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POVZETEK 
 

Mladostništvo je zelo viharno in pestro razvojno obdobje, ko se prične posameznik 

osamosvajati od družine, začne vzpostavljati nove odnose, skratka, postaja vedno 

bolj samostojen. V diplomskem delu raziskujem, kakšna stališča imajo mladostniki 

do sebe. Na razvoj stališč vpliva veliko faktorjev, zato sem se namenila raziskati, 

na kakšen način vpliva ukvarjanje s športom na stališča posameznikov.  

Raziskovala sem, kakšne razlike lahko opazimo med stališči, ki jih imajo do sebe 

dijaki – športniki, in stališči, ki jih imajo dijaki – nešportniki.  

 

V teoretičnem delu sem pisala o tem, kakšne vplive ima šport na različne vidike 

posameznikove osebnosti. Nato sem izvedla raziskavo na I. gimnaziji v Celju. S 

pomočjo anketnih vprašalnikov sem naredila primerjavo med skupinama dijakov – 

športnikov in dijakov – nešportnikov. Rezultati so pokazali, da bistvenih razlik med 

skupinama ni opaziti. Vsekakor pa dobljenih rezultatov zaradi premajhnega vzorca 

ne morem posplošiti na celotno populacijo. 

 
Ključne besede: mladostniki, stališča, šport, šola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
Adolescence is a very stormy and interesting developmental period when an 

individual is becoming more and more independent from his/her family, starts to 

establish new relationships, and is becoming an individual adult. I have been 

researching in the diploma thesis what opinions young people have about 

themselves. A lot of factors influence the development of their opinions. Therefore, 

the purpose of my research has been to discover how training sports influences 

opinions of individuals. I have been researching what the differences between 

opinions of students – sportsmen and students – non-sportsmen are. 

 

In the theoretical part, I have been discussing what influence sport has to different 

aspects of an individual's personality. Then I have done a research at 1st Grammar 

School in Celje. I have done a comparison between two groups of students – 

sportsmen and students – non-sportsmen. The results have shown that there are 

no significant differences between the two groups. I cannot generalize the results 

of the research for the population because of the too small sample. 

 
Keywords: youth, opinions, sport, school. 
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UVOD 

 
Precejšnji del svojega življenja se že ukvarjam s športom. Aktivno igram in 

treniram rokomet od sedmega leta starosti. Sedaj imam to srečo, da se lahko poleg 

intenzivnega študija ukvarjam z rokometom tudi na profesionalni ravni. Ker je šport 

del mojega vsakdana že večino življenja, sem se odločila, da bo tema moje 

diplomske naloge povezana s športom. Moje mnenje je, da je šport izredno veliko 

pripomogel k temu, kakšna oseba sem postala danes. Skozi leta treningov in 

tekmovanj sem pridobila veliko izkušenj, tako pozitivnih kot negativnih, ki so 

vplivale na način, kako sama sebe zaznavam, ter na razvoj moje osebnosti. 

 

V svoji diplomski nalogi bom torej raziskovala stališča, ki jih imajo do sebe 

mladostniki. Na eni strani me bodo zanimala stališča dijakov – športnikov, na drugi 

strani pa stališča dijakov – nešportnikov. Skozi primerjavo dveh skupin bom 

raziskovala, ali ima ukvarjanje s športom kakšen vpliv na posameznikovo 

zaznavanje samega sebe in posledično na njegovo osebnost. Za začetek bom 

napisala nekaj o tem, kaj sploh je osebnost. Nato bom raziskala, kakšne 

osebnostne lastnosti naj bi po dosedanjih raziskavah imeli športniki. Po uvodnem 

delu se bom osredotočila na svojo ciljno skupino, in sicer na mladostnike. Skozi 

raziskovanje literature bom najprej poskušala ugotoviti, kako ukvarjanje s športom 

vpliva na samopodobo in identiteto mladostnikov ter kako na osebnostno in 

čustveno zrelost, nato pa se bom usmerila še v socialni razvoj mladostnikov, 

športnikov. Na koncu teoretičnega uvoda bom napisala tudi nekaj o tem, kako 

športniki funkcionirajo v šoli ter kakšni so morebitni negativni vplivi, ki jih lahko ima 

ukvarjanje s športom na posameznika.  

 

V empiričnem delu naloge bom s pomočjo analize anketnih vprašalnikov poskušala 

odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki sem jih zastavila.  
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1 OSEBNOST 

 
Ena izmed definicij osebnosti je, da lahko osebnost v psihološkem smislu 

razumemo kot kompleksen sklop značilnosti mentalnega in telesnega 

funkcioniranja (Tušak, 2001). Druga definicija osebnosti govori o tem, da le-ta 

predstavlja notranjo naravo oziroma notranje bistvo človeka v jasnem, vrednostno 

pozitivnem smislu (Musek, 1982). Pešič-Golubovič (1966, v Musek, 1999) pa  

pravi, da je osebnost edinstvena ter dinamična organizacija psihosocialnih in 

bioloških značilnosti, vključno s temeljnimi človeškimi potrebami in sistemom 

vrednot. Vsaka definicija daje poudarke na različne vidike osebnosti. Kar pa je 

zares pomembno, je to, da osebnost človeka definira, saj ga usposablja, da vstopa 

v družbeno komunikacijo in ustvarjalno spreminja družbeno okolje in naravo, hkrati 

pa se v tem procesu uresničuje kot družbeno bitje in kot svojevrstna individualnost 

(Musek, 1999).  

 

Značilnosti, po katerih se posamezniki med seboj razlikujejo, imenujemo 

osebnostne lastnosti. Sem spadajo npr. inteligentnost, marljivost, moč, živahnost 

in pa tudi spol, starost, telesna teža, višina, barva las itn. Osebnostnih lastnosti je 

tako skoraj neomejeno število. Vse te lastnosti se pri posamezniku združijo v 

značilen vzorec, ki je neponovljiv in unikaten. V njegovo osebnost (Musek, 1999).  

 

1. 1 Osebnostne značilnosti športnikov 

 

Osebnost ni sama po sebi dana in izoblikovana celota, ampak je nekaj, kar se 

stalno razvija. Predstavlja produkt dednosti, okolja in lastne aktivnosti (Musek, 

1982). Tudi šport lahko štejemo med tiste dejavnike, ki ga nikakor ne smemo 

zanemariti in ki vplivajo na oblikovanje posameznikove osebnosti ter na 

zaznavanje samega sebe. Razlikujemo fizikalno in socialno okolje. Prav slednje je 

bistveno za človeka in njegov osebnostni razvoj (Musek, 1982). Socialne teorije 

osebnosti namreč govorijo o tem, da naj bi na osebnost najbolj vplivali ravno 

socialni dejavniki (Musek, 1999). Če upoštevamo to teorijo, bi moral šport imeti 

zelo velik vpliv na razvijanje osebnosti oziroma osebnost posameznikov, saj so 
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športniki zelo „socialno dejavni“, vsakodnevno imajo zaradi ukvarjanja s športom 

takšne in drugačne stike z drugimi posamezniki, ki imajo nanje velik vpliv. To so 

tako trenerji kot soigralci in sotekmovalci, ljudje različnih starosti, profilov, 

osebnosti ter z različnimi življenjskimi izkušnjami, ki imajo vsi manjši ali večji vpliv 

na oblikovanje posameznikove osebnosti. Šport tako nudi povsem drugačno 

socialno okolje, kot ga imajo tisti, ki se s športom ne ukvarjajo. Posledično 

sklepam, da se pri večini športnikov pogosteje pojavljajo določene osebnostne 

lastnosti kot pri tistih, ki se s športom ne ukvarjajo.  

 

Dosedanje raziskave (npr. Tušak, 2001; Tušak & Faganel, 2004; Tušak & Tušak, 

2003; Bowker, 2006; Donaldson & Ronan, 2006, Findlay & Bowker, 2009) kažejo,   

da imajo športne aktivnosti pozitiven vpliv na zdravje in kakovost življenja, hkrati 

pa pozitivno vplivajo tudi na celotno osebnost. Posamezniki, ki se, bodisi 

rekreativno bodisi profesionalno ukvarjajo s športno aktivnostjo, se po vadbi 

„počutijo bolje“, povečuje se samovrednotenje, izboljšata pa se tako njihova 

samopodoba kot tudi samozaupanje. Imajo višje samoregulacijske sposobnosti. 

Športniki naj bi imeli specifičen psihološki profil, ki pa se razlikuje od psiholoških 

profilov nešportnikov, in sicer so športniki bolj odprti navzven pri komunikaciji z 

okoljem oziroma so bolj ekstravertirani, izkazujejo večjo potrebo po storilnosti in 

uspešnosti v življenju, imajo močnejšo potrebo po stimulaciji in dražljajih, zato 

stalno stremijo k nečemu razburljivemu in novemu. Njihova frustracijska toleranca 

je večja in se zato lažje spopadajo z morebitni neprijetnimi dražljaji in bolečino, 

prav tako pa se znajo bolj učinkovito spopasti s stresom in napetostjo. Za razliko 

od nešportnikov bolj zaupajo vase in so posledično tudi bolj aktivni. Sicer so 

športniki bolj agresivni, ampak so vzporedno s tem tudi čustveno stabilni in se 

znajo zato tudi bolje obvladovati (Tušak, 2001), hkrati pa menijo, da se počutijo 

bolj odvisne od skupine kot nešportniki. Kar je danes zelo pomembno, športne 

aktivnosti predstavljajo konstruktiven način, kako se spopasti s psihosocialnim 

stresom (Tušak & Faganel, 2004). Na drugi strani so nešportniki bolj sodelovalni, 

socialno prilagodljivi ter manj skeptični. Imajo bolj intelektualen pristop do 

življenja, so bolj zahtevni in manj praktično usmerjeni (Marjanovič Umek & 

Zupančič, 2009).  
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2 MLADOSTNIŠTVO 

 

Mladostništvo oziroma adolescenca je eno izmed razvojnih obdobij med koncem 

otroštva in pričetkom zgodnje odraslosti, kar pomeni, da mladostništvo traja 

približno med enajstim do dvanajstim letom ter dvaindvajsetim oziroma 

štiriindvajsetim letom (Marjanovič Umek & Zupančič, 2009). Meje je težko 

objektivno določiti, zato nam je lahko v pomoč naslednja delitev. Zupančič (1997, v 

Marjanovič Umek & Zupančič, 2009) je namreč zaradi specifičnosti posameznih 

podobdobij, ki se pojavljajo znotraj mladostništva, le-to razdelil na tri podobdobja: 

in sicer na zgodnje mladostništvo, ki traja do približno štirinajstega leta starosti, na 

srednje mladostništvo, ki traja do približno sedemnajstega ali osemnajstega leta 

starosti, in pa na pozno mladostništvo, ki traja do dvaindvajsetega oziroma 

štiriindvajsetega leta. V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na obdobje 

srednjega mladostništva. 

 

Tako kot v vsakem drugem razvojnem obdobju ima tudi mladostništvo svoje 

specifične razvojne naloge, ki jih mora posameznik izpolniti. Havighurst (1972, v 

Marjanovič Umek & Zupančič, 2009) opredeljuje osem razvojnih nalog v 

mladostništvu: 

Ø prilagoditev na telesne spremembe (sprejeti mora lasten zunanji videz, 

naučiti se mora samostojno skrbeti za svoje telo in zdravje), 

Ø čustvena osamosvojitev od družine in drugih odraslih (razvijanje čustvene 

neodvisnosti od odraslih, hkrati pa oblikovanje vzajemnih odnosov z njimi), 

Ø oblikovanje socialne spolne vloge, 

Ø oblikovati mora nove in stabilne socialne odnose z vrstniki (razvijanje 

socialnih spretnosti, sodelovalnega vedenja, stabilnih odnosov z vrstniki 

itd.), 

Ø razvijanje socialno odgovornega vedenja (izbrati mora družbene vrednote in 

cilje, ki jim bo sledil v svojem vedenju), 

Ø pripravljanje na poklicno delo (izbira poklica, izobraževanje za želeni poklic, 

opredelitev poklicnih ciljev), 

Ø pripravljanje na družino in partnerstvo (razvijanje socialnih spretnosti v 

interakcijah z nasprotnim spolom, spoznavanje partnerskega življenja), 

Ø oblikovanje vrednotne usmeritve (oblikovanje vrednostnega sistema, 
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opredelitev za določene vrednote). 

 

Vzporedno s tem, ko se mladostnik spopada z vsemi zgoraj naštetimi nalogami, 

postopoma razvija tudi niz prepričanj, standardov ter vrednot, katerim bo sledil na 

svoji življenjski poti (Marjanovič Umek & Zupančič, 2009). Mladostništvo je torej za 

posameznika zelo pestro, viharno in naporno obdobje, saj je to čas, ko 

posameznik intenzivno išče svojo identiteto. V tem obdobju lahko imajo drugi 

posamezniki, ki so z njim v stiku, nanj zelo velik vpliv. Iz tega razloga sem se 

odločila za raziskovanje stališč, ki jih imajo do sebe športniki in nešportniki, ki so v 

obdobju srednjega mladostništva. 

  

3 MLADOSTNIKI – ŠPORTNIKI 

 

Kot že prej napisano, je mladostništvo obdobje, ko se posameznik trudi odgovoriti 

na vprašanje „Kdo sem jaz?“. Takrat navadno mladostniki veliko eksperimentirajo, 

bodisi s konstruktivnimi bodisi z nekonstruktivnimi in delinkventnimi dejavnostmi. 

Mladostnik išče nekoga, ki bi mu lahko bil vzor. V tem obdobju sta zelo pomembna 

tudi vsaka gibalna aktivnost in šport, saj obe pomagata mladostniku, da na nek 

način razume sebe in druge ter se vključi v neko skupino (Tušak & Faganel, 2004). 

Šport tako za večino mladostnikov – športnikov predstavlja območje, v katerem 

lahko natančno definirajo sami sebe in svojo vlogo, kar je zelo dobrodošlo glede 

na sicer močno zmedeno razvojno obdobje mladostništva (Forneris, Conley, 

Danish & Stoller, 2014). 

 

Sčasoma, ko začnejo otroci čedalje več časa preživljati zunaj družinskega okolja, 

postanejo šola in interesne dejavnosti pomemben vir vplivanja na razvoj 

posameznika (Branta, Lerner & Taylor, 1996). V tem obdobju je mladostniku zelo 

pomembna interakcija s sovrstniki, hkrati imajo nanj tudi največ vpliva. Poleg 

druženja v tem življenjskem obdobju dajejo poudarek tudi fizičnemu izgledu  

(Tušak & Faganel, 2004). Šport tako ponuja mladostniku vse, kar mu je 

pomembno. Od druženja s sovrstniki do tega, da s treningi poskrbi za boljši zunanji 

videz. Poleg naštetega pa je to dejavnost, ki je pozitivna in ki stremi h 

konstruktivnim ciljem. Mladostniku omogoča tudi, da na konstruktiven način porabi 
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višek energije (Tušak & Faganel, 2004).  

 

Motorični in kognitivni razvoj, ki se zaključujeta ob koncu pubertete (Horvat  & 

Magajna, 1989, v Bednarik & Tušak, 2001), pomembno vplivata tudi na razvoj 

vrednotnih sistemov (Horvat & Zupančič, 1995, v Bednarik & Tušak, 2001). Poleg 

gibalnih in funkcionalnih sposobnosti se z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi 

razvijajo tudi spoznavne in čustvene sposobnosti (Videmšek & Visinski, 2001). 

Merc (1996, v Kajtna & Tušak, 2007) je ugotovil, da so dijaki – športniki bolj zrele 

osebnosti, so bolj brezskrbni, realistični, emocionalno stabilni in imajo večjo 

kontrolo nad svojimi reakcijami. V primerjavi z njimi so nešportniki bolj 

sentimentalni, občutljivi, izražajo več napetosti ter se pogosteje zaprejo v svoj 

domišlji jski svet. Poleg vsega se mladostniki lahko preko športa naučijo še 

nekaterih organizacijskih sposobnosti, kako kontrolirati svojo moč, kako spoštovati 

druge, predstavljen pa jim je tudi pojem osebnega prostora (Branta idr, 1996). 

Kleiber (1983, v Forneris idr, 2014) pravi, da je športno tekmovanje samo po sebi 

strukturni test moči, poguma, vzdržljivosti in samokontrole. To vse so atributi, ki se 

zdijo med razvojem v adolescenci zelo pomembni. 

 

3. 1 Samopodoba 

 

Samopodoba je predstava, ki jo posameznik oblikuje o samem sebi (Musek, 1999). 

Je organizirana struktura lastnosti, občutij, podob, potez, sposobnosti, stališč in 

drugih psihičnih vsebin. Vse skupaj tvorijo referenčni okvir, ki usmerja 

posameznikovo ravnanje, stalno so pod vplivom delovanja obrambnih mehanizmov 

in so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter 

družbenega okolja, v katerem posameznik biva (Kobal, 2000). Samopodoba 

predstavlja neke vrste filter v komunikaciji posameznika z okoljem, hkrati je 

podlaga človekove zavesti ter podoba, ki jo ima posameznik o sebi. Temelji sicer 

nastajajo že v otroštvu, toda stabilna samopodoba nastane ravno v mladostništvu 

(Tušak, 2001). Najbolj enostavno povedano je samopodoba način, kako sami sebe 

vidimo, kako sami sebe razumemo in kako se skladno s tem tudi obnašamo (Tušak 

& Faganel, 2004). 
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Za razvoj identitete mladostnika so pomembna štiri temeljna področja, in sicer 

telesni vidik samega sebe (zajema telesno samopodobo), kognitivni odnosi, 

sebstvo in socialni odnosi. Vse razvojne naloge v tem obdobju se med seboj 

prepletajo in sooblikujejo mladostnikovo samopodobo. V primeru, da je oblikovanje 

telesne samopodobe moteno, se ne moreta ustrezno razviti niti samospoštovanje 

niti splošna samopodoba (Kobal, 2000). Telesna samopodoba ima potemtakem 

veliko vlogo. Nanjo vplivajo zaznavanje lastne športne sposobnosti, fizične 

vzdržljivosti, fizične moči in atraktivnost telesa (Kajtna & Tušak, 2005). Ker 

športniki skrbijo za svoje telo in zdravo živijo, bi torej morali imeti dobro telesno 

samopodobo, kar s seboj prinese, kot že prej napisano, tudi samospoštovanje in 

pozitivno naravnano splošno samopodobo. Nekatere raziskave so pokazale, da 

imajo športniki boljšo samopodobo kot njihovi vrstniki, ki so nešportniki (Kajtna & 

Tušak, 2005). Mladostniki – športniki dostikrat svojo samopodobo gradijo na 

podlagi rezultatov, ki jih dosegajo v športu. Seveda ne smemo zanemariti drugih 

dejavnikov, ki vplivajo na izgradnjo samopodobe, vendar so uspehi v športu zelo 

pomembni za dokazovanje med vrstniki in za vzpostavljanje sistema pozitivnega 

samovrednotenja (Tušak, 2001). Športne aktivnosti so namreč prostor, kjer je 

mladostnik uspešen ter se lahko dokaže (Tušak & Faganel, 2004). Druge raziskave 

(Bowker, 2006) pa kažejo na to, da je povezava med dvema spremenljivkama 

slaba. Ugotovitve teh raziskav so, da ukvarjanje s športom nima direktnega vpliva 

na splošno samopodobo. Priznavajo pa, da športna aktivnost lahko indirektno vodi 

k izboljšani samopodobi kot posledica dobre fizične samopodobe, ki ima direkten 

vpliv na splošno samopodobo. Obstaja tudi nevarnost, da šport negativno vpliva na 

mladostnikovo samopodobo, in sicer v primeru, če ne dobijo dovolj pozitivnih 

izkušenj, lahko njihovo dobro mnenje o samem sebi izgine. Pri tem, v katero smer, 

pozitivno ali negativno, bo šport vplival, imajo zelo pomembno vlogo odrasli. Če 

imajo posamezniki že tako in tako slabo mnenje, potem je lahko šport tudi izvor 

močne frustracije in se slabo mnenje o sebi še poslabša (Tušak & Faganel, 2004). 

Vplivi na posameznikovo samopodobo so seveda lahko različni, odvisno od npr. 

spola, intenzitete treninga, specifičnih karakteristik športa in pa tudi od 

osebnostnih lastnosti posameznika (Findlay & Bowker, 2009). Različni avtorji si 

torej niso enotni, ali je šport vir pozitivnega vpliva na samopodobo posameznika ali 

ne. Domnevam lahko, da je to res odvisno od vsakega posameznika.  
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3. 2 Identiteta 

 

Najprej bi želela poudariti, da nekateri avtorji menijo, da je identiteta del 

samopodobe, medtem ko drugi avtorji predpostavljajo, da identitete in samopodobe 

ni možno obravnavati ločeno (Kobal, 2000). Ker namen te diplomske naloge ni v 

razreševanju te dileme, se s tem ne bom pretirano ukvarjala. Pojma sem razdelila 

v različni podpoglavji z namenom, da bo diplomska naloga preglednejša. 

  

Identiteta je celovito organizirano in koherentno pojmovanje samega sebe kot od 

drugih različnega posameznika. Vključuje vrednote, prepričanja in cilje, za katere 

se je posameznik opredelil (Marjanovič Umek & Zupančič, 2009). Posameznik 

oblikuje svojo identiteto glede na odnose, ki jih vzpostavlja z okoljem. Pomembna 

sta tako vpetost v socialne odnose kot tudi odzivi okolja na posameznika (Kobal, 

2000). Vzpostavljanje osebne identitete je proces, v katerem posameznik poskuša 

uskladiti svoje lastne potrebe ter cilje z zahtevami drugih in z internaliziranimi 

družbenimi potrebami (Musek, 1982).  

 

Do resničnega vzpostavljanja identitete pride šele, ko posameznik pride v obdobje 

mladostništva, saj se takrat pojavi temeljna psihosocialna kriza, v kateri 

posameznik želi ugotoviti, kdo sploh je (Kobal, 2000). Identitetna kriza je namreč  

ena izmed najbolj izstopajočih značilnosti mladostništva. Posameznik mora v tem 

času odkriti, kaj mu ustreza, preizkušati mora različne vloge in se ob tem 

spraševati, katera odraža njegov pravi jaz. Dosežena identiteta se nato odraža v 

lastni individualnosti, splošnem sprejemanju samega sebe ter primernosti sebe v 

socialnem kontekstu. Vendar pa se moramo zavedati, da dosežena identiteta ni 

dokončna in nespremenljiva (Marjanovič Umek & Zupančič, 2009). Značilne 

komponente identitete so socialni odnosi, šola, kariera, kulturne dejavnosti, šport 

in vsa druga področja, ki posamezniku prinašajo zadovoljstvo. Čisto vsak del 

identitete delno pripomore k pomembnosti in samospoštovanju. V primeru, da je 

del identitete odstranjen, ostane identiteta še vedno ohranjena, ker so tu še drugi 

deli identitete. Do težav lahko pride v primeru, če identiteta temelji le na nekaj 

delih in ko je velik in hkrati pomemben del odstranjen, pomeni to veliko izgubo 

(Tušak, 2001). Biti športnik je med športno kariero ena izmed najbolj pomembnih, 

če ne najpomembnejša socialna vloga v identiteti športnika. Vse druge vloge so 
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navadno tej vlogi podrejene. Zato zelo veliko športnikov na koncu svoje športne 

poti doživi neprijetne posledice „izgube“ identitete, čemur sledi nujno oblikovanje 

nove identitete (Tušak & Faganel, 2004). Izredno pomembno se mi zdi, da pri 

mladostniku spodbujamo tudi druge interese oziroma razvoj drugih identitet že 

med kariero, da v primeru porušenja športne identitete posameznik ne ostane 

zgubljen. Po drugi strani pa šport predstavlja neko stalnico v sicer že tako in tako 

zelo zmedenem obdobju mladostništva. Vzpostavljen je vsaj en del identitete, 

medtem ko posameznik še išče svoje „mesto pod soncem“. 

 

Športna identiteta torej predstavlja stopnjo, do katere se neki posameznik 

prepozna kot športnika. Je del njegove identitete, velikost pa je odvisna od tega, 

kako predan oziroma vključen je v šport in je nujna, da je športnik pripravljen ter 

močno motiviran za trening (Tušak, 2001). Tisti, ki se bolj identificirajo z vlogo 

športnika, imajo bolj izraženo samomotivacijo, težnjo po vplivanju in moči, so bolj 

tekmovalni in orientirani k ciljem ter zmagi. Hkrati dajejo videz, da so bolj pogumni, 

družabni, komunikativni, sproščeni ter imajo sposobnost samouveljavljanja in 

vplivanja na druge. So tudi bolj odkriti in vestni. Zanimivo je, da višjo športno 

identiteto imajo športniki, bolj so emocionalno labilni oziroma nesposobni kontrole 

lastnih impulzov ali emocij (Tušak & Faganel, 2004). 

 

3. 3 Osebnostna zrelost in čustvena stabilnost 

 

O zrelem posamezniku lahko govorimo takrat, ko je le-ta tako samokritičen, da 

realno ocenjuje svoj jaz, ima razvito sposobnost samokontrole, da je pripravljen 

sodelovati in da spoštuje mnenja drugih (Tušak, Marinšek & Tušak, 2009). Kako pa 

šport vpliva na stopnjo zrelosti posameznika? Šport razvija potrpežljivost ter 

frustracijsko toleranco, hkrati pa mlade nauči sprejemati poraze (Tušak, 2001) ter 

jih obrniti v svojo korist in se nekaj iz njih tudi naučiti, kar je osnova dobre 

samokontrole in samokritičnosti (Tušak & Faganel, 2004). Kleiber in Roberts 

(1981, v Forneris idr, 2014) ugotavljata, da je šport dobro sredstvo za učenje 

odgovornosti, konformnosti in vztrajnosti. Mladostnika uči tudi, da ne beži pred 

morebitnimi problemi (Tušak & Faganel, 2004). Merc (1996, v Marjanovič Umek & 

Zupančič, 2009) je ugotovil, da so bili športniki bolj usmerjeni v rešitev problema in 

racionalno ponovno oceno stresne situacije, nešportniki pa so večkrat uporabili 
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strategijo umika. Mladostniki – športniki so večkrat racionalno interpretirali 

frustracijske situacije, si prizadevali rešiti problem ter so pogosteje nevtralizirali 

agresivnost za razliko od nešportnikov, ki so agresivnost v frustracijskih situacijah 

večkrat usmerjali proti sebi in kot način spoprijemanja s stresom uporabljali ego 

obrambne mehanizme. 

 

Ko govorimo o čustvih in čustveni stabilnosti, nekateri avtorji opisujejo 

mladostništvo kot razvojno obdobje, v katerem se povečata tako intenzivnost 

doživljanja in izražanja čustev kot tudi čustvena labilnost (Marjanovič Umek & 

Zupančič, 2009). Larson in C. Lampman-Petraitis (1989, v Marjanovič Umek &  

Zupančič, 2009) sta izvedla raziskavo na večjem vzorcu mladostnikov in sta 

ugotovila, da le-ti najpogosteje poročajo o nevtralnem razpoloženju ter da so 

močno prevladovala pozitivna čustvena stanja nad negativnimi. V primerjavi z 

odraslimi so čustva mladostnikov kratkotrajno manj stabilna, kar velja tudi za 

intenzivnost čustvenega odzivanja (Marjanovič Umek & Zupančič, 2009). 

Mladostniki torej še niso tako čustveno stabilni kot odrasli, medtem ko študije 

poročajo, da so mladostniki, ki se ukvarjajo s športom, bolj čustveno stabilni, da je 

njihovo splošno počutje boljše in so bolj stabilni v čustvovanju (Kajtna & Tušak, 

2005). Ko so preučevali učinke redne telesne vadbe, so ugotovili tudi, da le-ta 

vpliva na spremembo razpoloženja v smislu dobrega počutja in večje mirnosti. 

Človek se nauči, da lahko sam vpliva na lastno razpoloženje in tako obvladuje ter 

nadzira svoje občutke (Gavin, 1992, v Kajtna & Tušak, 2005). Športniki naj bi imeli 

tudi večji nadzor nad svojimi čustvi in vedenjem, ampak so kljub temu bolj 

spontani. Navadno so tudi neodvisni, odločni, asertivni, zaupajo vase in so bolj 

živahni ter veseli (Marjanovič Umek & Zupančič, 2009).  

 

3. 4 Socialni razvoj 

 

Socializacija je proces, kjer se mladi naučijo vrlin ter pridobijo vrednote in stališča, 

ki jim omogočajo normalno funkcioniranje znotraj kulture (Tušak, Marinšek & 

Tušak, 2009). Socialni vplivi postanejo nujni za normalni razvoj in oblikovanje 

osebnosti že takoj na začetku življenja (Musek, 1982). Ko pride posameznik v 

obdobje mladostništva, se njegov svet ne vrti več toliko okoli družine, temveč 

čedalje bolj okoli prijateljev. Ti naenkrat igrajo v njegovem življenju zelo pomembno 



11 
 

vlogo. V krogu prijateljev se tako mladostnik uči prilagajanja skupnosti in ravnanja 

z drugimi ljudmi. Vključitev v krog neke skupine mu daje občutek varnosti in 

pripadnosti, z njo se navadno tudi močno poistoveti. Za mnoge je socializacija v 

športni klub (poleg šole seveda) najpomembnejši proces sprejemanja kulture neke 

skupine. Od posameznika to zahteva vključitev v novo socialno okolje, sprejetje 

določenih običajev, pravil, norm in vzorcev obnašanja (Doupona Topič & Petrović, 

2007).  

 

Športne aktivnosti posamezniku nudijo (Doupona Topič & Petrović, 2007): 

Ø možnost srečevanja novih ljudi in komunikacije med njimi, 

Ø prevzemanje različnih vlog, 

Ø sprejemanje vedenjskih navad, ki prispevajo k osebnostnemu razvoju, 

Ø učenje socialnih veščin, 

Ø spoznavanje emocij, ki sicer niso prisotne v drugih spektrih življenja, 

Ø prilagajanje skupinskim zahtevam, kot so kohezivnost, sodelovanje itn., 

Ø sprejemanje pozitivnih elementov življenjskega stila (npr. zdravo 

prehranjevanje). 

 

Lahko torej rečemo, da šport predstavlja ustrezno socializacijsko okolje, saj 

športna aktivnost pomaga posamezniku pri spoznavanju sveta in učenja različnih 

vlog (Doupona Topič & Petrović, 2007). Pomembna stvar, ki se jo posameznik 

nauči, je tudi ta, da morajo s soigralci sodelovati in si pomagati, da pridejo do 

skupnega uspeha. Odvisni so eden od drugega in se morajo zato naučiti 

sodelovanja v skupini. Spoznajo, da v skupinah sodelujemo z namenom, da bi 

učinkoviteje izpeljali nekatere naloge (Tušak, Misja & Vičič, 2003). Pozitivni vidik 

športa je tudi, da skozi šport mladostnik pridobi priložnosti za sklepanje novih 

prijateljstev ter priložnosti za vzdrževanje in širjenje svoje socialne mreže (Tušak & 

Faganel, 2004). Raziskave kažejo, da športno udejstvovanje v obdobju 

mladostništva znižuje raven osamljenosti, ki se povezuje z anksioznostjo, 

depresijo in nižjim zadovoljstvom z življenjem. Športniki so manj osamljeni, imajo 

več socialnih kompetenc in so manj sramežljivi. Šport lahko torej uporabimo kot 

preventivo pri zmanjševanju občutka osamljenosti. Ukvarjanje s športom pozitivno 

vpliva tudi na način, kako posamezniki zaznavajo svoje sposobnosti pri socialnih 

interakcijah (Haugen, Säfvenbom & Ommundsen, 2013). Bednarik in Tušak (2001) 

sta ugotovila, da so vrhunski športniki, ki tekmujejo v ekipnih športnih, v primerjavi 
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z nešportniki pokazali pomembno več dominantnosti in bolj izražene socialno-

psihološke lastnosti, kot so višja ekstravertiranost in družabnost ter nižja socialna 

zavrtost. Raziskave so pokazale, da se pri vrhunskih športnikih poleg višje splošne 

inteligentnosti izraža predvsem njihova socialna inteligentnost, saj so družabni in 

komunikativni (Tušak, 2001). 

 

4 ŠPORTNIKI V ŠOLI 

 

Mladostništvo je obdobje, v katerem prihaja do pomembnih kakovostnih in 

količinskih sprememb v spoznavnih sposobnostih posameznikov. Spremembe se 

dogajajo tudi v logičnem mišljenju, kapaciteti obdelave informacij ter v 

razumevanju predmetnega in socialnega okolja. Mladostniki postanejo bolj 

kompetentni pri reševanju intelektualnih problemov, hitreje lahko razmišljajo, 

zgodijo pa se tudi spremembe v samem načinu mišljenja (Marjanovič Umek & 

Zupančič, 2009). Tudi ukvarjanje s športom naj bi imelo pomemben vpliv na 

intelektualni razvoj mladostnika (Tušak, Marinšek & Tušak, 2009). Športniki so bolj 

kritični do samih sebe (Kandare, 2003, v Tušak & Faganel, 2004), zato navadno 

stremijo k visokim ciljem na vseh življenjskih področjih, ne le na športnem 

področju. Hkrati pri njih želja po doseganju zadanih ciljev spodbuja samodisciplino 

in sposobnost prevzemanja odgovornosti (Tušak, 2001). V športu se namreč 

posameznik nauči veliko spretnosti, kot so na primer: nekaj narediti pod pritiskom, 

reševati probleme, izpolnjevati roke in izzive, si postavljati cilje, kako dobro  

komunicirati, delati v skupini, soočati se z uspehom in porazom ter sprejemati in 

upoštevati povratne informacije (Kajtna & Tušak, 2005). To so vse spretnosti, ki so 

potrebne za to, da je posameznik uspešen tudi v šoli. Ta znanja, naučena v športu, 

lahko prenese tudi na druga področja njegovega življenja. Na primer, če nekdo zna 

uspešno reševati probleme v športni situaciji, pozna postopek, ki se ga lahko nauči 

uporabljati tudi v šolski situaciji (Kajtna & Tušak, 2005). Navodila pri vzgoji 

športnikov so, da jih je potrebno naučiti trdega dela in potrpežljivosti. Hkrati se 

morajo naučiti postavljati realne cilje in ko jih dosežejo, si lahko šele potem 

zastavijo višje cilje. Mladostnikom je pomembno vcepljati pozitivno in zmagovalno 

miselnost, uporabljati se mora vzgojni pristop, ki bo temeljil na pozitivnih 

izkušnjah, podpori in realnih pohvalah, ko pa pride do spodrsljajev in napak, jih je 

potrebno do neke mere tolerirati (Tušak & Faganel, 2004). Pri športu trenerji veliko 
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govorijo o ciljih, motivaciji in predanosti ciljem v športu (Tušak, 2001). Vsa zgoraj 

našteta načela in vrline lahko mladostniki (ob pomoči staršev in trenerjev) uspešno 

prenesejo na šolsko področje. 

 

Šport vsekakor pomaga pri razvoju navad in lastnosti, ki so danes zaželene tudi na 

drugih področjih. Tako se na primer športnik nauči upravljati s časom, saj mora 

vsakodnevno usklajevati šport, šolo, hobije in druge prostočasne dejavnosti. S tem 

razvije kompetence učinkovitega upravljanja s časom. Nauči se načrtovati svoj 

dan, manj časa izgubi za dejavnosti, ki so neproduktivne. Ker imajo športniki točno 

določen čas za točno določene stvari, morajo biti pri vsem skoncentrirani, da čim 

manj časa izgubijo za sanjarjenje. Seveda ima to svoje slabe in dobre strani. Po 

eni strani se razvija storilnostna orientacija, po drugi strani pa ga lahko prikrajša za 

drobne trenutke, kot so klepeti s prijatelji, razmišljanje tja v en dan (Tušak & 

Faganel, 2004).  

 

Menim, da šport ob podpori in usmerjanju staršev in trenerjev pozitivno vpliva na 

funkcioniranje mladostnika v šoli. Marsh in Kleitman (2003, v Findlay & Bowker, 

2009) sta namreč ugotovila, da športniki dobivajo višje ocene in imajo višje 

izobraževalne težnje kot nešportniki. V ameriški študiji Jeziorski (1994, v 

Donaldson & Ronan, 2006) ugotovi, da se tisti, ki sodelujejo pri športnih 

aktivnostih, bolje in lepše obnašajo v učilnici, imajo manj čustvenih in vedenjskih 

težav zunaj učilnice ter bolj redno obiskujejo šolo. Lazarevič in Havelka (1981, v 

Tušak & Tušak, 2003), ki sta iskala razlike v osebnosti med športniki, vrhunskimi 

športniki in nešportniki, pa sta ugotovila, da so športniki tudi bolj inteligentni. Kar 

dve tretjini vrhunskih športnikov je namreč nadpovprečno inteligentnih, podobno pa 

naj bi veljalo tudi za druge športnike. 

 

5 MOREBITNI NEGATIVNI VPLIVI ŠPORTA NA 
MLADOSTNIKA 

 

Prejšnja poglavja so bile osredotočena le na pozitivne učinke, ki jih ima šport na 

posameznika. Menim pa, da moram nekaj besed posvetiti tudi morebitnim vplivom, 

ki niso tako zelo pozitivni za mladostnika. Tako se na primer danes pri športnih 
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tekmovanjih čedalje bolj poudarja zmaga, ki je skorajda že pomembnejša od same 

igre, namesto da bi se na prvo mesto postavljale moralne vrednote (Doupona Topič 

& Petrović, 2007). Danes, ko je ves svet v večini storilnostno naravnan, začenjajo 

starši pozabljati na prvi in najbolj pomemben vidik športa za mlade, in sicer je to 

pozitiven, vzgojni vidik športa (vzgoja dobrih vrednot, norm, učenje doslednosti, 

itn.). Mlade športnike je potrebno naučiti sprejemati tudi poraze, saj so le-ti 

sestavni del tako športa kot tudi življenja. Še zlasti je pomembno, da jih naučimo, 

da se kljub porazu nekaj nauči jo iz svojih napak (Tušak, 2001). Odrasli jih moramo 

naučiti, da se po eni strani veselijo zmage, na drugi strani pa, ko pride poraz, 

poskušajo iz njega potegniti čim več pozitivnega, kar se da. Zaradi tega, ker danes 

večina stremi k zmagi, lahko športniki pričnejo goljufati (bodisi z uporabljanjem 

prepovedanih snovi bodisi z neupoštevanjem pravil) (Chen, Snyder & Magner, 

2010). To nikakor ni prav. Nujno je, da starši in trenerji povedo ter pokažejo mladim 

športnikom, da je šport že sam kot tak vrednota in da zmagovanje ni vse. Športniki 

potrebujejo določeno mero podpore in občutka, da mu starši in drugi okoli njega 

zaupajo, ga podpirajo in ga imajo radi ne glede na rezultate, ki jih dosega v športu 

(Tušak, 2001). 

 

Druga negativna stvar športa, ki bi jo izpostavila, je, da so športniki preveč 

usmerjeni samo v šport. Velik del njihove identitete je vezan na šport in posledično 

lahko imajo precej nizko motivacijo za uporabo spretnosti, ki se jih naučijo preko 

športa, v nešportnih okoljih (Kajtna & Tušak, 2005). Ko pride do tega, da športniki 

niso več tako perspektivni in dobri, kot so bili pri svojem športnem udejstvovanju v 

prejšnjih sezonah, lahko to popolnoma zruši njihovo samopodobo in posledično 

pride do negativnega oziroma nekonstruktivnega vedenja, kot je na primer izguba 

motivacije za druge konstruktivne dejavnosti, mladi lahko zapadejo v alkoholizem 

ali zlorabo prepovedanih drog, lahko postanejo konfliktni. Kar naenkrat se morajo 

pričeti vesti drugače. Starši jim ne opravičujejo stvari, ki so jih včasih opravičevali 

(npr. pospravljanje sobe). Okolica jih začne obsojati zaradi lastnosti, ki jih je prej 

spodbujala. Prej je bilo zaželeno, da so bili usmerjen samo v šport, da so kazali 

agresivnost in da so zaupali vase. Kar naenkrat so vsa ta vedenja in navade, ki so 

jih razvijali skozi leta, postale družbeno nesprejemljive (Tušak, 2001). Če starši 

niso pazljivi, lahko naredijo športnike nesposobne živeti normalno življenje, saj jih 

ne naučijo ničesar drugega, kot samo trenirati in tekmovati. Ne izkoristijo 

prednosti, ki jih lahko nudi šport in jih ne vzgojijo v posameznike, ki bi se znali 
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spoprijemati s težavami in življenjem, pač pa le v športnike, ki se počutijo 

kompetentne samo na igrišču, v življenju pa so nebogljeni, ko se svet ne vrti več 

okrog njih po koncu kariere (Tušak, 2001). Ne le starši, ampak tudi trener ima v 

športnikovem življenju zelo pomembno vlogo, saj skupaj s športnikom preživi kar 

nekaj časa. Pogosto se mladi športniki identificirajo s svojim trenerjem in v njem 

iščejo svojega idola. Toda zgodi se, da trenerji pogosto pozabljajo, da so športniki 

tudi ljudje in tako na svoje varovance gledajo le z vidika športa in športnih 

uspehov, zanemarjajo pa celostni pogled na športnika. Zelo pomembno je, da si 

trener in športnik zaupata, se pogovarjata in vzpostavita pozitivne stike (Tušak, 

Misja & Vičič, 2003). Športniki  zelo hitro spoznajo, da je v športu možno uspeti le 

s popolno predanostjo. Posledično kmalu postavijo hierarhijo ciljev tako, da je 

šport v ospredju. Toda ko prične uspešnost v športu padati, morajo starši, učitelji in 

trenerji skrbeti, da učenci razvijejo motivacijo za udejstvovanje na šolskem 

področju in motivacijo, ki bo slonela na končnem cilju, in sicer na ustrezni 

izobrazbi. Tudi šola mora poskrbeti, da učencem širi interese in zanimanja, ki bodo 

znali nadomestiti šport po prenehanju kariere (Tušak, 2001). Odrasli bi se morali 

po mojem mnenju truditi, da ne dajejo poudarka samo na šport, temveč da 

opozarjajo na pomembnost šolanja in drugih hobijev, ki jih ima mladostnik. Tako v 

primeru neuspeha v športu ali poškodbe, ki onemogoča ali začasno zaustavi 

kariero, še vedno ostajajo dejavnosti, interesi in področja, v katerih lahko uživa in 

skozi katere še naprej vzdržuje pozitivno samopodobo. 

 

Morebitna negativna vpliva sta lahko tudi anksioznost in agresivnost. Glavni cilj 

vsakega športnika je seveda zmaga. Le-ta predstavlja uspeh, je dokaz, da je 

športnik dobro delal, prinaša veliko zadovoljstva ter tudi druge koristi. Toda zmagi 

vedno sledi poraz, smola ali poškodba. Je torej smotrno, da otroka obremenjujemo 

s težnjo po zmagi? Hitro se namreč lahko pojavi strah pred porazom oziroma 

neuspehom, ki otroku prinese določeno stopnjo anksioznosti in treme. Pri 

športnikih je pred samo tekmo ponavadi prisotna trema, ki se ji strokovno reče 

predtekmovalna anksioznost. Ta predstavlja nek posplošen strah, stanje 

vznemirjenosti, ko se športnik pravzaprav sploh ne zaveda, česa se sploh boji. 

Športniki so tako vsak dan postavljeni v stresne situacije, ko morajo izpolniti 

zahteve staršev, trenerja, učiteljev in ker ne zmorejo vsega izpolniti oziroma se 

vseh pričakovanj obraniti, lahko doživljajo najrazličnejše strahove. O njih tudi ne 

želijo govoriti, da jih drugi ne bi imeli za slabiče. Velikokrat se zgodi, da zaradi 
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prikrivanja športniki ne vedo več, kje se skriva pravi razlog za strah, neprijetni 

občutki nemoči in bojazni pa še vedno ostanejo. Tipični strahovi športnikov so 

strah pred uspehom ali neuspehom, strah pred zavrnitvijo trenerjev ali staršev, 

strah pred agresivnostjo, bolečino in poškodbo. Lahko se celo zgodi, da postanejo 

športniki zaradi vseh omenjenih strahov agresivni, depresivni, se zaprejo vase ali 

pa se odpovejo nastopu na tekmovanju (Tušak, 2001). 

 

O agresivnosti v športu je veliko govora in večina športnikov ve, kako uravnavati 

svojo agresivnost. Tako znajo na igrišču svojo agresivnost zelo dobro izraziti ali 

pokazati, na drugih področjih v življenju pa so neagresivni in mirni (Tušak, 2001). 

Šport torej po eni strani spodbuja zdravo tekmovanje, po drugi strani pa lahko 

spodbuja agresijo. Poglavitna naloga mladostnika je, da se nauči razločevati med 

tem, kakšno obnašanje je primerno v športu, v življenju pa ne (Branta idr., 1996). 

Potrebno je postaviti meje, do kolikšne mere biti agresiven in na kakšen način to 

agresijo izražati. Toda na žalost se problem prevelike agresivnosti in razdražljivosti 

pojavlja čedalje pogosteje (Tušak, 2001). Tisti športniki, ki se ukvarjajo s športno 

panogo, kjer prihaja do neposrednega telesnega stika, so navadno bolj agresivni in 

sovražni kot športniki, ki se ukvarjajo s športom, kjer ne prihaja do telesnega stika 

(Tušak, 2001).  

 

Dodatni negativni vplivi ukvarjanja s športom na psihosocialne probleme, na katere 

opozarjajo strokovnjaki, so:  

Ø nasilje na in izven igrišča (Fields, Collins & Comstock, 2007, v Chen idr., 

2010), 

Ø prehranjevalne motnje (Grabmeier, 2002, v Chen idr., 2010),  

Ø zloraba alkohola in prepovedanih snovi, ki izboljšajo športno predstavo 

(Bacon & Russell, 2004, v Chen idr., 2010),  

Ø depresija in izgorevanje (Coakley, 2007, v Chen idr., 2010), 

Ø pomanjkanje socialnega življenja in izkušenj (Miller & Kerr, 2003, v Chen 

idr., 2010). 
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6 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Stališča do samega sebe (ang. self-concept) predstavljajo način, kako nekdo sebe 

vidi in zaznava. Sestavljena so iz različnih faktorjev – določenih osebnostnih 

lastnosti, zunanjega videza, življenjskih vrednot in ciljev ter vlog, ki jih ima 

posameznik v življenju (Fournier, b. d.).  

 

Vsi našteti faktorji se razlikujejo od posameznika od posameznika. Predvidevam 

pa, da lahko pri tistih, ki se ukvarjajo s športom, najdemo določene skupne 

lastnosti, ki jih opredeljujejo in ki se razlikujejo od tistih, ki se s športom ne 

ukvarjajo. Zato bom pri dijakih I. gimnazije v Celju poskušala na podlagi anketnih 

vprašalnikov ugotoviti, kakšne razlike lahko najdemo med skupino športnikov in 

skupino nešportnikov.  

 

6. 1 Cilji 

 

Cilja diplomskega dela sta: 

Ø Primerjava stališč, ki jih imajo dijaki – športniki in dijaki – nešportniki (Ali ima 

ukvarjanje s športom vpliv na to, kako dijaki I. gimnazije v Celju sami sebe 

vidijo? Ali ukvarjanje s športom v večji meri vpliva na razvijanje pozitivnih 

stališč ali ima večji vpliv na razvoj negativnih stališč o sebi?). 

Ø Ugotoviti želim še, ali lahko štejemo ukvarjanje s športom med varovalne 

dejavnike za razvoj mladostnikov. 

 

6. 2 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Katera skupina dijakov, športniki ali nešportniki, ima 

bolj pozitivna stališča do sebe?   

 

Raziskovalno vprašanje 2: Katera skupina dijakov, športniki ali nešportniki, meni, 

da se zna bolje spopadati s padci oziroma porazi v življenju?  
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Raziskovalno vprašanje 3: Katera skupina dijakov, športniki ali nešportniki, je 

uspešnejša v šoli? 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Koliko ur tedensko dijaki športniki in dijaki nešportniki 

posvetijo izvenšolskim dejavnostim? 

 

Raziskovalno vprašanje 5: Katera skupina dijakov, športniki ali nešportniki, ima 

bolj razvito socialno mrežo ter ima več socialnih stikov?  

 

7 OPIS METODOLOGIJE 

7. 1 Opis pripomočka 

 

V raziskavi sem uporabila kvantitativni način raziskovanja. Tehnika zbiranja 

podatkov, ki sem jo izbrala, je anketa. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz osmih 

vprašanj, in sicer so vsa vprašanja zaprtega tipa. Prvi dve vprašanji se nanašata 

na osnovne demografske značilnosti dijakov (spol in starost), sledi vprašanje, ki mi 

pomaga definirati, ali je dijak športnik ali ne. Nato sem zastavila vprašanje o tem, 

koliko časa na teden posamezen dijak posveti organiziranim izvenšolskim 

dejavnostim, ki niso športne. Vprašalnik vsebuje še vprašanje o povprečni oceni v 

letošnjem šolskem letu ter tri štiristopenjske ocenjevalne lestvice (Slana, 2008, v 

Ivančič, 2013), pri čemer pomeni 1 – sploh ne velja zame in 4 – povsem velja 

zame. Ocenjevalne lestvice vsebujejo 41 trditev, ki se nanašajo na posameznikova 

doživljanja in stališča, ki jih ima do samega sebe. Trditve sem razdelila v tri 

ocenjevalne lestvice zaradi večje preglednosti za anketirance in zato, da sem si  

olajšala obdelovanje podatkov.  

 

Vrednost Cronbachovega koeficienta α za prvo ocenjevalno lestvico (5. vprašanje) 

je 0.771, za drugo ocenjevalno lestvico (7. vprašanje) 0.651 ter za tretjo (8. 

vprašanje) 0.627. Ker so vrednosti manjše od 0.8 in večje od 0.6, lahko posledično 

zaključim, da so ocenjevalne lestvice srednje zanesljive. 
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7. 2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Vprašalnike sem na izbrano gimnazijo odnesla 21. 4. 2014. Pustila sem jih pri 

izbranem profesorju, ta pa jih je v roku dveh tednov (vmes so bile prvomajske 

počitnice) razdelil dijakom štirih razredov, in sicer dvema splošnima razredoma in 

dvema športnima razredoma (vsi dijaki v tem razredu aktivno trenirajo in tekmujejo 

v različnih športnih panogah). Vprašalnike sem prevzela 9. 5. 2014. Vprašalnik je v 

prilogi. 

 

Zbrane podatke sem obdelala z računalniškim programom IBM SPSS Statistics 20. 

Uporabila sem naslednje statistične postopke: deskriptivno statistiko, Cronbachov 

koeficient α, T-test za neodvisne vzorce ter kontigenčne tabele (Crosstabulation). 

 

7. 3 Vzorec 

 

Vzorec vključuje dijake tretjih in četrtih letnikov, ki obiskujejo I. gimnazijo v Celju. 

Oddala sem 100 vprašalnikov, rešenih sem dobila 72. Anketo je rešilo 48 (66,7 %) 

dijakinj ter 24 (33,3 %) dijakov. Starost vprašanih je bila od 16 do 18 let. Največ 

anketiranih je bilo sedemnajstletnikov, in sicer kar 46. 9 dijakov je bilo starih 

šestnajst let ter 17 dijakov osemnajst let. 

 

Od vseh anketiranih je bilo 55,6 % tistih, ki se s športom ukvarjajo redno, kar 

pomeni, da trenirajo pod vodstvom strokovnjaka, se redno udeležujejo športnih 

tekmovanj ter zastopajo svoj klub. Rekreativno se s športom ukvarja 33,3 % 

vprašanih, 11,1 % vprašanih pa se s športom ne ukvarja. Ker me zanima predvsem 

primerjava med dijaki – športniki in dijaki – nešportniki, sem združila tiste, ki se s 

športom ukvarjajo rekreativno, in tiste, ki se s športom sploh ne ukvarjajo, v eno  

kategorijo.  
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8 ANALIZA REZULTATOV 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Katera skupina dijakov, športniki ali nešportniki, ima 

bolj pozitivna stališča do sebe? 

 

Da sem dobila odgovor na to raziskovalno vprašanje, sem analizirala odgovore 

prvih desetih trditev v prvi ocenjevalni lestvici v anketnem vprašalniku (5. 

vprašanje). Pri šestih trditvah (»Sem samozavesten.«, »Sem samostojen.«, »Zase 

vem, da zmorem uresničiti cilje, ki sem si jih zadal.«, »Vedno najdem poti, da 

premagam ovire.«, »Težje probleme mi uspe rešiti, ko se za to potrudim.«, 

»Zaupam v svoje sposobnosti.«) lahko opazimo, da se športniki bolj strinjajo s 

trditvami oziroma je aritmetična sredina odgovorov višja kot pri nešportnikih. Na 

drugi strani se nešportniki v povprečju bolj strinjajo s tremi trditvami (»Drugi me 

spoštujejo in upoštevajo.«, »Med vrstniki in učitelji sem priljubljen.«, »Upam 

povedati svoje mnenje tudi, če se drugi ne strinjajo z mano.«). Pri eni izmed trditev 

(»Dobro se znajdem tudi v nepričakovanih situacijah.«) je aritmetična sredina obeh 

skupin popolnoma enaka (M = 3.13). 

 

Pri devetih od desetih trditev, ki se nanašajo na to raziskovalno vprašanje, je p > 

.05, kar pomeni, da razlike v odgovorih med športniki in nešportniki niso statistično 

pomembne. Edino statistično pomembno razliko lahko najdem pri trditvi: »Težje 

probleme mi uspe rešiti, ko se za to potrudim.« Pri tej trditvi športniki v povprečju 

trdijo, da zanje bolj drži to, da jim uspe rešiti težje probleme, ko se za to bolj 

potrudijo (M = 3.63, SE = .093) kot pa nešportniki (M = 3.31, SE = .122). Ta razlika 

je statistično pomembna, saj je t(70) = 2.074 in p < .05. 

 

 

Tabela 1: Opisne mere po skupinah, reševanje težjih problemov 

 

Športna aktivnost  Numerus Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Reševanje težj ih 

problemov 

redno 40 3,63 ,586 ,093 

rekreativno oz. se ne 

ukvarjam 
32 3,31 ,693 ,122 
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Tabela 2: T-test neodvisnih vzorcev, reševanje težjih problemov 

 

Levenov test enakosti 

varianc T-test enakosti povprečij 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Reševanje težj ih 

problemov 

Predpostavljene 

enake variance 

1,761 ,189 2,074 70 ,042 

Sig. (p) = statistična pomembnost t-testa 

 

Med obema skupinama ni pomembnih statističnih razlik. Za nobeno od skupin torej 

ne bi mogli trditi, da ima bolj pozitivno naravnana stališča do sebe. Edino, kar 

lahko ugotovimo, je to, da so športniki zase bolj prepričani ter bolj verjamejo v to, 

da lahko rešijo težje probleme, če se za to odločijo. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Katera skupina dijakov, športniki ali nešportniki, meni, 

da se zna bolje spopadati s padci oziroma porazi v življenju? 

 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje sem dobila z analizo zadnjih devetih trditev 

v isti ocenjevalni lestvici (5. vprašanje) kot pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju. 

Aritmetične sredine odgovorov se ponovno razlikujejo, in sicer so pri šestih trditvah 

(»S težavami in stresom se znam dobro soočati.«, »Nikoli ne iščem izgovorov 

zaradi neuspeha.«, »Vedno prevzamem odgovornost za svoja dejanja.«, »Kadar 

naredim kaj napačnega, svojo napako priznam in se opravičim.«, »Če me kdo 

razjezi, se znam braniti brez uporabe nasilja.«, »Čeprav me nekdo jezi, se zmorem 

kontrolirati in ostati miren.«) aritmetične sredine pri skupini športnikov višje kot pri 

skupini nešportnikov. Pri ostalih treh trditvah (»Če z mano kdo ravna nepravično, 

se znam braniti.«, »Velikokrat in hitro menjam razpoloženja.«, »Kadar dobim slabo 

oceno, takoj postanem slabe volje.«) pa je aritmetična sredina pri odgovorih 

nešportnikov višja kot aritmetična sredina pri odgovorih športnikov. Ponovno pa je 

pri vseh trditvah p > .05, kar pomeni, da razlike med skupinama športnikov in 

nešportnikov niso statistično pomembne oziroma da ne moremo niti za skupino 

športnikov niti za skupino nešportnikov reči, da zase menijo, da se bolje spopadajo 

s padci oziroma porazi v življenju. 
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Raziskovalno vprašanje 3: Katera skupina dijakov, športniki ali nešportniki, je 

uspešnejša v šoli? 

 

Šesto vprašanje ter naslednja ocenjevalna lestvica v vprašalniku (7. vprašanje), 

sta se nanašali na tretje raziskovalno vprašanje. V povprečju imajo dijaki 

nešportniki višje povprečje ocen (M = 4.17, SE = .128) v letošnjem šolskem letu, 

kot pa dijaki športniki (M = 3.67, SE = .118). Ta razlika se pokaže kot statistično 

pomembna t(67) = -2.855, p < .05. 

 

Tabela 3: Opisne mere po skupinah, povprečna ocena v letošnjem šolskem letu 

 

Športna aktivnost  Numerus Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Povprečna ocena 

redno 39 3,67 ,737 ,118 

rekreativno oziroma 

se ne ukvarjam 
30 4,17 ,699 ,128 

 

 

Tabela 4: T-test neodvisnih vzorcev, povprečna ocena 

 

Levenov test enakosti 

varianc T-test enakosti povprečij 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Povprečna ocena Predpostavljene 

enake variance 

,674 ,415 -2,855 67 ,006 

Sig. (p) = statistična pomembnost t-testa 

 

Analiza enajstih trditev, ki se nanašajo na šolsko področje, ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (p > .05) med raziskovanima skupinama dijakov. Majhne (vendar 

statistično nepomembne) razlike so v aritmetičnih sredinah odgovorov 

anketirancev. Tako športniki zase v večji meri menijo, da se učijo sproti, da bodo 

zmogli zahteve tudi, če kateri izmed učiteljev stopnjuje tempo poučevanja, da si 

znajo svoj čas dobro organizirati, da dobro usklajujejo vse svoje aktivnosti ter da 

se pred testi vedno dovolj učijo. Na drugi strani pa analiza aritmetičnih sredin 

pokaže, da nešportniki v večji meri zase menijo, da vestno opravljajo šolske 

obveznosti, vedno naredijo domačo nalogo, da jim ni težko razumeti nove učne 

snovi, da lahko, tudi če so dlje časa odsotni, vedno dosežejo dobre rezultate, da 
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so prepričani, da lahko dosežejo želene rezultate tudi, če so dobili kakšno slabo 

oceno ter da jim vedno zmanjka še nekaj časa za učenje. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Koliko ur tedensko dijaki športniki in dijaki nešportniki 

posvetijo izvenšolskim dejavnostim? 

 

Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje sem pridobila s pomočjo analize 

pridobljenih odgovorov na četrto vprašanje, ki sem ga zastavila v vprašalniku. Iz 

Grafa 1 je razvidno, da 21,88 % vseh vprašanih pravi, da se ne ukvarjajo z 

izvenšolskimi dejavnostmi. 34,38 % dijakov nešportnikov se ukvarja z 

izvenšolskimi dejavnostmi 1–2 uri na teden, isti odstotek vprašanih nešportnikov 

se ukvarja 2–5 ur na teden, medtem ko se 5–8 ur tedensko z izvenšolskimi 

dejavnostmi ukvarja le 6,25 % nešportnikov. Najmanj, 3,13 % dijakov – 

nešportnikov zase pravi, da se z izvenšolskimi dejavnostmi ukvarjajo več kot 8 ur 

na teden. 

 

Iz Grafa 2 lahko razberem, da le 10% vprašanih dijakov športnikov trdi, da se med 

tednom nič ne ukvarja z drugimi izvenšolskimi dejavnostmi, ki niso športne. Največ 

(kar 55 %) športnikov pravi, da se z izvenšolskimi dejavnostmi ukvarja 1–2 uri na 

teden. 15 % vprašanih športnikov naj bi se z izvenšolskimi dejavnostmi ukvarjalo 

2–5 ur na teden, 5 % vprašanih 5–8 ur tedensko in 15 % vprašanih športnikov več 

kot 8 ur na teden.  

 

S t-testom sem preverila, ali se aritmetični sredini odgovorov izbranih dveh skupin 

med seboj statistično pomembno razlikujeta. Ugotovila sem, da ne, saj je pri tistih, 

ki se s športom ukvarjajo M = 2.60 in SE = .192, in pri tistih, ki se s športom 

ukvarjajo rekreativno oziroma se sploh ne ukvarjajo: M = 2.34, SE = .177. Razlika 

med skupinama se torej ni pokazala kot statistično pomembna razlika, t(70) = .959, 

p > .05 in posledično ne morem za nobeno od skupin trditi, da več časa posveti 

izvenšolskim dejavnostim kot druga skupina. 
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Graf 1: Tedensko ukvarjanje nešportnikov z izvenšolskimi dejavnostmi, ki niso 

športne 

 
 
Graf 2: Tedensko ukvarjanje športnikov z izvenšolskimi dejavnostmi, ki niso 

športne 

 
 

Raziskovalno vprašanje 5: Katera skupina dijakov, športniki ali nešportniki, ima 

bolj razvito socialno mrežo ter ima več socialnih stikov?  

 

Odgovor na zadnje postavljeno raziskovalno vprašanje sem dobila z analizo trditev 

v zadnji ocenjevalni lestvici (8. vprašanje). Rezultati, ki sem jih dobila, so zelo 

podobni prejšnjim. Namreč pri desetih od enajstih trditev je p > .05, kar pomeni, da 

med skupinama dijakov ni statistično pomembnih razlik. Pri nekaterih trditvah je 
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aritmetična sredina odgovorov višja, pri skupini športnikov (»V družbi se večkrat 

počutim nelagodno.«, »Velikokrat se moram zaradi svojih obveznosti odreči zabavi 

in druženju s prijatelji.«, »Ocenjujem, da imam veliko prijateljev, ki sem jih spoznal 

izven šole.«), pri eni trditvi (»Nimam težav s komunikacijo z neznanci.«) je 

vrednost aritmetične sredine enaka (M = 3.03) pri obeh skupinah, pri drugih 

trditvah (»Naloge raje opravim sam, kot v skupini.«, »S svojimi sovrstniki se dobro 

razumem.«, »S starejšimi od sebe se po večini dobro razumem.«, »V novem 

okolju, kjer ne poznam nikogar, hitro najdem nove prijatelje.«, »Ocenjujem, da 

imam veliko znancev.«, »Ocenjujem, da imam veliko prijateljev.«), je aritmetična 

sredina višja pri skupini nešportnikov. 

 

Edino statistično pomembno razliko lahko najdem pri eni izmed trditev, in sicer 

skupina športnikov meni, da zanje v večji  meri velja, da se morajo večkrat zaradi 

svojih obveznosti odreči zabavi in druženju s prijatelji (M = 3.18, SE = .132) kot pa 

skupina nešportnikov (M = 2.22, SE = .133). Razlika med skupinama je statistično 

pomembna t(69) = 5.090, p < .05. 

 

Tabela 5: Opisne mere po skupinah, odrekanje zabavi in druženju 

 

Športna aktivnost  Numerus Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Zaradi obveznosti se 

odrečem zabavi 

redno 39 3,18 ,823 ,132 

rekreativno oz. se ne 

ukvarjam 
32 2,22 ,751 ,133 

 

 

Tabela 6: T-test neodvisnih vzorcev, odrekanje zabavi in druženju s prijatelji 

 

Levenov test enakosti 

varianc T – test enakosti povpreči j 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Zaradi obveznosti se 

odrečem zabavi 

Predpostavljene 

enake variance 

,075 ,785 5,090 69 ,000 

Sig. (p) = statistična pomembnost t-testa 

 

Niti za skupino športnikov niti za skupino nešportnikov ne moremo reči, da ima bolj 

razvito socialno mrežo ali pa več socialnih stikov. Edino, kar lahko ugotovimo, je 
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to, da dijaki – športniki menijo, da se morajo zaradi obveznosti večkrat odreči 

zabavi in druženju s prijatelji kot dijaki – nešportniki.  

 

9 INTERPRETACIJA REZULTATOV IN DISKUSIJA 

 

V tem delu diplomske naloge bom s pomočjo rezultatov raziskave odgovorila na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Ugotovitve moje raziskave se na nekaterih 

delih razlikujejo od ugotovitev drugih raziskav s tega področja, toda poudariti 

moram, da zaradi majhnega vzorca rezultatov moje raziskave ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo. Dobljeni rezultati in odgovori na raziskovalna 

vprašanja veljajo le za dijake in dijakinje, ki obiskujejo I. gimnazijo v Celju. 

 

Po izvedeni raziskavi lahko zaključim, da posebnih razlik med skupinama ni 

opaziti, kar me je zelo presenetilo. Pričakovala sem, da bodo razlike bolj očitne,  

toda na vseh področjih, ki sem jih raziskovala, so stališča, ki jih imajo mladostniki 

do sebe, pri eni in pri drugi skupini zelo podobna. Tako lahko na prvo raziskovalno 

vprašanje odgovorim, da niti za dijake – športnike niti za dijake – nešportnike ne 

morem trditi, da so njihova stališča do sebe bolj pozitivno naravnana. Druge 

raziskave (Kajtna & Tušak, 2005, Bowker, 2006) s tega področja si niso enotne, 

kakšen vpliv ima ukvarjanje s športom na posameznika. Kajtna & Tušak (2005) sta 

ugotovila, da imajo športniki boljšo samopodobo ter bolj pozitivno naravnana 

stališča do sebe, medtem ko so druge raziskave (Bowker, 2006) ugotovile ravno 

nasprotno in sicer, da ukvarjanje s športom nima direktnega vpliva na splošno 

samopodobo in zaznavanje samega sebe. Pri tem raziskovalnem vprašanju se v 

moji raziskavi pokaže ena, statistično pomembna razlika med skupinama, in sicer 

športniki v večji meri zase menijo, da lahko rešijo težje probleme, ko se za to 

potrudijo. Športniki, zajeti v moji raziskavi, potemtakem bolj zaupajo vase in v 

svoje sposobnosti, ko govorimo o reševanju težjih problemov. Na tem področju so 

bolj samozavestni in zaupajo vase, kar potrjuje tudi ugotovitev Tušaka in Faganela 

(2004), da šport mladostnika uči, da ne beži pred morebitnimi problemi. Tudi Merc 

(1996, v Marjanovič Umek & Zupančič, 2009) je ugotovil, da so športniki bolj 

usmerjeni v rešitev problema in racionalno ponovno oceno stresne situacije, 

nešportniki pa raje uporabijo strategijo umika.  
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Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje nam ponovno ne pokaže nobenih razlik, 

katera skupina dijakov naj bi se bolje spopadala s padci oziroma porazi v življenju. 

To se mi zdi zelo zanimivo, saj do sedaj že opravljene raziskave (Tušak, 2001, 

Tušak & Faganel, 2004, Marjanovič Umek & Zupančič, 2009) pravijo drugače. 

Šport naj bi pri mladih razvijal potrpežljivost, jih učil sprejemati poraze (Tušak, 

2001) ter da ne smejo bežati pred morebitnimi problemi (Tušak & Faganel, 2004). 

Športniki naj bi kazali tudi večjo čustveno stabilnost, neodvisnost, odločnost, 

asertivnost ter bolj pozitivno splošno počutje (Marjanovič Umek & Zupančič, 2009). 

Do razlik med skupinama v moji raziskavi pa po mojem mnenju ni prišlo zato, ker 

je vprašalnik preverjal stališča, ki jih imajo posamezniki do sebe. Ta stališča pa so 

seveda subjektivna in ne kažejo objektivnega stanja. Torej če bi na kakšen 

drugačen, bolj objektiven način preverjala, kako se dijaki spopadajo s padci v 

življenju, ali so čustveno stabilni, odločni itn., bi najverjetneje dobila drugačne 

rezultate. 

 

Razliko med skupinama v moji raziskavi lahko najdem pri tretjem raziskovalnem 

vprašanju, ki se nanaša na uspešnost v šoli, in sicer imajo nešportniki v letošnjem 

šolskem letu višje povprečne ocene kot športniki. Sicer pa, ko sem preverjala 

stališča, ki se nanašajo na sprotno učenje, organiziranje časa, usklajevanje vseh 

aktivnosti, vestno opravljanje šolskih obveznosti itn., ponovno ni bilo vidnih 

pomembnih razlik. Razlika se torej, zanimivo, pojavi pri povprečnih ocenah, ki so, 

za razliko od stališč, objektivne. Predvidevam, da bi bili odgovori na ostala  

zastavljena vprašanja drugačni v primeru, da bi osebnostne lastnosti raziskovala z 

drugačnimi instrumenti (npr. vprašalniki osebnosti), ki so bolj objektiven pokazatelj 

dejanskega stanja. Rezultat moje raziskave je tako ponovno v nasprotju z 

raziskavo, ki pravi, da športniki dobivajo višje ocene (Marsh & Kleitman, 2003, v 

Findlay & Bowker, 2009). Višje povprečje ocen je verjetno posledica tudi tega, da 

sem raziskavo opravljala na gimnaziji, ki jo obiskujejo dijaki z visokimi 

izobraževalnimi cilji in ki si želijo visoko povprečje ocen. Najverjetneje bi bili 

izsledki drugačni, če bi isto raziskavo opravljala na kakšni srednji šoli, kjer dijaki 

ne stremijo samo k odličnim ocenam oziroma so v večini dijaki s povprečnimi 

ocenami. Tako bi se mogoče tudi pokazalo, da imajo, kot pravi Jeziorski (1994, V 

Donaldson & Ronan, 2006), športniki manj vedenjskih težav zunaj učilnice, se 
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lepše obnašajo pri pouku ter bolj redno obiskujejo šolo. 

 

Med raziskovanjem me je zanimalo tudi, koliko ur na teden dijaki namenijo 

izvenšolskim dejavnostim, ki niso športne. Rezultati so pokazali, da med 

skupinama ni možno najti statistično pomembnih razlik v tem, koliko časa ena in 

druga skupina porabita za izvenšolske, nešportne dejavnosti. Toda kljub temu da 

med skupinama ni razlik, moram poudariti, da se je vprašanje nanašalo le na 

izvenšolske dejavnosti, ki ne vključujejo športnega udejstvovanja. Če bi dijakom – 

športnikom, uram, ki jih posvetijo izvenšolskim dejavnostim, prišteli še ure, ki jih 

porabijo z treninge in tekme, bi bila razlika med skupinama po mojem mnenju 

očitna. Rezultati so vseeno bili precej zanimivi, saj lahko na primer opazim, da je 

dijakov – nešportnikov, ki se ne ukvarjajo niti s športom niti s katerokoli drugo 

izvenšolsko dejavnostjo, skoraj enkrat več kot pa dijakov športnikov, ki se že tako 

in tako ukvarjajo z izbranim športom, poleg tega pa se ukvarjajo tudi z drugimi 

izvenšolskimi dejavnostmi. Menim, da lahko mladostniki, ki nimajo veliko 

obveznosti, hitro zapadejo v stanje neaktivnosti in pasivnosti. Bolj kot je 

mladostnik zaposlen, bolj je uspešen na vseh področjih, saj ga to, da ima napet 

urnik, prisili k temu, da uspešno in pravočasno opravi z nalogami, ter da ima vse, 

kar počne, nek smisel, saj si ne more privoščiti, da bi izgubljal čas za dejavnosti, ki 

niso konstruktivne. Tudi Morris, Sallybanks, Willis in Makkai (2004) pravijo, da sta 

dva ključna vidika športne in fizične aktivnosti: zmanjšati dolgočasje in količino 

časa, ko mladostnik ni nadzorovan in brez obveznosti. Po njihovem mnenju, mora 

biti mladostnik aktiven in dejaven, saj bo takrat, ko mu bo dolgčas in ne bo imel kaj 

početi, iskal aktivnosti, da se zaposli. Te aktivnosti pa so pogostokrat antisocialne 

in nekonstruktivne. 

 

Zadnje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na socialne mreže in socialne stike 

dijakov. Kot pri vseh drugih raziskovalnih vprašanjih, tudi pri tem ni bilo nobenih 

razlik med skupinama. Torej niti za skupino športnikov kot tudi ne za skupino 

nešportnikov ne moremo reči, da ima bolje razvito socialno mrežo ali pa več 

socialnih stikov. Edina razlika, ki se med skupinama pojavi, je, da se dijaki – 

športniki v povprečju bolj strinjajo s trditvijo, da se morajo zaradi obveznosti 

večkrat odreči zabavi in druženju s prijatelji, kot dijaki – nešportniki. To lahko 

povežemo tudi s prejšnjim raziskovalnim vprašanjem, pri katerem vidimo, da imajo 
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dijaki – športniki poleg tega, da se ukvarjajo s športom, v povprečju tudi več 

izvenšolskih dejavnosti med tednom, kot dijaki – nešportniki. Dijaki – športniki,  

imajo torej precej obveznosti in zaseden urnik, kar pa jim pomaga pri tem, da se 

naučijo upravljati s časom. Tušak in Faganel (2004), pravita, da športnik s tem, ko 

mora vsakodnevno usklajevati vse obveznosti, razvije kompetence učinkovitega 

upravljanja s časom. Nauči se načrtovati dan in izgubi manj časa za neproduktivne 

dejavnosti. Seveda pa vse obveznosti terjajo od dijakov tudi to, da se morajo 

včasih odpovedati določenim zabavnim stvarem, saj preprosto nimajo časa.  
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10 SKLEP 

 

Šport vsekakor ima vpliv na posameznika in njegov razvoj. Toda vprašanje, ki se 

postavlja, je, ali je ta vpliv pozitiven ali negativen. V teoretičnem delu sem pisala o 

različnih vidikih mladostnikove osebnosti ter kakšen vpliv lahko ima šport na 

izbrane dele osebnosti.  S prebiranjem različne literature sem ugotovila, da naj bi 

bili vplivi bolj pozitivni kot negativni. Predvidevala sem, da bodo razlike med 

skupinama v moji raziskavi večje. Toda rezultati so me precej presenetili, saj je bilo 

med skupinama zelo malo statistično pomembnih razlik. Najverjetneje bi se več 

razlik pokazalo, če bi bil vzorec anketiranih večji ali če bi upoštevala tudi to, s 

katero športno panogo se ukvarja vsak posameznik. Seveda pa moja raziskava 

zajema stališča, ki jih ima posameznik do sebe in ta stališča so subjektivna, zato 

jih posledično ne moremo obravnavati kot objektivni pokazatelj resničnega stanja.  

 

Pred pisanjem diplomske naloge sem si postavila dva cilja, ki sem jih želela 

doseči, in sicer da primerjam stališča med skupinama dijakov ter da želim 

ugotoviti, ali lahko ukvarjanje s športom štejemo med varovalne dejavnike za 

razvoj mladostnikov. Rezultati, ki sem jih dobila, kažejo, da večjih razlik med 

skupinama ni, toda glede na to, da sem med prebiranjem literature zasledila veliko 

več pozitivnih kot pa negativnih vplivov, ki jih ima šport na posameznika, še vedno 

pa, kljub rezultatom moje raziskave, menim, da šport je neke vrste varovalni 

dejavnik. V obdobju zmedenosti in iskanja samega sebe mladostniku, poleg šole, 

predstavlja neko stalnico v življenju. Doupona Topič in Petrovič (2007) pravita, da 

so različne raziskave in praksa pokazale, da je pravilno usmerjena ter redna 

športna dejavnost za mlade ena najuspešnejših oblik prevencije in tudi terapije 

raznih oblik neprilagojenega vedenja. Vsekakor bi bilo na to temo zanimivo opraviti 

še kakšno raziskavo, saj se mi zdi, da je ravno prevelika količina energije tista, ki 

mladostnike sili v nespametna dejanja. Preko športa pa lahko mladostniki 

konstruktivno porabijo veliko odvečne energije. Poleg tega lahko pridobijo tudi 

veliko drugih pozitivnih stvari. Drugo možnost nadaljnjega raziskovanja vidim v 

tem, da ni veliko raziskav, ki bi se osredotočile ravno na obdobje mladostništva. 

Sicer je bilo na temo športa in osebnosti opravljenih veliko raziskav, toda takšnih, 
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ki bi se osredotočala ravno na izredno zanimivo in pomembno obdobje 

mladostništva, je zelo malo. 

 

Diplomsko nalogo bom zaključila z mislijo, da je šport šola za življenje in je šola, 

kjer se posameznik nauči delati, biti motiviran in odgovoren. S seboj pa, tako kot 

vsaka druga stvar, prinaša tudi negativne plati, in sicer stres, obremenitve,  

morebiten neuspeh (Tušak, Faganel, 2004) ter odrekanje zabavi in druženju s 

prijatelji, kar so pokazali tudi rezultati moje raziskave. Šport je način življenja. 
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PRILOGA 

 

VPRAŠALNIK 

 
Pozdravljen-a! 

 

Sem Tjaša Pikl, absolventka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V svoji diplomski nalogi primerjam stališča, ki jih imajo do sebe dijaki – 

športniki in dijaki – nešportniki. Da bom lahko diplomsko nalogo dopolnila še s 

statističnimi podatki, bi potrebovala tvojo pomoč. Prosim te, da si vzameš nekaj 

minut in iskreno odgovoriš na anketni vprašalnik. Le-ta je anonimen, pridobljeni 

podatki pa bodo služili le v namene diplomske naloge. 

 

Za sodelovanje se ti že vnaprej lepo zahvaljujem.  

 

 

1.   Spol (prosim obkroži):     Ž     M 
 

 

2.   Starost (prosim navedi svojo starost v letih):     ____________ 

 

 

3.   S športom se ukvarjam (prosim obkroži):     

 

     a)  redno (pod vodstvom strokovnjaka, redno se udeležujem športnih 

tekmovanj, zastopam  svoj klub ipd.) 

 

   b) rekreativno (ne zastopam nobenega kluba, občasno s prijatelji igram košarko, 

občasno tečem v naravi ipd.)   

 

     c)  s športom se ne ukvarjam (telesno aktiven sem štirikrat mesečno oziroma 

manj) 

4.   Koliko ur tedensko približno posvetiš organiziranim izvenšolskim dejavnostim, 

ki niso športne (npr. kulturne, glasbene, umetniške dejavnosti, hobiji)? 



 
 

 

     a) nič 

 

     b) 1–2 uri tedensko 

 

     c) 2–5 ur tedensko 

 

     d) 5–8 ur tedensko 

 

     e) več kot 8 ur na teden 

 

 

5. V spodnji tabeli so nanizane trditve. Z znakom X označi, v kolikšni meri 

določena trditev drži zate, pri čemer 1 pomeni nikakor ne drži, 4 pa povsem 
drži. 

 

 1 
nikakor  

ne drži 

 2 
komajda 

drži 

3 
pretežno 

drži 

4 
povsem 

drži 

Drugi me spoštujejo in upoštevajo.     

Med vrstniki in učitelji sem priljubljen.     

Sem samozavesten.     

Upam povedati svoje mnenje tudi, če se ostali 

ne strinjajo z mano. 

    

Sem samostojen.     

Zase vem, da zmorem uresničiti cilje, ki sem 

si jih zadal. 

    

Vedno najdem poti, da premagam ovire.     

Težje probleme mi uspe rešiti, ko se za to 

potrudim. 

    

Dobro se znajdem tudi v nepričakovanih 

situacijah.  

    

Zaupam v svoje sposobnosti.     

S težavami in stresom se znam dobro soočati.     



 
 

Nikoli ne iščem izgovorov zaradi neuspeha.     

Vedno prevzamem odgovornost za svoja 

dejanja. 

    

Kadar naredim kaj napačnega, svojo napako 

priznam in se opravičim. 

    

Če z mano kdo ravna nepravično, se znam 

braniti.  

    

Če me kdo razjezi, se znam braniti brez 

uporabe nasilja. 

    

Čeprav me nekdo jezi, se zmorem kontrolirati 

in ostati miren. 

    

Velikokrat in hitro menjam razpoloženja.     

Kadar dobim slabo oceno, takoj postanem 

slabe volje. 

    

 

 

 

6.   Kakšna je tvoja povprečna ocena v letošnjem šolskem letu (prosim, obkroži): 

 

                                1     2     3     4     5 

 

 

7.   V spodnji tabeli so nanizane trditve, ki se nanašajo na šolsko področje. Z 

znakom X označi, v kolikšni meri določena trditev drži zate, pri čemer 1 pomeni 

nikakor na drži, 4 pa povsem drži. 
 

 1 
nikakor  

ne drži 

 2 
komajda 

drži 

3 
pretežno 

drži 

4 
povsem 

drži 

Vestno opravljam šolske obveznosti.     

Vedno naredim domačo nalogo.     

Učim se sproti.     

Ni mi težko razumeti nove učne snovi.      

Tudi če sem dlje časa odsoten, lahko vedno     



 
 

dosežem dobre rezultate.  

Če kateri izmed učiteljev tempo poučevanja 

še stopnjuje, bom zahteve komaj zmogel. 

    

Prepričan sem, da lahko želene rezultate 

dosežem tudi, če sem dobil kakšno slabo 

oceno. 

    

Vedno mi zmanjka še nekaj časa za učenje.     

Svoj čas si vedno dobro organiziram.     

Dobro usklajujem vse svoje aktivnosti.     

Pred testi se vedno dovolj učim.     

 

 

 

8.   V spodnji tabeli so nanizane trditve, ki se nanašajo na tvoje socialno okolje. Z 

znakom X označi, v kolikšni meri določena trditev drži zate, pri čemer 1 pomeni 

nikakor ne drži, 4 pa povsem drži. 
 

 1 

nikakor  

ne drži 

 2 

komajda 

drži 

3 

pretežno 

drži 

4 

povsem 

drži 

V družbi se večkrat počutim nelagodno.     

Naloge raje opravljam sam kot v skupini.     

S svojimi sovrstniki se dobro razumem.     

S starejšimi od sebe se po večini dobro 

razumem. 

    

Velikokrat se moram zaradi svojih obveznosti 

odreči zabavi in druženju s prijatelji. 

    

Nimam težav s komunikacijo z neznanci.     

V novem okolju vedno najdem nekoga, s 

katerim se lahko pogovarjam. 

    

V okolju, kjer ne poznam nikogar, hitro 

najdem nove prijatelje. 

    

Ocenjujem, da imam veliko znancev.     

Ocenjujem, da imam veliko prijateljev.     



 
 

Ocenjujem, da imam veliko prijateljev, ki sem 

jih spoznal izven šole. 

    

 


