koncu tedna zelo dolgočasijo, posledično to pomeni, da pogosto
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menjajo dejavnosti. V naštetih državah so dali poudarek zgodnjemu učenju. Avtor meni, da se
učenje in igra ne bi smela pojmovati kot dva ločena pojma. »Učenje skozi igro« je v Nemčiji
postalo izobraževalna metoda. Na Danskem je prosti igri namenjen velik del časa, kljub temu
da so navijali za bolj strukturirano igro. Ravno nasprotno pa je v Franciji: igra je zelo
strukturirana, strokovnjaki pa zagovarjajo več svobode.

1.9. Pedagoške značilnost otroških iger
Ustvarjalne, elementarne in športne otroške igre otrokom ponujajo spoznavanje aktivnosti,
samostojnosti, kolektivnosti, neprestano spremenljivosti delovanja, ustvarjalnost, sožitje itd.
Sistematično učenje različnih igric s smotri kot so duhovno bogastvo, moralna čistost ter
gibalna popolnost in s konkretnimi cilji vsake ure športne vzgoje, močno razširimo motorične
potenciale otrok in omogočimo realizacijo šole gibanja. V športnih igrah se še posebej razvijejo
hitrost, vzdržljivost, pravočasnost, reakcijska sposobnost, krmiljenje, orientacija, analiza in
reševanje situacij itd. Vsa ta pridobljena znanja in sposobnosti so vseživljenjsko zelo
pomembna, potrebujemo jih vse življenje ter v vseh najrazličnejših življenjskih situacijah (npr.
za vožnjo avtomobila, pri delovanju v strokovni ekipi…). Skozi otroško igro se naučimo zelo
pomembnih življenjskih znanj in delovanj.
Prav tako skozi igranje iger osvojimo discipliniranost, marljivost, iniciativnost, odločnost,
hrabrost, samostojnost, ustvarjalnost, družabnost, sožitje, itd. Pri samem procesu igre se
pojavlja tudi težave in bistvo igre je ravno v tem: premagovanje nepričakovanih težav. Težave
so nepredvidljive ter se nepričakovano pojavljajo v najrazličnejših oblikah. Zato igre porajajo
predvsem močne psihične reakcije kot so napetost, negotovost, strah in paniko. Pedagogu
uporaba iger omogoča, da svoje učence spozna prej in bolj natančno.
Športni pedagog s sistematičnem izborom iger utrjuje notranje organe otrok, razvija
funkcionalne sposobnosti, omogoča vsestranski biopsihosocialni razvoj ter zdravje v najširšem
smislu. Igra je pogoj za harmoničen razvoj mlade osebnosti (Kavsel, 2008).

1.10. Adolescenca ali mladostništvo
Obdobje med koncem otroštva in začetkom odraslosti imenujemo adolescenca ali obdobje
mladostništva. Gre za razvojno obdobje, ki se začne s predpuberteto in puberteto nekje okoli
enajstega oz. dvanajstega leta starosti, traja pa vse do 22.-24. leta starosti. Zgornja meja
mladostništva je omejen z naslednjimi merili: pravno legalno (polnoletnost), sociološko (konec
obdobja z neopredeljeno socialno vlogo), ekonomsko (neodvisnost od primarne družine) in
psihološko (doseganje spoznavne, čustvene, socialne in moralne zrelosti). Z razvojem sodobne
družbe posamezniki v povprečju vse kasneje dosegajo navedena merila, zato se meje
mladostništva postopoma pomikajo navzgor. Ker se v obdobju mladostništva med različno
starimi skupinami posameznikov pojavljajo mnoge psihološke razlike, delimo to obdobje še na
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zgodnje (do približno 14. leta starosti), srednje (do 17. ali 18. leta starosti) in pozno
mladostništvo (do približno 22. oz. 24. leta starosti).
Prve znanstvene raziskave, ki so bile psihološko usmerjene, so obdobje mladostništva
prikazovale kot neizmerno problematično obdobje. Mladostniki naj bi bili izrazito nagnjeni k
nasprotovanju avtoritetam, k nenadzorovanemu in izrazitemu izkazovanju čustev, k nenadnim
močnim spremembam v razpoloženju in vedenju (nihanje iz ene skrajnosti v drugo).
Nesprejemljivo obnašanje mladostnikov naj bi se s časoma umirilo in končno prenehalo v
repertoarju odraslih vedenjskih vzorcih. Kasnejše, sodobnejše raziskave pa zavračajo to tezo.
Powers, Houser in Kiner (1989, v Razvojna psihologija, 2004) so ugotovili, da je odstotek
problematičnih mladostnikov primerljiv z odstotkom problematičnih odraslih. Rezultati in
spoznanja študij vodijo do sklepa da stres, s katerim se mladostniki srečujejo, pri večini ne vodi
do nemira, visoke stopnje čustvene napetosti, do ekstremnih nihanj v razpoloženju ter do izgube
nadzora nad vedenjem, kot to zatrjujejo nekateri teoretiki. Pri nekaterih mladostnikih lahko
opazimo takšne značilnosti, vendar ne pri večini. Psihologi in psihiatri so očitno prehitro
posploševali na normativno dogajanje v mladostništvu.
Spoznavni razvoj v mladostništvu
Mladostniki so na miselnem delovanju sposobnejši od vrstnikov iz otroštva, saj imajo več
splošnega znanja, logično sklepanje postaja vse bolj učinkovito, izražajo več spominskih,
besednih, prostorskih in drugih sposobnosti, ki se ugotavljajo s preizkusi inteligentnosti.
Medtem ko miselne sposobnosti naraščajo iz otroštva v mladostništvo, pa njihov inteligenčni
količnik (IQ) ostaja pri prehodu do mladostništva dokaj stabilen. Od genetike, okolja, v katerem
živi mladostnik, od staršev in družine, od izobraževanja mladostnika je odvisno, kako visok IQ
bo dosegel otrok ob koncu mladostništva.
Razvoj čustev v mladostništvu
Nekateri avtorji mladostništvo opisujejo kot razvojno obdobje, v katerem se poveča čustvena
labilnost in intenzivnost doživljanja in izražanja čustev. To naj bi veljalo za manjši del
mladostnikov, medtem ko rezultati na večjih vzorcih kažejo na majhne spremembe v tej smeri
(Rice, 1998, v Umek idr., 2004). Če primerjamo mladostniška čustva s čustvi odraslih, so ta
manj stabilna, več je nihanja razpoloženja. To je neposredno povezano s situacijskimi
spremembami, posredno pa tudi s hormonskimi. Kakovost razpoloženja (pozitivno, negativno)
je ne glede na starost posameznikov povezana s kakovostjo vsakodnevnih dogodkov ali
pomembnih življenjskih izkušenj (Bouchanan idr., 1992, v Umek idr., 2004).
Na velikem vzorcu severnoameriških otrok in mladostnikov starih od 9 do 15 let, sta Larson in
C. Lampman-Petraitis (1989) izvedla raziskavo, v kateri so otroci večkrat dnevno poročali o
svojem počutju in čustvenem stanju. Subjektivne zasnove so ocenjevali s pomočjo sedem
stopenjske lestvice (npr. vesel-nesrečen, prijetno vznemirjen-zdolgočasen). Udeleženci so
najpogosteje poročali o nevtralnem razpoloženju, prav tako so prevladala pozitivna čustva.
Avtorja sta ugotovila nekatere razlike med starostnimi skupinami. Količina pozitivnih
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razpoloženj in intenzivnost pozitivnih čustev sta s starostjo pomembno upadale. Povezave med
starostjo in količino ter intenzivnostjo pozitivnih stanj so bile nizke (po posameznih čustvenih
stanjih sta s starostjo pojasnila med 2 in 9 % variabilnost).
Larson in Kam (1993, v Urh, 2004) navajata, da se iz srednjega in poznega otroštva v
mladostništvo nekoliko poveča pogostost neugodnih vsakodnevnih situacij, na takšne situacije
pa se mladostnik odziva bolj intenzivno kot otroci. Do takšnih odzivov pride zaradi kombinacije
med hormonskimi in situacijskimi vplivi.
Rice (1998, v Urh, 2004) razvršča čustva v naslednje pomenske kategorije, ki temeljijo na
učinku in rezultatu čustvenih stanj:
-pozitivna čustva (veselje, zadovoljstvo, ljubezen, naklonjenost),
-stanja zavrtosti (strah, žalost zaskrbljenost, anksioznost, krivda, gnus),
-sovražna stanja (sovraštvo, jeza, ljubosumje)
Vsak posameznik čustva doživlja različno, pojavljajo pa se tudi razlike med posamezniki glede
na to, kako pogosto in intenzivno doživljajo neko čustvo. Na to, katera čustva prevladujejo pri
posamezniku vplivata vedenje in osebnostne značilnosti posameznika. Prevladujoča čustva pri
posamezniku so odvisna tudi značilnost drugih ljudi, s katerimi posameznik živi oz. se druži in
tudi od vsakodnevnih življenjskih dogodkov (Oslon, 1992, v Urh, 2004).
Do mladostništva so posamezniki že razvili organizirane in stabilne vzorce čustvenega
odzivanja, razvili so jih na podlagi temperamentnih značilnosti prevladujoče vrste izkušenj. Iz
otroštva v mladost se čustvovanje bistveno ne spremeni.
Razvoj identitete
Oblikovanje identitete je psihološki proces. V njem se posameznik opredeli kaj je, kaj ceni,
kakšni so njegove usmeritve in cilji, ter kako bo te cilje dosegel. Identiteta se ne oblikuje
iznenada in iz ničesar, temveč se oblikuje se na podlagi predhodnih komponent.
Otroci začnejo sebe opisovati s psihološkimi značilnostmi (pameten sem, prijazen, družaben) v
obdobju poznega otroštva. Poskušajo povezati pretekle in sedanje predstave ter predstave o sebi
v prihodnosti. Te predstave v obdobju zgodnjega mladostništva še vedno niso organizirano
povezane, včasih vsebujejo protislovne značilnosti, medtem ko se v srednjem in poznem
mladostništvu združijo v dobro organiziran pojem o sebi (lastnosti, za katere posameznik meni,
da ga opredeljujejo). V zgodnjem mladostništvu pojem o sebi vsebuje več poudarka na socialnih
vrlinah posameznika, medtem ko z odraščanjem vključuje vse več individualnih in moralnih
atributov, prepričanj in načrtov za prihodnost (npr. »Sem zelo prilagodljiv. Ko sem s prijatelji,
sem kar zgovoren, saj mislijo, da je tisto, kar povem, pomembno. Doma pa sem bolj zadržan,
saj nisem prepričan, da domače tisto, kar govorim, zares zanima« (Damon, 1990, v Umek,
2004, str. 572)).
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Socialni razvoj
Osamosvajanje od staršev in oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki sta pomembnejši razvojni
nalogi mladostništva. Mladostniki ne preživijo več toliko časa skupaj s starši, kot so ga preživeli
v otroštvu. Skupaj nakupujejo, gledajo tv, obiščejo sorodnike, hodijo skupaj na počitnice.
Spremenil se je tudi način izražanja avtoritete staršev v primerjavi z otroštvom. Mladostnikova
komunikacija s starši postaja selektivna, starši vse bolj spoštujejo mladostnikovo težnjo po
zasebnosti. Slovenski mladostniki se s starši pogovarjajo predvsem o šoli, izobrazbi, izbiri
poklica, vedenjskih normah, idejah, načelih, družinskih problemih. Redkeje se pogovarjajo o
družbenih problemih, kot so uživanje drog in alkohola, o smislu življenja, pogovoru o spolnosti
pa se še posebej izogibajo. Starši z odraščanjem mladostnika vse bolj uporabljajo dvosmerno
avtoriteto, kjer starši postanejo svetovalci, z mladostnikom razpravljajo in iščejo kompromisne
rešitve. Izbor dvosmerne avtoritete pripomore k temu, da mladostniki svoje starše začnejo
dojemati kot enkratne osebnosti.
Z mladostnikovim pospešenem razvojem pa se pojavi tudi porast konfliktnosti s starši. Zaradi
različnega razumevanja smiselnosti in meje starševske avtoritete pri poseganju v življenje
mladostnika, nastane največ konfliktov. Raven konfliktnosti pa še povečuje nenatančno
definiranje pričakovanj staršev ter postavljanje meja. Konflikti med starši in mladostniki se
najpogosteje pojavijo zaradi povezave s šolo (učenje, ocene, delovne navade, obnašanje v šoli,
odnos do šole in učitelja), zaradi večernih izhodov, zunanjega izgleda, družinskih odnosov,
počitnic, gospodinjskih opravil, uporabi telefona, porabe denarja, spoštovanja avtoritet, laganja,
kajenja, uživanja drog.
V obdobju mladostništva imajo pomembno vlogo tudi vrstniki. Predstavljajo pomoč in oporo
pri osamosvajanju od primarne družine, pri oblikovanju samega sebe in svoje identitete,
vzorcev moralnega presojanja in vedenja, pri vzpostavljanju odnosov z nasprotnim spolom…
Mladostnik želi deliti svoja čustva, dvome, sanje ter doživetja s sebi enakimi. Z vrstniki si delijo
vsa področja, tudi tista, ki si jih s starši ne delijo. Ne glede na to, v kako dobrih odnosih so s
starši, koliko so starši razumevajoči ter pripravljeni pomagati - njihova vloga je omejena že s
tem, ker so odrasli. Vrstniki pa lahko predstavljajo tudi negativen kontekst, če npr. posameznika
zavračajo v skupini, se iz njega norčujejo. To lahko vodi do težnje po izogibanju vrstnikov, do
povečane anksioznosti, do osamljenosti.
Med vrstniki se pogosto sklenejo tudi prijateljske vezi. Za prijatelje si mladostniki izberejo tiste
posameznike, ki so jim nekako podobni po značaju, značilnostih, imajo podoben pogled na svet,
podobna stališča, prepričanja, modra skupen hobi, iste cilje v izobraževanju. V mladostnikovem
življenju ima prijateljstvo posebej pomembno vlogo, saj se lahko s prijateljem odkrito
pogovarjajo o vseh stvareh, si izmenjajo izkušnje, prepričanja, zaupajo probleme ter skupaj
iščejo rešitev. Prijateljske vezi prispevajo k razvoju učinkovitih strategij za samorazkrivanje in
uravnavanje lastnih čustev ter vedenja. Prav tako na razvoj mladostnikove identitete vpliva
popolno in vzajemno zaupanje v prijateljske vezi. S prijatelji si deli tudi prijetna doživetja,
zadovoljstvo. V prijateljskem odnosu še bolj kot v vrstniški družbi spozna, da imajo ostali
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podobne težave, za katere je sprva mislil, da jih ima le on. Mladostniki tako postopno
obvladujejo tudi svoj mladostniški egocentrizem (Zupančič, 2000, v Umek, 2004).

1.11. Problem, cilji in hipoteze
Tekom študija smo na Fakulteti za šport pridobili ogromno izkušenj z vodenjem ur športne
vzgoje na javnih osnovnih šolah. Tam smo imeli večino hospitacij ter kasneje tudi prakso.
Spoznali smo, da je praksa daleč od hospitacij, ki so nam bile vedno predstavljene kot neke
idealne ure. Kot učitelj kasneje ugotoviš, da je realnost daleč od tega ter da je potrebno vložiti
zelo veliko truda, da pridobiš pozornost otrok, da ti sledijo in se ti prepustijo. Učitelj lahko
glede na svoje znanje in izkušnje otroke pripravi do tega, da sodelujejo pri pouku, torej jih
motivira. Kot rečeno, sama sem imela izkušnje le z javnimi osnovnimi šolami, vse bolj pa sem
se začela spraševati, kako poteka pouk športne vzgoje na zasebnih šolah ter kakšne so razlike v
motiviranosti otrok omenjenih šol. Konkretno sem si izbrala waldorfsko osnovno šolo.
Spraševala sem se, kako tam poteka pouk športne vzgoje, kakšni so učitelji, učenci. So učenci
za to, ker je šola plačljiva, bolj željni znanja, bolj motivirani, so bolj motivirani učitelji, jih
znajo bolj pritegniti k pouku. Ravno zato sem se odločila, da bom v svojem magistrskem delu
primerjala motiviranost otrok petih in osmih razredov pri urah športne vzgoje na javni in
waldorfski osnovni šoli.
Namen magistrskega dela je torej primerjati motiviranost otrok petih in osmih razredov pri urah
športne vzgoje na javni in waldorfski osnovni šoli. Potrebne podatke bom pridobila s pomočjo
opazovanja ur športne vzgoje na omenjenih šolah Pri opazovanju bom zelo pozorna tudi na delo
učitelja saj menim, da imajo njegovo delo, trud, iznajdljivost ter izkušnje ogromen vpliv na
motivacijo otrok.
Cilji:
-primerjati in ugotoviti razlike v motiviranosti učencev petih in osmih razredov,
-primerjati in ugotoviti razlike v motiviranosti učencev javne in waldorfske osnovne šole,
-primerjati in ugotoviti vpliv učiteljevega pristopa k motiviranosti učencev pri pouku športne
vzgoje.

Glede na problem naloge smo postavili tri hipoteze:
H01: med učenci petih in osmih razredov ni razlik v motiviranosti
H02: med učenci javne in waldorfske šole ni razlik v motiviranosti
H3: učiteljev pristop veliko pripomore k motiviranosti
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2 METODE DELA

2.1. Preizkušanci
Preizkušanci so učenci petih in osmih razredov Osnovne šole Ledina v Ljubljani ter učenci
petih in osmih razredov Waldorfske osnovne šole v Ljubljani. V petih razredih imajo fantje in
dekleta športno vzgojo skupaj, medtem ko so v osmih razredih ločeni: dekleta posebej in fantje
posebej. V petih razredih sem opazovala pri vsakem razredu 20 mešanih otrok (ker sem
opazovala dva razreda, to pomeni skupaj 40 otrok), v osmih razredih pa 40 otrok, ločenih po
spolih (npr. 10 deklic 8A je imelo športno vzgojo skupaj z 10 deklicami 8B razreda oz. 10
dečkov 8A je imelo skupaj športno vzgojo z 10 dečki iz 8B).

2.2. Pripomočki
Uporabila sem tabelo s kriteriji, ki je sestavljena iz 24 predpostavk, po katerih sem ocenjevala
motiviranost oz. nemotiviranost otrok pri urah športne vzgoje. Ker sem opazovala tudi delo
samega učitelja, lestvica vsebuje tudi 12 trditev, na podlagi katerih sem ocenila še samega
učitelja ter njegovo delo. Kriterij sem povzela po diplomski nalogi Hren Jošta, vprašanja pa
priredila svoji potrebi. Kot odgovor sem ponudila možnost pet stopenjskega odločanja.
Lestvico, ki sem jo kot opazovalec imela s sabo na vsaki uri, sem priložila v poglavju priloge.
Odločala sem se lahko med naslednjim petimi stopnjami:
1 – Sploh ne drži (nikoli/nihče)
2 – Deloma drži (1-33% časa/otrok)
3 – Drži (34-66°časa/otrok)
4 – Precej drži (67-99& časa/otrok)
5 – Popolnoma drži (vedno/vsi)
Na vsaki uri športne vzgoje sem tudi sproti štela (kolikor je bilo to mogoče), analizirala
obnašanje otrok po navedenih predpostavkah in ob koncu ure tudi ocenila, katera vrednost
obnašanju otrok najbolj ustreza. Isti postopek sem ponovila z učiteljem. Beležila sem si tudi
izvedene dejavnosti ter vsebino ure.

2.3. Opis postopka
Za rangiranje motiviranosti otrok pri pouku športne vzgoje smo izbrali postopek opazovanja.
Ker so se ure športne vzgoje obeh šol prekrivale, smo najprej opazovali učence petih in osmih
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razredov waldorfske osnovne šole. Z opazovanjem smo začeli v mesecu aprilu in vremenske
razmere so nam dopuščale ure športne vzgoje na prostem. Na waldorfski osnovni šoli imajo
učenci po dve uri športne vzgoje skupaj, tako da sem pete in osme razrede opazovala sedemkrat.
Ker so se po opravljenem opazovanju Waldorfske osnovne šole na Osnovni šoli Ledina začele
šole v naravi so nam svetovali opazovanje v novem šolskem letu. Tako smo z oktobrom začeli
z opazovanjem petih in osmih razredov Osnovne šole Ledina. Vsak razred smo obiskali po
štirinajstkrat.
Učencem z opazovanjem pri uri športne vzgoje nismo motili. Na uri smo opazovali pokazatelje
motiviranosti in nemotiviranosti otrok z že prej omenjeno lestvico za rangiranje motiviranosti
otrok. Opazovali smo obnašanje otrok, njihovo opremo, točnost, odnos do drugih, odnos do
učitelja ter vadbe same. Pozorni smo bili, če poslušajo učitelja, če pri vajah upoštevajo njegova
navodila, če odgovarjajo na vprašanja, ki jim jih zastavlja. Opazovali smo tudi, kako aktivno
izvajajo naloge, ki jim jih je zadal učitelj, če jih same vaje zanimajo, če so med aktivnostjo
zadovoljni in srečni oz. se dolgočasijo. Opazovali smo tudi učitelja ter ga ocenili po podobnem
kriteriju kot otroke ter s pomočjo pet stopenjske lestvice. Ocenjevali smo njegovo urejenost,
točnost na uri, pripravljenost na uro, kako podaja učencem navodila. Opazovali smo, če učence
med izvajanjem nalog opazuje in popravlja, če jih spodbuja, motivira, če pasivne otroke
vključuje v naloge ter če so njegove razlage zanimive in nas njegov govor pritegne. Kjer je bilo
možno smo učiteljeva dejanja šteli, kjer pa to ni bilo možno, pa smo samo ocenili, kateremu
opisu najbolj ustreza (npr. učitelj na uro pride točno, je urejen, ocenjeno z drži). Beležili smo si
tudi same dejavnosti, ki so potekale na urah.
Pri otrocih smo opazovali 24 predpostavk, pri učitelju pa 12 predpostavk, ki smo si jih zastavili
pred začetkom raziskave. Med uro smo si zapisovali število ponovljenih se obnašanj, v kolikor
je bilo to mogoče. Prešteli smo npr. koliko otrok ima ustrezno športno opremo, kolikokrat je
učenec odgovarjal učitelju. Ob koncu ure pa smo ocenili, kateremu opisu najbolj ustrezajo.
Obnašanja in trditve, ki jih ni bilo mogoče prešteti, npr. aktivno izvajajo naloge, ki jim jih je
dal vodja, pa smo na koncu ure ocenili glede na celoten potek ure ter izbrali opis, ki mu najbolj
ustreza (sploh ne drži, drži, popolnoma drži).
Po zaključenem postopku opazovanja na obeh šolah smo dobljene podatke vnesli v Exel.
Izračunali smo povprečne ocene posameznih predpostavk za motiviranost in nemotiviranost
vsakega razreda obeh šol. Tako smo dobili pri vsakem razredu 12 povprečnih vrednosti, ki so
pokazatelji motiviranosti oz. nemotiviranosti. Iz 12ih povprečnih vrednosti pri pokazatelju
motiviranosti otrok smo izračunali skupno povprečno vrednost, prav tako smo naredili pri
nemotiviranosti. Postopek smo ponovili pri učitelju: izračunali smo povprečne ocene
posameznih predpostavk za opazovanje učitelja na javni in waldorfski osnovni šoli. Od
dvanajstih povprečnih predpostavk pa smo izračunali še skupno povprečno vrednost.
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Dobljene vrednosti smo vstavili v program SPSS, kjer smo s T-testom in Mann-Whitneyewim
testom preverili ničelni hipotezi ki pravita, da med učenci petih in osmih razredov ni razlik v
motiviranosti ter da med učenci javne in waldorfske osnovne šole ni razlik v motiviranosti. V
SPSS program smo vstavili 12 pokazateljev motiviranosti in 12 pokazateljev nemotiviranosti
petih in osmih razredov javne osnovne šole ter 12 pokazateljev motiviranosti in 12 pokazateljev
nemotiviranosti petih in osmih razredov waldorfske osnovne šole. Prav tako smo vstavili
podatke za učitelja. S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo izrazili povezanost vpliva
učiteljevega pristopa k motiviranosti učencev.
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3 REZULTATI
3.1 Rezultati prve ničelne hipoteze (H01: med učenci petih in osmih razredov ni
razlik v motiviranosti)
Tabela 1
Primerjava razlik motiviranosti učencev petih in osmih razredov
postavka
Otroci pridejo na uro točno

Imajo ustrezno športno
opremo
Med podajanjem navodil
učitelja poslušajo

Upoštevajo navodila učitelja

Se samodejno javljajo za
demonstracijo nalog
Aktivno izvajajo naloge, ki
jim jih je dal vodja
Odgovarjajo na učiteljeva
vrašanja (verbalno
sodelujejo)
Vaje, ki jih je dal učitelj jih
zanimajo
Med vadbo so videti
zadovoljni
Napredujejo v tehnični
izvedbi vaj
Med vadbo se vidi trud
otrok
Otroci se na uri dobro
razumejo in brez problema
sodelujejo
motiviranost

razred

M

SD

t

Sig. (2-tailed)

5,0

4,10

1,45

-1,40

0,17

8,0

4,62

0,92

5,0

4,38

0,50

-0,61

0,54

8,0

4,48

0,51

5,0

3,90

0,77

-4,78

0,00

8,0

4,81

0,40

5,0

4,29

0,56

-3,48

0,00

8,0

4,81

0,40

5,0

0,48

0,93

-0,25

0,81

8,0

0,57

1,50

5,0

4,81

0,40

2,11

0,04

8,0

4,48

0,60

5,0

4,71

0,56

0,29

0,77

8,0

4,67

0,48

5,0

4,33

0,58

-3,10

0,00

8,0

4,81

0,40

5,0

4,90

0,30

0,00

1,00

8,0

4,90

0,30

5,0

4,57

0,51

-0,95

0,35

8,0

4,71

0,46

5,0

4,67

0,48

-0,67

0,51

8,0

4,76

0,44

5,0

4,90

0,30

-1,45

0,15

8,0

5,00

0,00

5,0

50,05

3,38

-2,73

0,01

8,0

52,62

2,67

V tabeli 1 so prikazani rezultati primerjave razlik pri motiviranosti učencev petih in osmih
razredov. Narejena je primerjava posamezne podstavke pri obeh razredih, statistično značilni
rezultati so obarvani sivo.
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Tabela 2
Primerjava razlik nemotiviranosti učencev petih in osmih razredov

postavka

razred

M

SD

t

Sig. (2-tailed)

5,0

1,29

0,46

1,58

0,12

8,0

1,10

0,30

5,0

2,14

0,73

3,24

0,00

8,0

1,48

0,60

5,0

1,81

0,60

3,92

0,00

8,0

1,19

0,40

5,0

1,10

0,30

0,59

0,56

8,0

1,05

0,22

5,0

1,86

0,48

3,93

0,00

8,0

1,29

0,46

5,0

1,33

0,48

1,92

0,06

8,0

1,10

0,30

5,0

1,14

0,36

1,04

0,30

8,0

1,05

0,22

5,0

1,52

0,68

3,06

0,00

8,0

1,05

0,22

5,0

1,24

0,44

1,79

0,08

8,0

1,05

0,22

5,0

1,29

0,56

2,34

0,02

8,0

1,00

0,00

Pred koncem prenehajo z
izvedbo naloge

5,0

1,29

0,46

-0,29

0,77

8,0

1,33

0,58

Neprimerno obnašanj
(prepiri, zmarjanje, kričanje)

5,0

1,14

0,36

1,04

0,30

8,0

1,05

0,22

5,0

17,14

2,59

4,91

0,00

8,0

13,71

1,87

Učitelju ugovarjajo

Med učiteljevim podajanjem
navodil počnejo druge stvari
Otroci ne izvajajo nalog v
skladu z navodili
Otroci izvajajo naloge zelo
nezainteresirano
Otroci med nalogami
počnejo druge stvari

Veliko pasivnih otrok

Pasivni otroci ne poslušajo
učitelja, delajo druge stvari
Med uro se otroci
dolgočasijo
Otroci motijo delo z
nerimernimi komentarji in
dejanji
Vaje jih ne navdušujejo

nemotiviranost

V tabeli 2 so prikazani rezultati primerjave razlik pri nemotiviranosti učencev petih in osmih
razredov. Narejena je primerjava posamezne podstavke pri obeh razredih. Statistično značilni
rezultati so obarvani sivo.
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Tabela 3
Primerjava razlik učitelja pri uri športne vzgoje pri petih in osmih razredih

postavka

razred

M

SD

t

Sig. (2-tailed)

5,0

4,95

0,22

-1,00

0,32

8,0

5,00

0,00

5,0

5,00

,0000a

8,0

5,00

,0000a

5,0

4,81

0,40

-2,17

0,04

8,0

5,00

0,00

5,0

4,86

0,36

-1,83

0,08

8,0

5,00

0,00

5,0

4,86

0,48

-1,37

0,18

8,0

5,00

0,00

5,0

4,76

0,44

-2,50

0,02

8,0

5,00

0,00

5,0

5,00

,0000a

8,0

5,00

,0000a

5,0

1,19

0,87

1,00

0,32

8,0

1,00

0,00

5,0

1,19

0,87

-0,83

0,41

8,0

1,43

0,98

5,0

1,29

0,90

0,67

0,50

8,0

1,14

0,36

Učiteljeve razlage so
zanimive, podaja primere iz
realnega življenja

5,0

2,10

1,37

3,26

0,00

8,0

1,10

0,30

Učiteljev govor nas pritegne
- ni monoton

5,0

4,90

0,30

0,00

1,00

8,0

4,90

0,30

5,0

44,90

3,62

0,40

0,69

8,0

44,57

1,25

Na uro pride točno

Je urejen

Na uro je pripravljen

Učencem poda točna
navodila
Učence med izvajanjem
nalog opazuje, popravlja
Učence med uro spodbuja
na različne načine
Če prie do prepirov,
nesporazumov, jih zna
učitelj uspešno rešiti
Pripravljene ima posebne
naloge za pasivne učence
Pasivne učence vključuje v
uro
Učitelj v uro vključi
medpredmetno povezovanje

učitelj

a. t cannot be computed because the standard deviations of both groups are 0.

V tabeli 3 so nanizane postavke, ki predstavljajo lastnosti učitelja. Predstavljeni so rezultati
primerjave učitelja na javni in waldorfski osnovni šoli. Statistično značilni rezultati so obarvani
sivo.
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3.2 Rezultati druge ničelne hipoteze (H02: med učenci javne in waldorfske šole
ni razlik v motiviranosti)
Tabela 4
Primerjava razlik pri motiviranosti javne in waldorfske šole
postavke
Otroci pridejo na uro
točno
Imajo ustrezno športno
opremo

šola

Mean

Std.
Deviation

t

Sig. (2-tailed)

ledina

4,54

0,92

1,35

0,19

waldorfska

4,00

1,66
-0,65

0,52

-0,86

0,40

-0,79

0,43

-3,49

0,00

-1,24

0,22

-0,84

0,41

-2,04

0,05

-0,36

0,72

-0,67

0,51

-0,71

0,48

-1,01

0,32

-2,11

0,04

ledina

4,39

0,50

waldorfska

4,50

0,52

Med podajanjem navodil
učitelja poslušajo

ledina

4,29

0,81

waldorfska

4,50

0,65

Upoštevajo navodila
učitelja

ledina

4,50

0,58

waldorfska

4,64

0,50

ledina

0,11

0,31

waldorfska

1,36

1,86

Se samodejno javljajo za
demonstracijo nalog
Aktivno izvajajo naloge, ki
jim jih je dal vodja
Odgovarajo na učiteljeva
vprašanja (verbalno
sodelujejo)
Vaje, ki jih je dal učitelj jih
zanimajo

ledina

4,57

0,57

waldorfska

4,79

0,43

ledina

4,64

0,56

waldorfska

4,79

0,43

ledina

4,46

0,58

waldorfska

4,79

0,43

Med vadbo so videti
zadovoljni

ledina

4,89

0,31

waldorfska

4,93

0,27

Napredujejo v tehnični
izvedbi vaj (doseganje
dobrih rezultatov)

ledina

4,61

0,50

waldorfska

4,71

0,47

ledina

4,68

0,48

waldorfska

4,79

0,43

Med vadbo se vidi trud
otrok
Otroci se na uri dobro
razumejo in brez
problema oselujejo
motiviranost

ledina

4,93

0,26

waldorfska

5,00

0,00

ledina

50,61

3,06

waldorfska

52,79

3,33

V tabeli 4 so prikazani rezultati primerjave razlik pri motiviranosti učencev na javni in
waldorfski osnovni šoli. Narejena je primerjava posamezne podstavke pri obeh šolah.
Statistično značilni rezultati so obarvani sivo.
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Tabela 5
Primerjava razlik pri nemotiviranosti učencev na javni in waldorfski šoli
postavke
Učitelju ugovarjajo

Med podajanjem navodil
počnejo druge stvari
Otroci ne izvajajo nalog v
skladu z navodili
Otroci izvajajo naloge
zelo nezainteresirano
Otroci med nalogami
počnejo druge stvari

šola

Mean

Std.
Deviation

t

Sig. (2-tailed)

0,54

0,59

-0,29

0,77

0,00

1,00

0,00

1,00

-0,59

0,56

1,90

0,06

2,12

0,04

2,32

0,03

0,92

0,36

0,78

0,44

0,21

0,84

-0,73

0,47

0,81

0,42

ledina

1,21

0,42

waldorfska

1,14

0,36

ledina

1,79

0,74

waldorfska

1,86

0,77

ledina

1,50

0,51

waldorfska

1,50

0,76

ledina

1,07

0,26

waldorfska

1,07

0,27

ledina

1,54

0,51

waldorfska

1,64

0,63

Veliko pasivnih otrok
(brez opreme, z raznimi
težavami…)

ledina

1,29

0,46

waldorfska

1,07

0,27

Pasivni otroci ne
poslušajo učitelja, delajo
druge stvari

ledina

1,14

0,36

waldorfska

1,00

0,00

ledina

1,39

0,63

waldorfska

1,07

0,27

Med uro se dolgočasijo
Otroci motijo delo z
neprimernimi komentarji
in dejanji
Vaje jih ne navdušujejo

Pred koncem prenehajo z
izvedbo naloge
Neprimerno obnašanje
(pretepi, zmerjanje,
kričanje)
nemotiviranost

ledina

1,18

0,39

waldorfska

1,07

0,27

ledina

1,18

0,48

waldorfska

1,07

0,27

ledina

1,32

0,48

waldorfska

1,29

0,61

ledina

1,07

0,26

waldorfska

1,14

0,36

ledina

15,68

3,15

waldorfska

14,93

2,06

V tabeli 5 so prikazani rezultati primerjave razlik pri nemotiviranosti učencev na javni in
waldorfski osnovni šoli. Narejena je primerjava posamezne podstavke pri obeh šolah.
Statistično značilni rezultati so obarvani sivo.
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Tabela 6
Primerjava razlik učitelja pri uri športne vzgoje na javni in waldorfski osnovni šoli
postavke
Na uro pride točno

Je urejen

Na uro je pripravljen

Učencem podaja točna
navodila
Učence med izvajanjem
nalog opazuje, popravlja
Učence med uro
spodbuja na različne
načine
Če pride do
nesporazumov, jih zna
učitelj uspešno rešiti
Pripravljene ima posebne
naloge za pasivne učence
Pasivne učence vključuje
v uro

šola

Mean

Std.
Deviation

t

Sig. (2-tailed)

1,43

0,16

0,73

0,47

0,00

1,00

-0,96

0,34

-1,70

0,10

-1,43

0,16

-1,69

0,10

-3,18

0,00

-1,97

0,07

-0,36

0,72

-3,03

0,00

ledina

5,00

0,00

waldorfska

4,93

0,27

ledina

5,00

,0000a

waldorfska

5,00

,0000a

ledina

4,93

0,26

waldorfska

4,86

0,36

ledina

4,93

0,26

waldorfska

4,93

0,27

ledina

4,89

0,42

waldorfska

5,00

0,00

ledina

4,82

0,39

waldorfska

5,00

0,00

ledina

5,00

,0000a

waldorfska

5,00

,0000a

ledina

1,00

0,00

waldorfska

1,29

1,07

ledina

1,14

0,45

waldorfska

1,64

1,45

Učitelj v uro vključi
medpredmetno
povezovanje

ledina

1,00

0,00

waldorfska

1,64

1,08

Učiteljeve razlage so
zanimive, podaja primere
iz realnega življenja

ledina

1,32

0,77

waldorfska

2,14

1,46

ledina

4,89

0,31

waldorfska

4,93

0,27

ledina

43,93

1,41

waldorfska

46,36

3,77

Učiteljev govor nas
pritegne - ni monoton

učitelj

a. t cannot be computed because the standard deviations of both groups are 0.

V tabeli 6 so nanizane postavke, ki predstavljajo lastnosti učitelja. Predstavljeni so rezultati
primerjave učitelja na javni in waldorfski osnovni šoli. Statistično značilni rezultati so obarvani
sivo.
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3.3 Rezultati tretje hipoteze (H3: Učiteljev pristop veliko pripomore k
motiviranosti)
Za razlago dobljenih vrednosti, iz katerih bomo kasneje potrdili oz. ovrgli hipotezo, smo
predstavili tabelo. Za določanje hipoteze smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient.
Tabela 7
Povezanost motiviranosti in nemotiviranosti otrok z lastnostmi učitelja

Na uro je
pripravljen

Učence med
izvajanjem
nalog
opazuje,
popravlja

Učence med
uro spodbuja
na različne
načine

Pripravljene
ima posebne
naloge za
pasivne
učence

r

0,26

0,19

0,47**

0,13

r

0,03

0,21

0,51**

-0,16

r

0,12

-0,13

0,35*

0,09

r

0,04

0,48**

0,52**

0,12

r

-0,11

0,41**

0,13

0,05

r

0,10

0,28

0,49**

0,12

Otroci se na uri dobro
razumejo in brez
problema sodelujejo

r

0,31*

-0,05

-0,08

0,03

motiviranost

r

0,13

0,26

0,63**

0,13

Učitelju ugovarjajo

r

-0,26

0,10

-0,20

0,32*

r

-0,31*

-0,25

-0,60**

0,04

r

-0,28

-0,18

-0,31*

0,40**

r

0,09

-0,49**

-0,18

-0,04

r

-0,26

-0,04

-0,29

0,12

*

Med podajanjem navodil
učitelja poslušajo
Upoštevajo navodila
učitelja
Odgovarjajo na učiteljeva
vprašanja (verbalno
sodelujejo)
Vaje, ki jih je dal učitelj jih
zanimajo
Med vadbo so videti
zadovoljni
Napredujejo v tehnični
izvedbi vaj (doseganje
dobrih rezultatov)

Med učiteljevim
podajanjem navodil
počnejo druge stvari
Otroci ne izvajajo nalog v
skladu z navodili
Otroci izvajajo naloge
zelo nezainteresirano
Otroci med nalogami
počnejo druge stvari
Veliko pasivnih otrok
Pasivni otroci ne
poslušajo učitelja, delajo
druge stvari
Med uro se otroci
dolgočasijo

r

-0,03

-0,23

-0,35

-0,08

r

-0,17

-0,41**

-0,63**

-0,05

r

-0,13

-0,02

-0,48**

-0,08

**

Vaje jih ne navdušujejo

r

0,11

0,07

-0,59

-0,05

Pred koncem prenehajo z
izvedbo naloge

r

0,04

-0,01

0,08

0,21

nemotiviranost

r

-0,24

-0,19

**

-0,65

0,14

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*-povezava je statistično značilna na nivoju 0,05; **-povezava je statistično značilna na nivoju 0,01

V tabeli 7 so predstavljeni rezultati povezanosti motiviranosti in nemotiviranosti z učiteljem oz.
njegovih lastnostih. Rezultati, kjer obstaja linearna povezanost, so obarvani sivo.
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4 RAZPRAVA
Naša prva ničelna hipoteza pravi, da med učenci petih in osmih razredov ni razlik v
motiviranosti. Iz tabele 1, ki je prestavljena v prejšnjem poglavju je razvidno, da pri nekaterih
postavkah motiviranosti otrok (med podajanjem navodil učitelja poslušajo; upoštevajo navodila
učitelja; aktivno izvajajo naloge, ki jim jih je dal vodja; vaje, ki jih je dal učitelj jih zanimajo)
prihaja do statistično značilnih razlik med učenci petih ter osmih razredov. Prav tako lahko to
potrdimo iz tabele 2, kjer so predstavljene značilnosti nemotiviranosti otrok in prihaja do
statističnih razlik (med učiteljevim podajanjem navodil počnejo druge stvari; otroci ne izvajajo
nalog v skladu z navodili; otroci med nalogami počnejo druge stvari; med uro se otroci
dolgočasijo) in zato moramo ničelno hipotezo zanikati. Naša ničelna hipoteza pravi, da se
motiviranost otrok petih in osmih razredov med seboj ne razlikuje, zato ničelno hipotezo
zavračamo. Iz tabele 1, ki prikazuje primerjavo motiviranosti otrok petih in osmih razredov, je
razvidna povprečna aritmetična sredina pri petih razredih 3,38 ter pri osmih razredih 2,67. Prav
tako je razvidno iz tabele 2, ki prikazuje primerjavo nemotiviranosti otrok petih in osmih
razredov, da je povprečna aritmetična sredina pri petih razredih 2,59 in pri osmih razredih 1,87.
Kar je pri danih rezultatih precejšnja razlika.
Našo ugotovitev lahko utemeljimo z mnogimi študijami. Rezultati študije Cecić Erpič (2005)
kažejo, da se med petim in sedmim razredom zgodi statistično značilen upad tako zunanje kot
tudi notranje motivacije. Študija kaže, da do upada motivacije pride prav tako med sedmim
osnovne šole ter prvim letnikom gimnazije. Iz tega lahko povzamemo, da motivacija do športne
vzgoje s starostjo otrok upada. Razlogov za to je lahko več. Že v uvodu smo ugotovili, da prav
tako količina dnevnega gibanja pri otrocih s starostjo upada. Nekateri to razlagajo z dejstvom,
da gibalne dejavnosti s starostjo in odraščanjem vedno bolj zamenjujejo za delo za šolo in druge
sedeče, prostoročne aktivnosti. Iz tega lahko sklepamo, da so otroci petih razredov gibalno bolj
aktivni kot učenci osmih razredov. Torej so učenci petih razredov motivirani za gibanje kot
samo, iz rezultatov raziskav pa vidimo, da so na urah športne vzgoje motivirani manj, kot učenci
osmih razredov. Predvsem svobodna in ne vodena igra predstavljata otrokom veselje do
gibanja, športna vzgoja pa je vodena vadba, kjer je potrebno upoštevati ter slediti učiteljevim
navodilom, načrtovane naloge pa je potrebno izvajati v skladu s predpisi. Zato se otroci počutijo
omejeni in ne svobodni. Če otrokom vaje, ki jih morajo izvajati na uri niso zanimive, jih ne
izvajajo oz. tisti čas počne druge stvari, motijo preostale učence oz. se med samo uro
dolgočasijo.
Med vplive na motivacijo otrok pri pouku športne vzgoje vpliva tudi njihovo preživljanje
prostega časa ter koliko prostega časa posvetijo športu oz. gibanju. Zurc (2008) navaja, da so
najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na prostočasno gibalno oz. športno aktivnost mladih
socialno-ekonomski dejavniki in demografski dejavniki. Višji kot je socialno-ekonomski
položaj otrok ter njegovih staršev, večja je možnost izbire, kar pa pomeni tudi večjo vključenost
v organizirane športno-rekreativne aktivnosti. Avtorji si pri razlagah zakaj je tako niso enotni.
45

Na eni strani vzroke pripisujejo ozaveščenosti o pozitivnih učinkih gibanja, na drugi strani pa
pripadnosti določenim družbenim socialnim skupinam, dohodku posameznika, načinu življenja
in načinu preživljanja prostega časa. Vsekakor je družina otroka tista, ki v prvi vrsti vpliva na
otrokov odnos do neke dejavnosti, v našem primeru do športa in gibanja. Družina predstavlja
otrokovo primarno socializacijo, otrok se od svoje družine uči, jo posnema, se po njej zgleduje,
se z njo identificira ter od nje prevzema mnenja, navade in način razmišljanja. Otroci imajo
danes popolnoma drugačne navade in interese kar se tiče preživljanje prostega časa, kot so jih
imeli včasih. Kvaliteta preživljanja prostega časa danes je vsekakor slabše kakovosti, kot je bila
nekoč. Novodobni otroci veliko časa preživljajo pred računalniki, televizijo ter v zaprtih
prostorih. Zato je spodbuda staršev pri tem še toliko bolj pomembna. Če se starši ne zanimajo
za gibanje obstaja velika verjetnost, da za gibanje tudi otrok ne bo kazal pretiranega zanimanja.
Takšni starši svojih otrok verjetno ne bodo preveč spodbujali k temu in seveda tudi obratno. Če
se starši veliko gibljejo, so o vplivu gibanja ozaveščeni ter se zavedajo pozitivnih vplivov na
zdravje posameznika ter živijo zdrav življenjski slog, obstaja večja verjetnost, da jih bo otrok
posnemal, živel zdravo ter se gibal z njimi (sprehodi, hoja v hribe, kolesarjenje, tek, družinski
športi) in tako bo otrok vzljubil gibanje in šport. Rak (2011) v svojem diplomskem delu
dokazuje, da učenci katerih starši so športnim dejavnostnim naklonjeni, redni športni vadbi
dnevno namenijo več časa kot otroci, katerih starši so športnim dejavnostnim nenaklonjeni.
Znano je, da otroci predstavljajo ogledalo svojih staršev. Prav tako otroci staršev, ki so športnim
aktivnostim naklonjeni, dosegajo pri športni vzgoji boljše rezultate in si želijo več ur športne
vzgoje tedensko.
Kot že omenjeno, na prostočasno gibalno aktivnost vpliva tudi bivalno okolje posameznika.
Različna okolja družinam ponujajo drugačne možnosti ukvarjanja s športom, torej je zelo
pomembno ali družina živi v mestu ali na podeželju. V mestu je več igralnih površin, otroških
igrišč, parkov, šolskih igrišč. O pomembni povezavi med gibalnimi dejavnostmi in
dostopnostjo športne infrastrukture ter zaznanimi estetskimi karakteristikami okolja (npr.
urejene rekreacijske površine, kolesarske steze..) pričajo tudi rezultati raznih raziskav. Nekateri
avtorji ugotavljajo (Mateljek in Planinšec, 2006), da so otroci s podeželskih šol manj gibalno
dejavni kot vrstniki iz mestnih in primestnih šol. Kot razlog navajajo, da so otroci, ki živijo v
mestih deležnih bolj kakovostnih športnih aktivnosti. Prav tako so mnenja, da je v mestnem
okolju verjetno bolj prisotna zavest o pomenu športne aktivnost, zato ukvarjanje s športom
predstavlja pozitivnejšo vrednoto. Spet drugi avtorji (Pišot idr., 2002, v Šimunič, 2010) pa tej
ugotovitvi nasprotujejo ter ugotavljajo, da so podeželski učenci pri vseh gibalnih nalogah
dosegli boljše rezultate kot mestni otroci. Ugotavljajo, da so mestni otroci manj gibalno dejavni
od primestnih in podeželskih otrok ter zato posledično tudi manj gibalno učinkoviti. Prav tako
so ugotovili, da otroci nimajo enakih možnosti za gibalno in športno udejstvovanje, ne glede na
organizirano ali neorganizirano igranje na prostem. Mestni otroci se v primerjavi s
podeželskimi bolj vključujejo v organizirane športne dejavnosti, vključeni pa so tudi v več
športnih društev. Vzrok verjetno tiči v večji in pestrejši ponudbi športnih programov v mestih,
večja izbira različnih športnih objektov, otroci gredo od doma do objekta lahko sami in peš
(Šimunič idr., 2010).
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Kot smo že omenili v uvodu, lahko pri pouku športne vzgoje otrok doživlja notranjo ali zunanjo
motivacijo. Pri doseganju rezultatov pri športni vzgoji sta pomembni obe vrsti motivacije. Ko
sami nekaj želimo, govorimo o notranji motivaciji, ko pa nam cilje postavlja nekdo drug, pa
govorimo o zunanji motivaciji. Konkretno lahko povemo, da je bila vsebina sklopa opazovanih
ur v osmem razredu košarka, na koncu sklopa pa je sledilo ocenjevanje. Iz tega lahko sklepamo,
da je bilo ocenjevanje tisto, ki je že v štartu poskrbelo za dodatno motiviranost otrok osmih
razredov. Notranja motivacija je vsekakor bolj zaželena kot zunanja, saj le ta otroka iz njegovih
lastnih potreb kot so zadovoljstvo, sprostitev, sreča, dobro počutje, druženje pritegne k samemu
pouku. Številne študije (npr. Barić, Cecić Erpič in Babič, 2002; Deci in Ryan, 1985, v Škof,
2005) kažejo na to, da je ravno notranja motivacija tista, ki pomembno vpliva na odločanje
otrok za ukvarjanje in ukvarjanje s športom. Rezultati študije Cecić Erpič ind. (2005), ki je bila
narejena na vzorcu 1148 učencev razkriva spodbudne rezultate, da notranja motivacija
prevladuje nad zunanjo. To pomeni, da učence spodbuja težnja po razvijanju sposobnosti ter
pridobivanju novih izkušenj.
V uvodu smo že predstavili, kako pomembno vlogo pri vzgojno-izobraževalnem procesu ima
učitelj. Učitelj je tisti, ki mora organizirat vadbeno uro raznoliko in zanimivo, tako da lahko
vsak učenec najde nekaj, pri čemer bo užival, se zabaval, kar ga zanima ter kjer bo lahko
pokazal svoje sposobnosti. Učencem mora podati tako praktična kot tudi teoretična znanja o
samem športu ter o njegovem pozitivnem vplivu da telo ter naše počutje in zdravje. Od
učenčevega in učiteljevega prizadevanja ter njunega medsebojnega sodelovanja je odvisna
učinkovitost in rezultat pri samih urah. Učinkovitost učitelja je odvisna tako od njegovih znanj,
spretnosti in izkušenj oz. usposobljenosti, kot tudi od njegovih občutkov, osebnih lastnosti,
njegove energije. Child (1986, v Kyriacou, 1997) v svoji analizi spretnosti poučevanja poudarja
poznavanje učnih vsebin ter učencev, priprave in načrtovanja, organizacijo ure, obvladovanje
razreda, ocenjevanje učenja ter vrednotenje lastnega poučevanja. Učitelj se pri urah športne
vzgoje odraža kot umetnik, zdravnik, raziskovalec in menedžer. Tudi sama menim, da ima pri
motiviranosti učencev na sami uri ključno vlogo učitelj, saj mora biti na samo uro maksimalno
pripravljen, pripraviti mora zanimivo, zabavno in hkrati poučno uro, takšno, ki bo otroke kar
najbolje pritegnila. Vsekakor pa so zelo pomembne tudi izkušnje, ki jih skozi leta poučevanja
nabira učitelj. Leinhard in Greeno (1986, v Kyriacou, 1997) trdita, da se izkušenejši učitelji
boljše znajdejo pri nepredvidljivih situacijah. Hitreje in lažje se prilagodijo ter najdejo ustrezno
rešitev pri nastalem problemu. Cecić Erpič idr., (2005) na podlagi rezultatov študije, v kateri je
sodelovalo 89 učiteljev navajajo, da ima najstarejša skupina učiteljev (kateri imajo tudi največ
izkušenj), najvišje izraženo tako notranjo kot tudi zunanjo motivacijo. Poleg tega, da so dobro
motivirani sami učitelji športne vzgoje, pa je seveda zelo pomembno tudi to, da znajo svoje
učence motivirati. Pomemben je individualen pristop, glede na posameznikove sposobnosti in
značilnost. Še posebej je pomemben pristop do otrok, ki gibalno niso zelo uspešni oz. se želijo
športni vzgoji tako ali drugače izogniti ter zaradi športne ne opreme uro presedeti na klopi.
Ravno pri takšnih otrocih si moramo najbolj prizadevati, da bi se ukvarjali s športom. Na naših
urah ni bilo nobenih ekstremov oz. daljših izostajanj od pouka športne vzgoje.
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Omenili smo tudi kako zelo je pomembno, da je na sami uri prisotno kar največ igre. Tudi nove
vsebine so lahko otroku predstavljene skozi igro, kar pa za učitelja pomeni, da mora v pripravo
in izvedbo vključiti ogromno časa ter energije. Prav tako mora učitelj predstaviti navodila
učencem jasno in glasno ter na kar se da zanimiv način, saj mora pritegniti otrokove pozornosti.
Če učenci ne poslušajo navodil posledično tudi ne vedo, kako je potrebno pravilno izvajati
določeno nalogo.
Na podlagi zgoraj omenjenih dejavnikov in podatkov tako zavračamo našo ničelno hipotezo in
lahko rečemo, da so med učenci petih in osmih razredov razlike v motiviranosti. Ugotovili
smo, da prihaja do razlik med učenci petih in osmih razredov pri več postavkah (med
podajanjem navodil učitelja poslušajo; upoštevajo navodila učitelja; aktivno izvajajo naloge, ki
jim jih je dal učitelj; vaje, ki jih je dal učitelj jih zanimajo; med učiteljevim podajanjem navodil
počnejo druge stvari; otroci ne izvajajo nalog v skladu z navodili; otroci med nalogami počnejo
druge stvari; med uro se otroci dolgočasijo; vaje jih ne navdušujejo; učitelj je na uro pripravljen;
učence med uro spodbuja na različne načine) zato posledično sklepamo, da so otroci različnih
razredov različno motivirani.
Ugotavljali smo tudi, ali obstajajo razlike v motiviranosti otrok na javni in waldorfski osnovni
šoli. Naša druga ničelna hipoteza pravi, da med učenci javne in waldorfske šole ni razlik v
motiviranosti pri urah športne vzgoje. Iz skupnega seštevka posameznih postavk na koncu
tabele 4, ki predstavlja primerjavo motiviranosti javne in waldorfske osnovne šole je razvidno,
da je aritmetična sredina pri javni osnovni šoli 50,61, pri waldorfski osnovni šoli pa 52,79.
Prihaja torej do statističnih razlik, zato ničelno hipotezo zavračamo.
Iz že omenjene tabele 4 je razvidno, da se otroci waldorfske osnovne šole v večji meri
samostojno javljajo za demonstracijo nalog, kar nam pove, da so otroci samostojni, imajo
zaupanje vase in nimajo strahu pred javnim nastopanjem in izpostavljanjem. Na to jih je lahko
pripravila že šola sama, tudi skozi druge predmete. Kot smo predstavili skozi uvod je za
waldorfsko šolo značilno, da otroka kar se da vsestransko pripravi na kasnejše življenje. Na
opazovanju smo skozi pogovore z učiteljicami izvedeli, da osmošolci vsako leto sami sestavijo
in kasneje tudi predstavijo gledališko igro. To nam potrjuje, da vsaj večini učencev javna
nastopanja in izpostavljanja ne predstavljajo večjih težav. Prav tako lahko iz tabele 4
razberemo, da so vaje, ki jim jih na urah predstavi učitelj, bolj zanimive za waldorfske otroke,
kot za otroke na javni šoli. Razlogov za to je lahko več: skozi opazovanje smo ugotovili, da
športna vzgoja na javnih šolah poteka zelo resno in strogo. Učenci obravnavajo vsebinsko
tematiko npr. košarko, po desetih urah te teme (torej utrjevanja in igranja) sledi ocenjevanje.
Učenci cel sklop učijo nekih vsebin oz. jih ponavljajo in utrjujejo ter se pripravljajo na
ocenjevanje, ki sledi ob koncu sklopa. Vsebine pri košarki je veliko, učenci in učenke morajo
obvladati veliko figur, zato drugim dejavnostim tisti čas ne posvečajo veliko pozornosti. Torej
za sproščujoče igre oz. prosto igro ni časa. Ker pri waldorfski šoli številčnega ocenjevanja ni,
poteka pouk bolj sproščeno, umirjeno, na urah je lahko prisotnih več iger ter vsebin, ki so
učencem ljubše ter zanimivejše. Ugotovili smo že, da je učenje skozi igro bolj učinkovito in še
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zabavno povrhu. Zato mislim, da so vaje na waldorfski šoli otrokom ljubše in jih raje izvajajo,
saj so tudi vsebine zanimivejše. Na lastne oči smo videli, da so se na kakšni uri učenci na
waldorfski šoli samo igrali. Učitelju so potožili, da bi se zabavali, nakar se je učitelj odločil, da
bodo igrali prirejeno igro »Med dvema ognjema«. To se je zgodilo kar nekajkrat. Dve šolski
uri so se tako zabavali, tekli sem ter tja ter se izmikali žogi, igrali in sodelovali pa so vsi učenci.
Ko so se po treh ponovitvah otroci počasi začeli dolgočasiti, sta učitelja predlagala novo igro
(T-ball in podaje). Tako so na uri zamenjali tri igre. Res je, da se niso naučili nič novega, vendar
so bili skozi celotni dve uri motivirani, so uživali, bili zadovoljni, veseli, sproščeni ter obenem
tudi aktivni (tek za žogo, izogibanje ter bežanje pred žogo, lovljenje, meti), kar je na koncu tudi
cilj športne vzgoje. Veliko zadovoljstvo pa gre tudi učitelju, saj ni lepšega kot videti vesele in
zadovoljne otroke, ki z nasmehom na obrazu zapuščajo telovadnico.
Težavo predstavlja tudi čas. Mogoče na javni šoli učitelj učencem preprosto ne dovolijo, da bi
se sami javili za demonstracijo, ker bi jim to vzelo preveč časa, oni pa so že tako ali tako v
zaostanku ter v primanjkljaju s časom. Moramo se zavedati, da 45 minut športne vzgoje mine
prehitro, od tega pa nekaj časa porabimo že na začetku za umiritev učencev. Če demonstrira
nalogo učenec, se za to porabi več časa, kot če nalogo demonstrira učitelj. Na waldorfski šoli
bi lahko rekli, da čas ne predstavlja nobene ovire. Tu sta namreč združeni po dve uri skupaj,
torej je časa več, zato je lahko tudi učitelj bolj sproščen in umirjen, saj ima na voljo več časa za
izvedbo načrtanih vsebin in nalog. Dvojna ura športne vzgoje na waldorfski šoli predstavlja še
en razlog več, da lahko preživijo več časa zunaj. Svež zrak in naravno okolje blagodejno
vplivajo na posameznika. Tukaj naj še omenimo, da tudi sama lokacija predstavlja pomembno
prednost waldorfske šole. Kot že rečeno, učenci preživijo veliko časa zunaj. Največkrat so
zunanje dejavnosti potekale na jasi v bližini ljubljanskega gradu, nekajkrat pa tudi na bližnjem
nogometnem igrišču. Na javni osnovni šoli nismo zahajali ven, razlog pa je bil v slabemu
vremenu. Na Osnovni šoli Ledina, kjer je potekalo opazovanje na javni šoli, imajo igrišče pred
šolo. Slaba stran tega igrišča je, da si ga delijo še z drugimi otroci, ki so isti čas zunaj
(podaljšano bivanje, športna vzgoja na razredni stopnji).
Malo smo že omenili samo vsebino ur športne vzgoje. V času opazovanja so se na waldorfski
šoli ravno pripravljali za šolo v naravi, ki so se jo udeležili otroci petih razredov, bila je na
Dunaju. Zbralo naj bi se nekaj osnovnih šol, pripravljali pa so olimpijado, kjer so otroci
sodelovali v naslednjih disciplinah: rokoborba, met kopja, met diska, mini maraton. Dejavnosti
so nenavadne, zato je zanimanje ter motiviranost pri delu s temi pripomočki še toliko večja.
Otroci so se na urah športne vzgoje naučili vseh omenjenih disciplin. Poleg naštetega so se
velikokrat tudi lovili okrog dreves, se igrali skrivalnice ter še druge zanimive igre na prostem.
Prav tako je iz tabele 5 razvidna razlika pri nemotiviranosti otrok na omenjenih šolah. Pri javni
šoli je več otrok pasivnih, ti pa se med urami bolj dolgočasijo kot otroci waldorfske osnovne
šole. Med opazovanjem sem zasledila, da velikokrat pasivni otroci na waldorfski šoli sploh niso
prišli na uro športne vzgoje. Do dela so bili opravičeni, zato so med samo uro ostali pri razredni
učiteljici ter počeli druge stvari. Koliko je bilo takšnih otrok in kolikokrat se je to zgodilo, ne
vemo. To se je dogajalo pri petih razredih. Lahko pa še omenimo, da množičnega opravičevanja
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nikoli ni bilo, tudi ne pred samim ocenjevanjem košarke pri učenkah osmih razredov javne
osnovne šole. Pri urah so zelo lepo sodelovale. Iz tabele 6 lahko razberemo, da učitelj
waldorfske osnovne šole uporablja več medpredmetnega povezovanja, kar pa lahko pritegne
tudi pozornost pasivnih učencev, posledično torej pasivni učenci poslušajo učitelj.
Medpredmetno opazovanje so največkrat uporabili, ko so bili zunaj. Med hojo po poti do jase
na gradu so opazovali naravo, ker so se pripravljali tudi na mini maraton, so veliko govora in
prakse namenili dihanju med tekom.
Kot smo omenili že v uvodu, je za dober vzgojno-izobraževalni učinek potrebna vrsta
dejavnikov in med najpomembnejše lahko uvrstimo ustrezni objekt, učila in pripomočke, ki so
na voljo, prav tako dognano didaktično tehnologijo in dober učni načrt ter dobro, strokovno
podkovan, iznajdljiv, in ustvarjalen učitelj. Že ena sama malenkost nas lahko do veliko stvari
prikrajša - v našem primeru lahko vidimo, da je lokacija šole zelo pomembna. Če učitelj v
svojemu poklicu uživa, ima razvit čut odgovornosti ter ima v sebi nekaj človeškega erosa,
potem lahko pričakujemo najboljše vzgojno-izobraževalne učinke. Če manjka le en omenjen
člen, pa je lahko najboljši učinek že ogrožen. Ustrezna filozofija športne vzgoje in na njej
utemeljen ustrezen učni načrt pa sta najpomembnejši podlagi učinkovitega vzgojnoizobraževalnega dela. Dober učni načrt je manj prizadevnemu učitelju predvsem dober vodnik,
medtem ko je dobremu učitelju najboljša podlaga za razcvet njegove inovativnosti in
ustvarjalnosti (Kristan, 2009).
Kot smo predstavili že v uvodu, učence na waldorfski šoli ocenjujejo opisno, medtem ko so na
javni šoli ocenjeni z ocenami od ena do pet. Kot že omenjeno, so imeli osmi razredi na javni
osnovni šoli tematiko košarka, na koncu sklopa je sledilo ocenjevanje. Ocenjevanje se je za vse
dobro izteklo, vsi so dobili zelo lepe ocene. Konkretno na našem primeru pa lahko potrdimo,
da je zunanja motivacija nadvladala notranjo.
Na podlagi zgoraj omenjenih dejavnikov in podatkov tako zavračamo našo ničelno hipotezo ki
pravi, da med javno in waldorfsko osnovno šolo ni razlike v motiviranosti otrok. Ugotovili smo,
da prihaja do razlik med šolama pri več postavkah (učenci se samostojno javljajo za
demonstracijo nalog; vaje, ki jih je dal učitelj jih zanimajo; pasivni otroci ne poslušajo učitelja,
delajo druge stvari; med uro se dolgočasijo; učitelj v uro vključuje medpredmetno povezovanje)
zato posledično sklepamo, da so otroci na waldorfski osnovni šoli pri urah športne vzgoje bolj
motivirani, kot na javnih šolah.
Omeniti moramo, da so bila opazovanja izvedena v različnem času. Na waldorfski osnovni šoli
smo izvajali opazovanja od septembra do decembra, na javni osnovni šoli pa od aprila do junija.
Za izboljšanje naloge mislim da bi bilo smiselno opazovati učence isti čas, saj bi tako lahko
opazovali iste vsebinske sklope. Vedeti moramo, da so nekateri vsebinski sklopi za nekatere
otroke že sami po sebi bolj motivirani, kot drugi - npr. igre z žogo oz. atletika ali tek. Še enkrat
pa moramo poudariti, da so bila opazovanja izvedena na zelo majhnih vzorcih.
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Ker je učiteljevo delo neizmernega pomena, smo s pomočjo Pearsonovega korelacijskega
koeficienta ugotavljali, če in kako učiteljeve lastnosti vplivajo na motiviranost učencev.
Rezultate smo predstavili v tabeli 7. Dokazali smo, da učiteljev pristop veliko pripomore k
motiviranosti otrok ter sprejeli tretjo hipotezo.
Iz tabele 7 je razvidno, da ima učiteljeva lastnost spodbujanje otrok na različne načine največjo
pozitivno povezanost z motivacijo otrok. Povezanost se je tukaj pojavila petkrat, kar je večkrat
kot pri ostalih lastnostih učitelja, kjer se je povezanost pojavila enkrat ali dvakrat. Povezanost
se je pojavila pri:
-med podajanjem navodil učitelja poslušajo
Vsebina ure je vsekakor glavni in največji magnet, ki pritegne učence k sodelovanju in
poslušanju. Temu sledi učiteljeva iznajdljivost, kako bo to vsebino zapakiral ter jo na najbolj
zanimiv način predstavil otrokom. Zavedati se moramo, da pouk športne vzgoje poteka v
telovadnici in ne v učilnici, zaradi česar so učenci bolj sproščeni, prisotno je več govorjenja in
čebljanja, kot v razredu. Naloga učitelja je, da v velikem prostoru, kjer se njegov glas odbija po
celi telovadnici, pritegne učenčevo pozornost. Če učitelj učencem nekaj razlaga ter jih sprašuje
z zanimanjem, kar se sliši iz tona njegovega glasu ter vidi po izrazu na obrazu, je to povsem
nekaj drugega, kot če učiteljev glas zveni utrujeno, dolgočasno in monotono. Bolj, kot zna
učitelj učence med samo uro spodbujati na različne načine, bolj ga bodo učenci poslušali, saj
so le ti željni uspeha, napredka ter pohvale. Ko jih učitelj spodbuja, učenci dobijo zagon,
potrdilo, da vajo izvajajo pravilno, željo po napredku, željo po biti boljši od svojega sošolca,
do izraza pride tekmovalnost. Učenci so zelo vesel, če se kdo zanima zanje, da je nekomu mar
zanje, za njihovo delo ter napredek. Učenci pri učitelju rajši vidijo, da se le ta premika in hodi
po telovadnici, opazuje njihovo delo ter njihovo napredovanje in pomaga tistim, ki imajo
težave, kot pa na tiste, ki učencem npr. dajo žogo, potem pa jih pustijo same oz. sedijo na klopi.
Vse to ustvarja splošen vtis o tem, kakšen je učitelj ter o tem, če se mu zdi vredno, da se pri
pouku trudi in da učenci od njega kaj odnesejo. Če želi učitelj ohranjati in spodbujati
sodelovanje učencev, mora biti njegovo obnašanje sproščeno, prepričljivo, samozavestno,
premišljeno, mora pritegniti zanimanje za pouk.
-Prav tako se je povezanost pojavila pri upoštevajo navodila učitelja. Kot smo že v zgornjem
zapisu ugotovili, bolj kot učitelj učence med uro spodbuja, bolj se želijo učenci dokazati. Učitelj
učence popravlja ter jim daje navodila, kako postati še boljši pri izvajanju določene vaje. Ker
učenci učitelju zaupajo ter verjamejo, da si želi zanje le najboljše ter da si želi uspeha,
upoštevajo njegova navodila. To jih lahko na koncu pripelje tudi do boljše zaključne ocene.
-Povezanost se je pojavila tudi pri odgovarjajo na učiteljeva vprašanja. Učenci torej učitelju
zaupajo, zavedajo se, da so njegovi nameni dobri ter da pozitivno vplivajo na njihov napredek.
Zavedajo se, da je komunikacija najboljša, če poteka obojestransko, zato z učiteljem sodelujejo,
ga dopolnjujejo ter odgovarjajo na zastavljena vprašanja, saj verjamejo, da jih bo to pripeljalo
do napredka.

51

-Povezanost se je pojavila tudi pri vaje, ki jih je dal učitelj, jih zanimajo. Kot smo že povedali,
so poleg vsebine ure zelo pomembne dejavnosti oz. vaje, ki jih učitelj izbere, da se bodo na uri
izvajale. Bolj kot so vaje zanimive, bolj bodo učenci sodelovali ter motivirani za samo uro. Tudi
Kyriacou (1997) pravi, da učitelj z zanimivimi vajami pritegne in ohranja pozornost učencev.
-Tudi pri napredujejo v tehnični izvedbi vaj se je pojavila povezanost. Bolj, kot učitelj učence
med uro spodbuja, bolj in hitreje bodo napredovali v izvedbi tehničnih vaj. Ko učitelj učence
spodbuja, jim daje tudi dodatna navodila, kako vajo izvesti še boljše. Učitelj strmi k temu, da
bi bili učenci najboljši ter da bi hitro napredovali. Torej zbira tudi temu primerne naloge. Če
učenci upoštevajo njegova navodila ter sledijo njegovim nasvetom, bodo lažje in hitreje
napredovali v tehnični izvedbi vaj.
Iz podatkov v tabeli 7 je prav tako razvidno, da obstaja pozitivna povezanost med učiteljevo
lastnostjo da učence med izvajanjem naloge opazuje, popravlja in vaje, ki jim jih je dal učitelj,
jih zanimajo ter prav tako med učiteljevo lastnostjo da učence med izvajanjem naloge opazuje,
popravlja in med vadbo so videti zadovoljni.
Prav tako smo v tabeli 7 opazili pozitivno povezanost med učiteljevo lastnostjo, da je na uro
pripravljen z otroci se na uri dobro razumejo in brez problema sodelujejo.
To so bile povezanosti, ki vplivajo na pozitivno motivacijo. Imamo pa tudi takšne, ki vplivajo
na negativno motiviranost. Ker v našem primeru dokazujemo motiviranost otrok, so negativne
linearne povezanosti nemotiviranosti zaželene oz. pričakovane.
Iz tabele 7 je razvidno, da ima učiteljeva lastnost spodbujanje otrok na različne načine največjo
negativno povezanost z nemotivacijo otrok. Povezanost se je tukaj pojavila šestkrat, kar je
večkrat kot pri ostalih lastnostih učitelja, kjer se je povezanost pojavila enkrat ali dvakrat. S tem
podkrepimo že prej omenjen rezultat, da je lastnost učitelj učence spodbuja na različne načine
najbolj povezana z motiviranostjo otrok. Povezanost se je tukaj pojavila šestkrat. Negativna
povezanost se je pojavila pri:
-med učiteljevim podajanjem navodil počnejo druge stvari,
-otroci ne izvajajo nalog v skladu z navodili,
-veliko pasivnih otrok,
-pasivni otroci ne poslušajo učitelja, delajo druge stvari,
-med uro se otroci dolgočasijo,
-vaje jih ne navdušujejo.
Prav tako je iz podatkov v tabeli 7 razvidno, da obstaja negativna povezanost med učiteljevo
lastnostjo na uro je pripravljen ter med učiteljevim navodilom počnejo druge stvari. Kot smo
že v uvodu omenili, učitelj s svojo pripravljenostjo na uro ter podajanjem točnih informacij,
pritegne učenčevo pozornost.
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Iz podatkov tabele 7 je razvidno, da obstaja negativna povezanost med učiteljevo lastnostjo
učence med izvajanjem nalog opazuje, popravlja z otroci izvajajo naloge zelo nezainteresirano
ter pasivni otroci ne poslušajo učitelja, delajo različne stvari.
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5 SKLEP
Gibanje je osnovna človeška potreba, ki otroku omogoči vstop v prostor ter spoznavanje le tega.
Omogoča mu tudi vključevanje v svet, ki ga obdaja. Redno in zadostno gibanje je pomembno
skozi vsa starostna obdobja, še posebej pa je pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj prinaša
vrsto pozitivnih koristi. Za otroke pomeni redno gibanje vsaj ena ura gibanja dnevno. Pri otrocih
in mladostnikih je potrebno razvijati željo po gibanju, saj z leti želja po gibanju pada. Navade,
ki jih otroku privzgojimo v otroštvu, ga bodo spremljale tudi kasneje, v odrasli dobi.
V šolah je telesna dejavnost otrokom ponujena v obliki predmeta športna vzgoja. Trdimo lahko,
da je predmet športna vzgoja pri učencih zelo priljubljena. Študije namreč kažejo, da je športna
vzgoja tako na razredni kot tudi na predmetni stopnji med učenci najbolj priljubljen šolski
predmet (Jurak G. idr, 2002). Vzroki za to so verjetno v priljubljenosti učnih vsebin ter načinov
poučevanja ter učenja. V magistrski nalogi smo opisali program športne vzgoje javne in
waldorfske osnovne šole ter ugotovili, da se programa med sabo bistveno ne razlikujeta. Želeli
smo primerjati in ugotoviti ali obstajajo razlike v motiviranosti učencev petih in osmih, prav
tako pa smo želeli primerjali in ugotovili ali obstajajo razlike v motiviranosti učencev javne in
waldorfske osnovne šole. Kot smo dokazali skozi magistrsko, ima v procesu poučevanja športne
vzgoje zelo pomembno vlogo tudi učitelj, zato smo želeli primerjati in ugotoviti tudi vpliv
učiteljevega pristopa k motiviranosti učencev pri pouku športne vzgoje. Tako smo si postavili
naslednje tri hipoteze:

H01: med učenci petih in osmih razredov ni razlik v motiviranosti
H02: med učenci javne in waldorfske šole ni razlik v motiviranosti
H3: učiteljev pristop veliko pripomore k motiviranosti

Na javni in waldorfski osnovni šoli smo opazovali 14 ur pouka športne vzgoje ter si s pomočjo
opazovalnega lista delali zapiske opazovanj. Opazovali smo pete in osme razrede na Osnovni
šoli Ledina ter Waldorfski osnovi šoli v Ljubljani. Pri opazovanju smo bili pozorni na točno
prihajanje učencev k pouku, na primerno in ustrezno športno opremo, pozorni smo bili, če
učenci med podajanjem navodil učitelja poslušajo ter upoštevajo njihova navodila, če se
samodejno javljajo za izvedbo nalog. Pozorni smo bili tudi na to, če so naloge, ki jim jih je
podal učitelj izvajali aktivno, če so jim bile vaje zanimive, če so bili otroci med vadbo videti
zadovoljni, če so v tehnični izvedbi na sami uri napredovali, če se pri izvajanju vaj vidi trud
otrok. Pozorni smo bili še na to, ali učenci odgovarjajo na učiteljeva vprašanja ter če se otroci
med seboj dobro razumejo in brez problema sodelujejo. S pomočjo teh parametrov smo
ugotovili motiviranost otrok. S pomočjo naslednjih parametrov pa smo določili tudi
nemotiviranost učencev: učenci učitelju ugovarjajo, med učiteljevim podajanjem navodil
počnejo druge stvari, otroci ne izvajajo nalog v skladu z navodili, izvajajo naloge zelo
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nezainteresirano ter med nalogami počnejo druge stvari, na urah je veliko pasivnih otrok,
pasivni otroci ne poslušajo učitelja in počnejo druge stvari, otroci se med uro dolgočasijo, otroci
motijo z neprimernimi komentarji in dejanji, vaje jih ne navdušujejo, pred koncem prenehajo z
izvedbo naloge, se neprimerno obnašajo (pretepi, zmerjanja, kričanje). Na uri smo opazovali
ter šteli, kolikokrat so se našteta vedenja ponovila ter si beležili v tabelo, ki jo lahko vidimo v
prilogi. Zapisovali smo si tudi vsebine, ki so potekale na posamezni uri. Na urah smo hkrati
opazovali tudi delo učitelja, njegovo pripravljenost na ure, urejenost, točnost. Pozorni smo bili
na to, če učencem podaja točna navodila, če učence med izvedbo naloge opazuje ter popravlja,
če učence med uro spodbuja na različne načine. Prav tako smo bili pozorni, kakšen je učiteljev
odnos do pasivnih otrok, če in kako jih vključuje v uro ter če ima za njih pripravljene posebne
naloge. Pozorni smo bili tudi na to, če učitelj v samo uro vključuje medpredmetno opazovanje,
če so njegove razlage zanimive, če podaja primere iz realnega življenja ter kako nas pritegne
učiteljev govor (ni monoton). Po končanih opazovanjih ter vpisu seštevkov v tabele smo
podatke analizirali. S pomočjo T-testa smo preverili ničelni hipotezi, s pomočjo Pearsonovega
korelacijskega koeficienta pa smo preverili tretjo hipotezo ter ugotovili povezanost med
lastnosti učitelja z motiviranostjo otrok pri urah športne vzgoje.
Na podlagi rezultatov opazovanja smo ugotovili, da so razlike v motiviranosti učencev petih in
osmih razredov. Statistično značilne razlike se pri motiviranosti pojavijo pri naslednjih trditvah:
med podajanjem navodil učitelja poslušajo; upoštevajo navodila učitelja; aktivno izvajajo
naloge, ki jim jih je dal vodja; vaje, ki jim jih je dal učitelj, jih zanimajo. Statistično značilne
razlike se pojavijo tudi pri nemotiviranosti, pojavijo se pri: med učiteljevim podajanjem navodil
počnejo druge stvari; otroci ne izvajajo nalog v skladu z navodili; otroci med nalogami počnejo
druge stvari. Na podlagi tega smo prvo hipotezo zavrnili.
Prav tako smo pri obdelavi dobljenih podatkov ugotovili, da prihaja do statistično značilnih
razlik tudi v motiviranosti med učenci javne in waldorfske osnovne šole. Statistično značilne
razlike se pri motiviranosti pojavljajo pri naslednjih trditvah: se samostojno javljajo za
demonstracijo nalog ter vaje, ki jim jih je dal učitelj jih zanimajo. Tudi pri nemotiviranosti se
pojavijo statistično značilne razlike in sicer pri trditvi pasivni otroci ne poslušajo učitelja, delajo
druge stvari ter med uro se dolgočasijo. Na podlagi tega smo tudi drugo hipotezo zavrnili.
Skozi opazovanje ter raziskavo je bilo ugotovljeno, da pri učencih petih in osmih razredov
prihaja do razlik v motiviranosti, prav tako pa prihaja do razlik v motiviranosti med javno in
waldorfsko osnovno šolo. Zato smo prvo in drugo hipotezo zavrnili. Žal namen magistrske
naloge ni bil ugotavljati komu v prid so bile ugotovljene razlike ter kakšne razlike so se pojavile.
Vseeno se lahko vprašamo, zakaj je kljub istemu učnemu programu do razlik prišlo, a odgovor
na to vprašanje bodo sama ugibanja. Skozi opazovanja smo ugotovili, da imajo na waldorfski
osnovni šoli pouk športne ure po dve uri skupaj. Torej imajo na voljo več časa, lahko počnejo
več stvari, lahko si vzamejo čas, gredo ven, v naravo, počnejo zabavne in zanimive stvari. Skozi
opazovanja smo videli, da so bili res velikokrat v naravi, velikokrat so odšli peš do bližnjega
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ljubljanskega gradu ter na jasi izvajali vaje, se lovili, skrivali ter igrali različne igrice. Pri pouku
športne vzgoje na waldorfski osnovni šoli je bilo prisotne veliko več igre, nove vsebine so bile
otrokom predstavljene skozi igro, medtem ko je bilo na javni šoli igre manj. Tukaj je
prevladovalo bolj resno delo ter priprave na ocenjevanje, ki je sledilo slej kot prej. Kot smo v
magistrskem delu že ugotovili, je igra svojevrstna dejavnost, ki je najbolj primerna otrokovi
naravi in osnovnim zakonitostim njegovega razvoja. Je pomembna za razvoj otrokove osebnosti
in njegovega ustvarjalnega odnosa do življenja in okolja, saj je svobodna, spontana,
raziskovalna in ustvarjalna dejavnost. Izhaja iz otrokove notranje potrebe po aktivnosti. Ravno
zato je prisotnost igre na urah več kot zaželjena.
Vrsta dejavnikov je potrebna, da dobimo dober vzgojno-izobraževalni učinek. Med
najpomembnejše sigurno sodijo ustrezni objekti, učila in pripomočki, dognana didaktična
tehnologija, dober učni načrt ter dobro, strokovno podkovan, iznajdljiv, ustvarjalen učitelj. Če
ima učitelj razvit čut odgovornosti, če ima v sebi nekaj človeškega erosa ter v svojemu poklicu
uživa, potem lahko pričakujemo najboljše vzgojno-izobraževalne učinke. Če manjka le en
naštet člen, pa je najboljši učinek že ogrožen. Ustrezna filozofija športne vzgoje in na njej
utemeljen ustrezen učni načrt pa sta najpomembnejši podlagi učinkovitega vzgojnoizobraževalnega dela. Dober učni načrt je manj prizadevnemu učitelju predvsem dober vodnik,
medtem ko je dobremu učitelju najboljša podlaga za razcvet njegove inovativnosti in
ustvarjalnosti. Učni načrt je s pripadajočimi didaktično-pedagoškimi opombami odsev
prevladujoče strokovne doktrine na nekem vzgojno-izobraževalnem področju. Če je ta doktrina
ohlapna in zmedena, potem je ohlapen in zmeden tudi učni načrt (Kristan, 2009).
Kot smo že ugotovili ima pri pouku športne vzgoje učitelj zelo pomembno vlogo. Od
učenčevega in učiteljevega prizadevanja ter njunega medsebojnega sodelovanja je odvisna
učinkovitost ter rezultat pri samih urah. Učinkovitost učitelja je odvisna od njegovih znanj,
izkušenj ter tudi njegovih občutkov, osebnih lastnosti, njegove energije. Prav tako je
pomembno, da učitelj vzpostavi toplo klimo v razredu, saj tudi ta pripomore k boljšemu
sodelovanju na sami uri. K temu največ pripomorejo prijateljski, pozitivni čustveni odnosi ter
zaupanje med učenci ter med učiteljem in učenci. Bolj kot učenec pozna učitelja, raje kot ga
ima, bolj je pripravljen sodelovati in delati na urah. Različne študije so dokazale, da si učenci
želijo predvsem učiteljeve strokovnosti, humanosti, naklonjenosti, strpnosti in potrpežljivosti,
pristnosti, avtoritativnosti, socialne občutljivosti, odprtosti ter pravičnosti. Ravno naštete
lastnosti predstavljajo idealni model, ki se mu želi vsak učitelj športne vzgoje približati. Z
ljubeznijo in spoštovanjem učencev, z resnico in ljubeznijo do športa ter z znanjem si učitelj
lahko oblikuje pravo pristno avtoriteto.
V magistrskem delu smo za ugotovitev resničnosti tretje hipoteze, ki pravi, da učiteljev pristop
veliko pripomore k motiviranosti, uporabili Pearsonov koeficient. S Pearsonovim korelacijskim
koeficientom smo izrazili povezanost vpliva učiteljevega pristopa k motiviranosti učencev.
Med lastnostim učitelja ter med trditvami, ki zagotavljajo motiviranost oz. nemotiviranost
učencev, je test pokazal več statistično pomembnih povezav. Najizrazitejša (srednja, zmerna
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povezanost) pozitivna korelacija obstaja med motiviranostjo ter učiteljevo lastnostjo, da učence
med uro spodbuja na različne načine. Med isto lastnostjo pri nemotiviranosti otrok pa obstaja
najintenzivnejša negativna korelacija, s čim ponovno potrdimo, da spodbujanje učencev med
uro na različne načine pripomore k večji motiviranosti otrok. Rezultati so pokazali, da veliko
učiteljevih lastnostih vpliva na motiviranost otrok, zato smo tretjo hipotezo, ki pravi da učiteljev
pristop veliko pripomore k motiviranosti otrok, s tem potrdili.
Ker nismo zasledili veliko raziskav o motiviranosti otrok petih in osmih razredov pri urah
športne vzgoje, še manj pa raziskav o primerjavi javne in waldorfske osnovne šole menimo, da
bi bila ta raziskava z manjšimi popravki zelo uporabna. Vzorec opazovanih ur bi moral biti
večji, daljši bi moral biti tudi čas opazovanja. Opazovati bi morali celo šolsko leto, smiselno bi
bilo opazovati in spremljati tudi napredek učencev pri prehodu v višji razred, morda čez celo
osnovno šolo. Kot cilj bi si morali postaviti tudi to, da bi ugotovili, kakšne razlike se pojavljajo
med šolama ter zakaj do teh razlik pride. Pri tem pa bi vsekakor morali upoštevati tudi nekatere
zunanje dejavnike, kot so izobrazba staršev, ekonomski položaj družine, okolje, v katerem
otroci s svojo družino živijo. Raziskati bi morali, katera šola ima boljše rezultate ter pri kateri
šoli so otroci dosegli višjo stopnjo osvojenega znanja. Če bi želeli priti do takšnih rezultatov,
bi kot rečeno morali podaljšati čas opazovanja (opazovati bi morala vsaj eno šolsko leto), prav
tako bi morali opazovali ter med sabo primerjati iste sklope (npr. opazujemo sklop gimnastike,
atletike; opazujemo, kakšne vsebine delajo eni ter kakšne drugi, kako se vsebine med seboj
razlikujejo, kakšne vaje delajo, kaj se naučijo, kakšni so vidni napredki, če so). Tako bi dobili
realnejše rezultate. Pri našem raziskovanju moramo upoštevati tudi možnost napake
opazovanja.
Danes športna vzgoja ne malokateremu otroku predstavlja edini vir gibanja. Otroci vse manj
časa preživijo zunaj in ker so starši postali preveč zaščitniški, ni več plezanja po drevesih ter
lovljenja pred blokom dolgo v noč. Starši cele dneve delajo, otroci so prepuščeni sami sebi,
preveč časa preživijo pred računalnikom in televizijo. Zato je zelo pomembno, da so ure športne
vzgoje kvalitetne, da učenci na urah športne vzgoje uživajo, se sprostijo in zabavajo, se dobro
počutijo, odidejo iz telovadnice z nasmeškom na obrazu ter se že veselijo naslednje ure. Mogoče
nam tako uspe, da vzljubijo gibanje in šport ter se začnejo zavedati pomena gibanja ter zdravega
in kvalitetnega načina življenja.
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7 PRILOGE
Lestvica za ugotavljanje motiviranosti oziroma nemotiviranosti otrok ter lestvica
za ocenjevanje učiteljevega dela
1 RANGIRANJE MOTIVIRANOSTI OTROK PRI URAH ŠPORTNE VZGOJE
Pri spodaj naštetih trditvah izberi med naslednjimi možnostmi:
1 – Sploh ne drži (nikoli/nihče)
2 – Deloma drži (1-33% časa/otrok)
3 – Drži (34-66% časa/otrok)
4 – Precej drži (67-99% časa/otrok)
5 – Popolnoma drži (vedno/vsi)
Če je število dejavnosti (npr. število ugovorov) na uri športne vzgoje možno prešteti, zapiši to
število v zadnje okence. Če števila dejavnosti ni mogoče prešteti, oceni situacijo.
Pokazatelji motiviranosti otrok:
1

2

3

4

5

Št.

1

2

3

4

5

Št.

1 Otroci pridejo na uro točno
2 Imajo ustrezno športno opremo
3 Med podajanjem navodil učitelja poslušajo
4 Upoštevajo navodila učitelja
5 Se samodejno javljajo za demonstracijo nalog
6 Aktivno izvajajo naloge, ki jim jih je dal vodja
7 Odgovarjajo na učiteljeva vprašanja (verbalno sodelujejo)
8 Vaje, ki jih je dal učitelj jih zanimajo
9 Med vadbo so videti zadovoljni
10 Napredujejo v tehnični izvedbi vaj (doseganje dobrih rezultatov)
11 Med vadbo se vidi trud otrok
12 Otroci se na uri dobro razumejo in brez problema sodelujejo
Pokazatelji nemotiviranosti otrok:
13 Učitelju ugovarjajo
14 Med učiteljevim podajanjem navodil počnejo druge stvari
15 Otroci ne izvajajo nalog v skladu z navodili
16 Otroci izvajajo naloge zelo nezainteresirano
17 Otroci med nalogami počnejo druge stvari
18 Veliko pasivnih otrok (brez opreme, z raznimi težavami…)
19 Pasivni otroci ne poslušajo učitelja, delajo druge stvari
20 Med uro se otroci dolgočasijo
21 Otroci motijo delo z neprimernimi komentarji in dejanji
22 Vaje jih ne navdušujejo
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23 Pred koncem prenehajo z izvedbo naloge
24 Neprimerno obnašanje (pretepi, zmerjanje, kričanje)

2 OPIS URE/DEJAVNOSTI NA URAH:

3 OPAZOVANJE UČITELJA: (uporabimo isti kriterij, kot pri motiviranosti/
nemotiviranosti otrok)
Pri spodaj naštetih trditvah izberi med naslednjimi možnostmi:
1 – Sploh ne drži (nikoli/nihče)
2 – Deloma drži (1-33% časa/otrok)
3 – Drži (34-66% časa/otrok)
4 – Precej drži (67-99% časa/otrok)
5 – Popolnoma drži (vedno/vsi)

1
1 Na uro pride točno
2 Je urejen
3 Na uro je pripravljen
4 Učencem podaja točna navodila
5 Učence med izvajanjem nalog opazuje, popravlja
6 Učence med uro spodbuja na različne načine
7 Če pride do prepirov, nesporazumov, jih zna učitelj uspešno rešiti
8 Pripravljene ima posebne naloge za pasivne učence
9 Pasivne učence vključuje v uro
10 Učitelj v uro vključi medpredmetno povezovanje
12 Učiteljeve razlage so zanimive, podaja primerjave iz realnega življenja
13 Učiteljev govor nas pritegne – ni monoton
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