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POVZETEK 

V diplomskem delu raziskujem v katerih primerih učiteljici in vzgojiteljici v angleškem in 

slovenskem razredu spodbujajo tekmovalno in sodelovalno vedenje in v katerih jih 

omejujejo. Prav tako ţelim izvedeti tudi izkušnje učencev o sodelovanju in tekmovanju v 

šoli in izven nje. 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila dejstva s področja tekmovanja in 

sodelovanja. Tekmovanje se najpogosteje označuje kot boj dveh ali več posameznikov, ki 

poskušajo premagati oviro, da bi dosegli zastavljene cilje. V šoli se tekmovanje uporablja 

za dvig motivacije pri delu ali spodbujanje tekmovanja z lastnimi doseţki. V tekmovalnih 

situacijah lahko pride do konfliktnih situacij, zaradi katerih ima včasih tekmovanje 

negativen predznak. Sodelovanje je aktivnost vsaj dveh ali več posameznikov, ki se trudijo 

doseči skupne cilje. Sodelovanje je oblika socialnega vedenja, ki se ga v šoli pogosteje 

spodbuja kot omejuje. Peklajeva je ena izmed prvih, ki je v »našem prostoru« prvič 

podrobneje predstavila sodelovalno učenje. Pravi, da je sodelovalno učenje veliko več kot 

le skupinsko delo učencev. 

V raziskavo sem vključila angleški razred, učiteljico in vzgojiteljico angleškega razreda in 

slovenski razred ter učiteljico in vzgojiteljico slovenskega razreda. Za zbiranje podatkov 

sem uporabila opazovalno shemo, pol strukturirani intervju za učiteljici in vzgojiteljici ter 

vprašanja za učence. Na koncu sem rezultate primerjala z mednarodno študijo, ki se je med 

drugim ukvarjala tudi z opazovanjem sodelovanja in tekmovanja v angleških in slovenskih 

šolah (Ross, A., Fülöp, M. in Pergar Kuščer, M.., 2006).  

Odgovori učiteljic in vzgojiteljic kaţejo na to, da v razredu spodbujajo tako tekmovanje  

kot tudi sodelovanje, čeprav se zavedajo potencialnih negativnih posledic tekmovanja. 

Učenci radi tekmujejo, saj jim tekmovanje predstavlja izziv. Rezultat tekmovanja jim je 

pomembnejši od procesa. Učenci so pripravljeni pomagati, še posebej, če pomoč 

potrebujejo njihovi prijatelji. Rezultati moje študije potrjujejo opaţanja mednarodne 

študije, kljub temu, da so bila moja opazovanja izvedena na podeţelju, mednarodna študija 

pa je raziskave izvedla v glavnih mestih drţav.  

Ključne besede: Tekmovanje, sodelovanje, šola, učenci, učitelji 
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SUMMARY 

In my diploma, I have been conducting a research to learn in which cases teachers and 

their assistants in English and Slovenian classes encourage competitive and co-operative 

behaviour and in which cases such behaviour is limited. Simultaneously, I wish to learn 

pupils’ experiences in co-operation and competition within and outside the school. 

In the theoretical part of my diploma, I presented facts from the field of competition and 

co-operation. Competition usually stands for a contest between two or more individuals 

who attempt to overcome an obstacle to achieve their set goals. In schools, competition is 

used as a means of increasing motivation during school work or encouraging competition 

with their own achievements. In competitive situations, conflicts may arise; consequently, 

competitions sometimes gain negative connotations. Co-operation is an activity of at least 

two or more individuals who attempt to achieve common goals. It is a form of social 

behaviour which is frequently encouraged rather than limited in schools. Cirila Peklaj is 

one of the first people in “the Slovenian area” who presented co-operative learning in 

greater detail for the first time. She believes that co-operative learning is much more than 

simply group work of pupils.  

In this research I included an English class, a teacher and her assistant from an English 

class, a Slovene class and a teacher with her assistant from a Slovene class. In order to 

collect data, I used an observation scheme, a half structured interview with the teachers and 

their assistants, and questions for pupils. At the end I compared the gained results with an 

international study which, among other issues, was involved in observing co-operation and 

competition in English and Slovenian schools.  

The answers from the teachers and their assistants demonstrate that co-operation as well as 

competition is encouraged in schools although possible negative consequences of 

competition are taken into account. Pupils like to compete, for competition represents a 

challenge. The result of competition is more important than the process. Pupils are willing 

to help, especially if it is their friends who need help. The results of my study confirm the 

observations from the international study even though my observations were based in the 

countryside and the international study was conducted in capital cities.  

Key words: Competition, co-operation, school, pupils, teachers 
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1 UVOD 

Učenci se v šoli ţe zelo zgodaj srečajo s sodelovanjem in tekmovanjem. Ta dva medosebna 

odnosa lahko vpeljejo sami ali ju spodbudijo učitelji. Skozi pedagoško prakso, ki sem jo 

opravljala, so mi učitelji dajali različne nasvete za motivacijo učencev. nekateri so bili 

mnenja, da učence najbolj motivira tekmovanje, spet drugi so dejali, da najraje delajo v 

skupini. To, me je motiviralo, da sem pobrskala po literaturi, saj sem ţelela izvedeti kaj o 

tej tematiki menijo strokovnjaki. Po pregledu literature sem ugotovila, da so tudi teorije, o 

tej temi, na nasprotnih si straneh. Evolucijska teorija trdi, da je za preţivetje vrst 

pomembna selekcija in z njo povezano tekmovanje. Po drugi strani Montague (po Pergar 

Kuščer, Razdevšek-Pučko, 2005) pravi, da je za preţivetje pomembno sodelovanje, saj je 

druţba sodelovalna tvorba. Van de Vliert (po Fülöp, 2002) pa pravi, da je v primeru 

konflikta najbolj učinkovito, če posameznik zna tekmovati in sodelovati. Zaradi tega sem 

se odločila, da bo to moja tema za diplomsko nalogo. Pozneje se mi je ponudila še 

priloţnost odhoda v Anglijo, zato sem se odločila, da vse to zdruţim. Tako je nastala 

primerjava na temo Tekmovanje in sodelovanje v angleškem in slovenskem razredu. 
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2 RAZVOJ OTROKA V ZGODNJEM OTROŠTVU 

V diplomskem delu se osredotočam na učence in učenke, ki so v obdobje zgodnjega 

otroštva. Poleg medosebnih odnosov, pri tej starosti, me je zanimal tudi njihov telesni, 

psihosocialni in spoznavni razvoj. 

 

2.1 TELESNI RAZVOJ 

V zgodnjem otroštvu otroci postanejo vitkejši in hitro zrastejo. Potrebujejo manj spanca, 

velika verjetnost je tudi, da bodo imeli teţave s spanjem. Med tretjim in šestim letom 

otroci zelo napredujejo v motoričnih spretnostih; tako v grobih (velike mišice npr. za 

skakanje, tek) kot tudi v drobnih spretnostih (koordinacija oči in rok, sodelovanje majhnih 

mišic npr. zapenjanje gumbov, risanje). V tem obdobju začnejo raje uporabljati desno 

oziroma levo roko (Papalia, Olds in Feldman, 2003).  

 

2.2 PSIHOSOCIALNI RAZVOJ 

 

2.2.1 Čustva 

Otroci prve izkušnje dobijo v druţini, zato ni presenetljivo, da druţinski odnosi vplivajo na 

razvoj razumevanja čustev. Čustva, ki so usmerjena k sebi, na primer sram in ponos, se 

postopoma razvijajo v tretjem letu, ko otroci ţe pridobijo samozavedanje. Otrok je lahko 

zmeden, ko se ukvarja s svojimi čustvi, ker še ne more razumeti, da lahko doţivlja različna 

čustva hkrati. Otroci pridobijo razumevanje simultanih (sočasnih) čustev postopno, med 

četrtim in dvanajstim letom (Papalia, idr., 2003). 
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2.2.2 Razlike med spoloma  

Čeprav se zdi, da so razlike med spoloma po tretjem letu vedno bolj očitne, si dečki in 

deklice ostajajo bolj podobni kot različni. Papalia s sodelavkama (2003) navaja, da je 

najbolj jasna razlika, ki so jo pokazale analize večine raziskav ta, da se dečki v 

predšolskem obdobju obnašajo bolj agresivno od deklic, tako fizično kot besedno. Večina 

raziskav kaţe tudi na to, da so deklice bolj empatične. 

 

2.2.3 Igra 

Papalia s sodelavkama (2003) pravi, da je igra najpomembnejša dejavnost zgodnjega 

otroštva. Je delo otrok in prispeva k vsem področjem razvoja. Skozi igro otroci spodbujajo 

čutila, se učijo uporabljati mišice, usklajujejo vid z gibi, pridobivajo nadzor nad svojim 

telesom in nove spretnosti. S pretvarjanjem preizkušajo vloge, se soočajo z neprijetnimi 

čustvi, dojemajo stališča drugih ljudi in si gradijo sliko druţbenega sveta.  

Igra dečkov in deklic se razlikuje. Večina dečkov ima rada prerivanja v večjih skupinah, 

deklice pa se raje igrajo mirnejše igre s še eno deklico. Ko pa se igrajo z istimi igračami, se 

dečki in deklice igrajo bolj socialno, z vrstniki istega spola. Dečki so pri igri glasnejši, 

medtem ko deklice bolj spodbujajo sodelovanje pri igri in se izogibajo prepirom 

(Maccoby, 1980, po Papalia idr., 2003). 

Malčki si od treh let naprej začnejo pridobivati prijatelje. Skozi prijateljstva in sodelovanje 

z naključnimi »tovariši« pri igri, se otroci učijo sodelovati z drugimi. Spoznajo, da je prvi 

korak na poti k prijateljstvu, biti sam dober prijatelj.  Naučijo se reševati probleme v 

odnosih, se postaviti v koţo drugega, opazovati različne modele vedenja (Papalia idr., 

2003).  
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2.3 SPOZNAVNI RAZVOJ  

Jean Piaget (1972, po Papalia idr, 2003) je zgodnje otroštvo poimenoval predoperativno 

obdobje. Najpomembnejša značilnost te stopnje je večja raba simbolnega mišljenja 

oziroma sposobnosti predstavljanja, vendar po Piagetu otroci do sedmega leta še niso 

sposobni uporabljati logike.  

Piaget pravi, da mišljenje otroka poteka v stadijih. Za vsak stadij so značilne specifične 

strukture naše zavesti, ki se navzven kaţejo v specifičnih oblikah intelektualne aktivnosti 

in vedenja. Za vsako teorijo stadijev je značilno, da je zaporedje za vse otroke enako, 

medtem ko se čas pojavljanja določenega stadija lahko od posameznika do posameznika 

razlikuje. 

Piaget (1982, po Batistič Zorec, 2006) govori o štirih stadijih: 

Senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij 

To je predverbalno obdobje, ki traja od rojstva do drugega leta. Otrok v tem obdobju 

uporablja zaznavne in gibalne sposobnosti za razumevanje sveta. Piaget govori o prirojenih 

refleksih, ki postopoma pripeljejo do posploševanj. Novorojenček, na primer po drugem 

tednu veliko spretneje sesa mleko kot pri prvem poskusu sesanja.  

Počasi pride do motoričnih navad, ki se pojavijo v razvoju, zaradi ugodja. Otrok slučajno 

udari po ropotuljici in ker mu je njen zvok všeč, bo aktivnost ponovil. Okrog enega leta 

otrok usklajuje dve ali več akcij z namenom, da doseţe nek cilj.  

Otrok sčasoma začne razumeti vzrok in posledico. Zmoţen je enostavnih oblik 

predvidevanja: če si oče obleče plašč, bo odšel. Pri enem letu in pol otroci začnejo 

eksperimentirati in iščejo nove metode za rešitev problemov: npr. otrok odkrije, da lahko 

dobi igračo, ki je ne doseţe, tako, da potegne prt, na katerem leţi.   

Pri dveh letih se začnejo bistvene spremembe. Nastane zmoţnost ponotranjanja vedenjskih 

akcij v notranje miselne akcije. Otroku ni potrebno več eksperimentirati z objekti, da bi 
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dosegel rezultat, ampak lahko z njimi miselno manipulira in jih kombinira. Primer takšne 

nove akcije: če otrok ne doseţe nekega predmeta, pogleda naokoli, opazi stol in ga prinese, 

da bi dosegel ţeleni predmet. 

 

Stadij preoperativnega mišljenja 

Preoperativno mišljenje se začne s sposobnostjo simbolne funkcije, to je z otrokovo 

zmoţnostjo, da razume, ustvarja in uporablja simbole, ki predstavljajo nekaj, kar ni 

prisotno. To je obdobje, ko otroci ţe govorijo in z besedami predstavljajo stvari in 

dogodke. Za to obdobje so značilni tudi simbolična igra, bujna domišljija, egocentrizem in 

odvisnost od zaznavanja. Obdobje traja pribliţno do sedmega leta. Ta stadij je Piaget 

(1982, po Batistič Zorec, 2006) razdelil na dva podstadija: 

 

Prekonceptualno ali simbolno mišljenje 

Za otroka je značilno transduktivno mišljenje, to je sklepanje iz posebnega na posebno. 

Otrok na primer poveţe dva istočasna dogodka tako, da sklepa, da je eden povzročil 

drugega. Piaget daje primer svoje hčerke, ki nekega popoldneva ni šla počivat kot običajno 

in je pripomnila: »Nisem šla spat, zato ni popoldne.« 

Za to obdobje so značilne tudi posplošitve, to je nezmožnost hierarhične ločitve med 

razredi. Otrokom dela teţave ločevanje med razredi in podrazredi. Teţko razumejo, da je 

lahko neka stvar uvrščena v dva različna razreda. Na primer, otrok bi na vprašanje: 

»Koliko ţensk je v kuhinji?«, odgovoril: »Ena, druga je moja mama.« 

Za velik del otrokovega razmišljanja in govora je v tem obdobju značilen egocentrizem. To 

pomeni nezmoţnost postaviti se v točko drugega. Otrok na vprašanje ali ima brata Janeza, 

odgovori pritrdilno, vendar če otroka vprašamo ali ima Janez brata, bo odgovor negativen.  

Pri zaznavanju se otrok torej osredotoči le na en vidik situacije. Egocentrizem v govoru se 
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po mnenju Piageta kaţe v tem, da otroci govorijo kadar so skupaj, tisto, kar imajo v mislih 

ali kar delajo, in ne upoštevajo sogovornika. Razlog za ta egocentrični govor je, da otrok 

gleda na svet iz lastne perspektive. 

 

Intuitivno mišljenje 

Otrok je v tem obdobju zmoţen intuitivno reševati probleme, kadar so objekti pred njim. 

Do konca tega obdobja je otrok še vedno bolj odvisen od zaznavanja kot od logičnega 

mišljenja. Če pred otroka postavimo predmete, ki jih mora klasificirati po eni lastnosti, pri 

tem ne bo imel teţav. Če pa mora klasificirati po dveh lastnostih, pa bo nalogo rešil po 

principu figuralne kolekcije: kocke bo razvrstil v skupine iz katerih bo lahko sestavil 

različne figure (skupaj rdeča kocka in rumeni kvadrat - nastane hiša). 

Piaget (1982, po Batistič Zorec, 2006) je raziskoval tudi kako otroci razlagajo naravne 

pojave in kako si razlagajo sanje. Glede na odgovore otrok je sklepal o njihovem 

pojmovanju vzročnosti: 

 animizem: otrok neţivim stvarem pripisuje značilnosti ţivih (otrok meni, da je so 

oblaki ţivi, ker se premikajo) 

 finalizem: otrok je prepričan, da ima vsaka stvar svoj cilj (otrok meni, da deţ pada 

zato, da si lahko obleče pelerino) 

 realizem: otrok objektivnim pojavom pripisuje subjektivne značilnosti in obratno 

(otrok verjame, da lahko njegove sanje vidijo tudi drugi in da prihajajo od zunaj) 

 artificializem: otrok meni, da je vse v naravi ustvaril človek in da je vse ustvarjeno z 

določenim namenom (otrok pogosto sprašuje, kdo je ustvaril jezero, zakaj tam stoji 

hrib) 
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Stadij konkretnih operacij 

Otroci tega obdobja so stari od sedem do enajst let. Mišljenje otrok postane bolj fleksibilno 

in logično ter ni več odvisno od trenutne vizualne predstave. Otroci zato začnejo 

uporabljati miselne akcije, ki jih Piaget imenuje miselne operacije. To pomeni, da lahko 

miselno manipulirajo s tem kar vidijo in slišijo, pri tem pa uporabljajo logična pravila. 

Otroci v tej starosti lahko uporabljajo miselne operacije le ob konkretnih in jasnih objektih, 

torej takšnih, ki si jih otrok lahko predstavlja.  

 

Stadij formalnih operacij 

Mladostniki, stari od enajst do petnajst let, v tem stadiju razvoja lahko razmišljajo 

abstraktno logično in sistematično rešujejo probleme. Značilno je formalno logično 

mišljenje, torej razmišljanje o različnih moţnostih, postavljanje domnev in 

eksperimentalno preverjanje hipotez s pomočjo deduktivnega sklepanja. Formalno 

mišljenje predstavlja tudi refleksijo lastnega mišljenja in metakognicijo.  

Piaget (1982, po Batistič Zorec, 2006) je večinoma raziskoval mišljenje mladostnikov pri 

matematičnih in znanstvenih problemih, vendar je sklepal tudi na pomen formalnega 

mišljenja v mladostnikovem socialnem ţivljenju. Piaget je ugotavljal, da se v tem obdobju 

znova pojavi neke vrste egocentrizem, ki se razlikuje od tistega v zgodnjem otroštvu. Zanj 

je značilno, da verjame v neomejeno moč lastnega mišljenja, idealizira lastno prihodnost in 

ima utopične ideje glede spreminjanja sveta.  

 

Del področja spoznavnega razvoja je raziskoval tudi Lev S. Vigotski (2010). Ukvarjal se je 

s teorijo območje bliţnjega razvoja, s katero je postavil nove temelje za ugotavljanje ravni 

otrokovega razvoja. 
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2.3.1 Območje bližnjega razvoja 

Pojem območje bliţnjega razvoja je uvedel Vigotski, s katerim je opozoril na nepravilen 

način ugotavljanja ravni otrokovega umskega razvoja. Vigotski (2010) pravi, da psihološke 

raziskave, za osnovno sredstvo določanja ravni umskega razvoja otrok, uporabljajo le 

naloge, ki jih učenci samostojno rešujejo in na podlagi teh rezultatov izvedo, kaj otroci v 

danem trenutku vedo, saj se upošteva le njihovo samostojno delo. S takšno metodo 

ugotovijo le tisto, kar se je pri otrocih ţe razvilo in izoblikovalo, torej je opazovan le 

aktualni razvoj, ki pa ni pravilna opredelitev »celotnega razvoja«.  

Vigotski (2010) daje primer sadjarja, ki ţeli oceniti stanje sadovnjaka. Pri oceni mora 

poleg ţe zrelih sadeţev upoštevati tudi zoreče plodove. Tako mora tudi psiholog pri oceni 

otrokovega umskega razvoja upoštevati razvijajoče se funkcije. To pomeni, da mora poleg 

aktualne ravni razvoja upoštevati tudi območje bliţnjega razvoja. Batistič Zorec (2006, str. 

76) je povzela Vigotskega in območje bliţnjega razvoja definirala kot: »Razdalja med 

dvema razvojnima linijama, to je med nivojem dejanskega razvoja, ki ga ugotavljamo prek 

samostojnega reševanja nalog, in nivojem potencialnega razvoja, ki ga predstavlja 

reševanje problemov pod vodstvom odraslih ali v sodelovanju z bolj sposobnimi vrstniki«. 

Vigotski (2010) je predstavil nov metodološki pristop, ki sledi po tem, ko je aktualni umski 

razvoj otroka ţe določen. Za primer daje umski razvoj dveh osemletnikov. Pravi, da, če 

bosta reševala preizkuse, ki so zasnovani za višje stopnje umskega razvoja in, ki ju oba 

otroka ne moreta rešiti samostojno ter jima pri reševanju pomagamo z zgledi, sugestivnimi 

vprašanji in delnimi odgovori, se bo izkazalo, da ob pomoči in sodelovanju eden od obeh 

lahko reši preizkus, zasnovan za dvanajstletnike, medtem ko ga bo drugi ob enaki vrsti 

pomoči sposoben rešiti na ravni devetletnika. Iz tega primera je mogoče sklepati, da sta 

otroka na različni stopnji umskega razvoja. Rezultati kaţejo, da je v šoli med otroki veliko 

več razlik, če jih primerjamo po območju bliţnjega razvoja, kot je podobnosti glede na 

enako stopnjo aktualnega razvoja. »Vse to se bo pokazalo v dinamiki njihovega 

prihodnjega umskega razvoja in pri njihovi relativni uspešnosti, saj raziskave kažejo, da 
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ima območje otrokovega bližnjega razvoja bolj neposreden vpliv na dinamiko razvoja in 

uspešnost kot njegova aktualna stopnja razvoja« (Vigotski, 2010, str. 248). 

To, da je otrok sposoben narediti več oziroma rešiti teţje naloge ob pomoči, je znano 

dejstvo, vendar ţeli Vigotski (2010) razkriti vzroke, ki so v ozadju te tematike. Reševanje s 

sodelovanjem ima negativen prizvok, saj obstaja mnenje, da takšno reševanje ni 

samostojno in ne kaţe na otrokovo lastno stopnjo umskega razvoja. Obstaja namreč 

domneva, da je posnemati mogoče praktično karkoli. S to trditvijo se Vigotski (prav tam) 

ne strinja. Pravi, da je v sodobni psihologiji uveljavljeno mnenje, da otrok lahko posnema 

le kar se ţe nahaja v območju njegovih lastnih intelektualnih moţnosti, saj otrok tudi s 

sodelovanjem nikoli ne more uspešno rešiti preizkusov vseh teţavnostnih stopenj. Navaja 

namreč primer posnemanja pri matematiki: učenec, ki nima znanja višje matematike, mu 

tudi posnemanje ne bo koristilo pri reševanju naloge. Lahko pa učenec, ki naleti na teţavo 

pri eni od nalog, s posnemanjem druge naloge, le-to uspešno reši. Ta primera potrjujeta 

zgoraj navedeno trditev, da je učenec sposoben s sodelovanjem rešiti nalogo le, če je ta v 

območju njegovega bliţnjega razvoja.  

Vigotski (2010, str. 249) se opira na raziskave in pravi: »Tisto, kar na dani razvojni stopnji 

leži v območju bližnjega razvoja, se na naslednji razvojni stopnji udejanji in preide na 

raven aktualnega razvoja. Kar je torej otrok danes sposoben narediti s sodelovanjem, bo 

jutri zmogel samostojno, zato se zdi domneva, da sta poučevanje in razvoj v šoli v enakem 

odnosu, kakršen obstaja med območjem bližnjega razvoja in aktualno stopnjo razvoja. Pri 

otrocih je torej smiselno le tisto poučevanje, ki se premika pred razvoj in s tem razvoj 

spodbuja, vendar je potrebno upoštevati, da je otroka mogoče naučiti le tisto, česar se je 

sam že sposoben naučiti«. 

Vigotski (2010) v sklepni misli zaključuje, da bi lahko razmišljali v smeri, da je za 

opismenjevanje v šoli potrebno počakati, dokler se pri otroku ne razvijejo samostojnosti, 

abstrakcija in druge funkcije, vendar se opira na izkušnje po svetu, ki kaţejo na to, da je 
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prav učenje pisanja in branja eden glavnih predmetov na začetku šolskega izobraţevanja, 

saj spodbuja razvoj vseh tistih funkcij, ki pri otroku še niso povsem razvite.  

 

3 TEKMOVALNOST 

3.1 OPREDELITEV POJMA 

Stockdale, Galajs in Wohins (1949, po Kobal, Kolenc, Lebrič, in Ţalec, 2004) pravijo, da 

je za tekmovalnost značilno, da si del tekmovalcev, v ţelji po doseganju ciljev, nenehno 

prizadeva, da bi druge premagali in jih tako izključili.  

Podobno navaja S. Griffin-Pierson (1990, po Kobal, Kolenc idr., 2004), ki meni, da je za 

tekmovalno situacijo značilno, da del udeleţencev stremi k določenemu cilju, drugi pa jih 

pri tem ovirajo in jim skušajo preprečiti doseganje ţelenega cilja.  

Riskin in Wilson (1982 po Kobal, Kolenc idr., 2004) pravita, da je bistvo tekmovalnosti 

zadovoljstvo, ki ga posameznik doţivlja v tekmovalni situaciji in medsebojnem 

tekmovanju; doţivljanje zadovoljstva je motiv, da nekaj naredi boljše kot drugi.  

Helmreich in Spence (1978, po Kobal, Kolenc idr., 2004) opredeljujeta tekmovalnost kot 

ţeljo po zmagi, za katero je značilno obstajanje nasprotnika ali skupine tekmovalcev, ki 

predstavljajo kriterij v tekmovalni  

Zgoraj navedene definicije se razlikujejo glede na to, kateri motiv posameznik izbere kot 

prioriteto. 
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Motivi, ki jih naštevajo Kobal, Kolenc idr. (2004) so: 

 zmagovalni motiv 

 motiv biti boljši od drugega 

 motiv doseganja kriterija odličnosti 

 motiv narediti nekaj najboljše kar lahko in tako napredovati 

 motiv preizkušanja lastnih sposobnosti 

 

3.2 TRI VRSTE TEKMOVALNOSTI 

Novak (2004) opredeljuje tri vrste tekmovalnosti: racionalno instrumentalna tekmovalnost 

(tekmovalnost deluje po strategiji zmage ali poraza. Posameznik je zaradi sistema 

podrejanja tekmovalno in konkurenčno naravnan. Zanj je pomembna le zmaga), 

impulzivno reaktivna tekmovalnost (nagonska ali impulzivno reaktivna tekmovalnost je 

najstarejša, ker izhaja iz reptilskih moţganov, ki delujejo po strategiji boja ali bega) in 

transformacijsko tekmovanje (tekmovanje je kooperativno, kompenzacijsko in 

kontekstualno. Cilj tekmovalnosti je v doseganju čim boljših rezultatov vseh udeleţencev). 

 

3.3 TEKMOVALNOST V ŠOLI 

Tekmovanje je učna oblika dela, ki jo učitelji uporabljajo za delo v razredu. Največkrat je 

razlog za njeno uporabo povečanje motivacije pri učencih. (Peklaj, 2004b).  

Tekmovalnost v šoli zajema široko področje: intelektualno sposobnost učenca, njegov 

doseţek, umetnostne veščine, psihološke veščine, učiteljevo pozornost, ljubezen in 

spoštovanje, poloţaj posameznika oziroma popularnost in dominantnost (Fülöp, 2002). 
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3.4 SOCIALNA PRIMERJAVA 

Temelj tekmovalnega procesa je socialna primerjava. Prvi, ki je to poskušal razloţiti je bil 

Festinger. Festinger (1954, po Fülöp, 2002) pravi, da ljudje lahko ocenijo  sebe le tako, da 

se primerjajo z drugimi. Vsak posameznik ţeli v primerjavi doseči pozitivne rezultate, to 

pomeni, da ţeli videti sebe nekoliko bolj pametnega, bolj izkušenega ali vsaj malo lepšega 

od drugih. Ampak ne more biti vsak boljši od drugih, zato medsebojne primerjave 

omogočajo tudi, da se posamezniki trudijo biti boljši in močnejši zaradi sebe.   

Učenci zelo pogosto rešujejo naloge vzporedno. Ta razredna situacija lahko zelo hitro 

ustvari minimalno tekmovalno situacijo, saj daje moţnost za socialno primerjavo in vpelje 

tekmovalni krog (Pepitone, 1985, po Fülöp, 2002) 

Pepitone, (1985, po Fülöp, 2002) je predstavila proces primerjave, ki je sestavljen iz treh 

korakov: 

Prvi korak  

Učenec preusmeri pozornost na doseţek drugega učenca in ga primerja s svojim 

doseţkom. Bolj podobne naloge učenci rešujejo, več in bolj natančne informacije lahko 

dobijo v primerjavi. Velikokrat primerjava poteka neverbalno. Učenci opazujejo drug 

drugega med delom ali usmerijo pozornost na rezultate, ki jih doseţejo »tekmeci«. To 

pomeni, da ţelijo pridobiti le informacije o tem kaj in kako delajo drugi ali pa se ţelijo 

učiti od sotekmovalcev. V slednjem primeru je prisotna velika stopnja zainteresiranosti za 

to kar dela tekmec bolje od posameznika. 

Drugi korak  

Drugi korak je korak, ki sledi prvemu koraku in posamezniku omogoča, da presodi svojo 

relativno pozicijo, zmoţnosti tekmeca, svoja in nasprotnikova šibka in močna področja, 

taktike ter vedenja.  
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Tretji korak 

Tretji korak je korak motivacije. Povedano z drugimi besedami, korak temelji na rezultatu 

primerjave, ki lahko dvigne motivacijo za nov doseţek. 

 

Proces socialne primerjave ima tri različne oblike glede na svojo funkcijo in način izbire 

»primerjanja z drugimi«. Vse tri oblike so prisotne v običajnem razredu, saj vedno 

obstajajo učenci s podobnimi, boljšimi ali slabšimi sposobnostmi in doseţki. 

 

Samoevalvacija 

Najboljša izbira za objektivno evalvacijo samega sebe je primerjava s podobno osebo, saj 

ta primerjava zagotavlja najbolj natančne informacije o zmoţnostih posameznika. 

Samoizboljševanje 

Najboljša izbira za samoizboljševanje je oseba, ki je boljša od posameznika, saj je zmoţna 

(na)učiti posameznika kako doseči več ali mu svetovati kako biti boljši. To se imenuje 

navzgor usmerjena primerjava. 

 Samozviševanje 

O samozviševanju se govori takrat, ko je posameznik prepričan, da bi njegova samozavest 

s primerjanjem postala ogroţena, saj so vsi drugi boljši od posameznika. V tem primeru 

posameznik izbere navzdol usmerjeno primerjavo in si za primerjavo izbere manj 

zmoţnega tekmeca. 

 

V splošnem lahko rečemo, da se študentje z visoko stopnjo samozavesti pogosteje odločajo 

za primerjave z boljšimi učenci, kot učenci z nizko stopnjo samozavesti (Fülöp, 2002). 
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3.5 OSEBNI VZROKI, KI VPLIVAJO NA TEKMOVALNO VEDENJE 

V vsakem izobraţevalnem procesu najdemo ljudi, ki se razlikujejo na intelektualnem in 

čustvenem področju, v stopnji motivacije in izkušenj.   

V razredu najdemo veliko različnih karakterjev otrok, od tistih, ki zelo radi tekmujejo, do 

tistih, ki ne ţelijo tekmovati. Zaradi tega imajo učitelji zahtevno delo, ko ţelijo ohraniti 

tekmovalne situacije, ki bodo koristile vsem učencem.  

Fülöp (2002) pravi, da so nekateri učenci zelo motivirani za tekmovalne situacije, na drugi 

strani pa so učenci, ki so popolnoma pasivni glede tekmovanja. Za nekatere učence velja, 

da jim je potrebno postaviti višje cilje, jim dati izziv, da bodo razvijali svoje potenciale, 

obstajajo pa tudi učenci, ki so dovolj avtonomni in imajo jasno postavljen vrednostni 

sistem za dosego svojih standardov. Njihov čut za doseţek ni odvisen od njihovega 

kognitivnega stila ali dispozicij.  

Pogostost in intenziteta tekmovanj med učenci je odvisna od številnih vzrokov, ki se 

prepletajo med seboj. Otrokovo tekmovalno vedenje v razredu je odvisno od njegovih 

intelektualnih sposobnosti, socialno-ekonomskega in izobraţevalnega ozadja staršev, 

osebne karakteristike ter spola (prav tam). 

 

3.5.1 Učenci z različnimi intelektualnimi sposobnostmi in socialno-ekonomskim 

ozadjem 

Cronbach (1977, po Fülöp, 2002) pravi, da je tradicionalno, tekmovalno šolsko okolje 

koristno samo za otroke, ki imajo visok učni uspeh, slabši učenci pa izgubijo zanimanje za 

šolo in za njene vrednote tekmovalnega učenja. tekmovalnost uničuje motivacijo za uspeh 

tudi srednjim učencem, prav tako jim zmanjša njihova prizadevanja in zato niso sposobni, 

da razvijejo svoje potenciale. 
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Po drugi strani pa Fülöp (2002) pravi, da večina nadarjenih otrok in učencev z izjemnim 

doseţkom v šoli izrecno išče priloţnost za tekmovanje in razvoj v konkurenčnem okolju na 

najboljši moţen način. Daje primer svetovnih teniških igralcev in plavalcev, ki so poleg 

tega tudi izjemno dobri matematiki ali pianisti. Le-ti opozarjajo tudi na svoja močna 

tekmovalna področja, ki jih pripisujejo svojemu okolju v otroštvu. 

Pepitone (1985, po Fülöp, 2002) govori o programih za prikrajšane otroke, s katerimi so 

nekateri poskušali odpraviti tekmovanje iz vzgojnega in učnega okolja, saj so menili, da je 

boljši način za integracijo teh učencev uporaba različnih tehnik sodelovanja. Izhodišče teh 

programov je bilo, da so otroci iz druţin, ki prihajajo iz ogroţenih okolij, manj tekmovalni 

v šoli, kot tisti, ki prihajajo iz srednjega razreda in višjega srednjega razreda. Avtorica 

pravi da je to le delno res. Učitelji namreč dobro vedo, da učenci, ki prihajajo iz višjega 

srednjega sloja pogosto mislijo, da se jim ni potrebno potruditi za cilje, ki so jih dolţni 

doseči, ne da bi vloţili trud, zato so lahko veliko manj tekmovalni od učencev, ki prihajajo 

iz manj premoţnih druţin. Hkrati pa so tisti učenci, ki prihajajo iz mestnih druţin, z višjim 

druţbenim statusom, boljši »uspešneţi« v šoli, kot podeţelski učenci, ki prihajajo iz druţin 

z niţjimi socialnim statusom V ţivljenju teh slednjih učencev, tekmovalnost ne sodi v 

šolsko okolje, temveč na dejavnosti in skupine zunaj šole. Za otroke, za katere se zdi, da se 

ne zanimajo za tekmovanje na šolskem področju, lahko velja, da so izven šole veliko bolj 

tekmovalni kot njihovi vrstniki. 

 

3.5.2 Osebnostne razlike  

Obstaja veliko dokazov, ki kaţejo na to, da je učni proces veliko bolj učinkovit, če lahko 

učenci svobodno izberejo način s katerim se ţelijo naučiti učno snov, npr. individualno ali 

v skupini, z različnimi tekmovalnimi situacijami ali brez njih. Socialna orientacija učencev  

pomeni, da nekdo tekmuje tudi takrat, ko vsi pogoji predpisujejo sodelovanje ali ravno 

obratno, je lahko oseba lastnost, ki je zanesljiv in pomemben izraz osebnosti učencev ţe v 

osnovni šoli (Knight, 1981, po Fülöp, 2002). 
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Odnos do izzivov  

Handel (1989, po Fülöp, 2002) pravi, da so otrokom na splošno najbolj všeč tiste situacije, 

ki jim pomenijo izziv in od njih zahtevajo določene spretnosti. Tekmovanje je neke vrste 

izziv, zato je pogosto bolj zanimivo in motivirajoče kot sodelovanje, saj obstaja moţnost 

neuspeha. Pri sodelovalnih nalogah zmagovalcev in poraţencev ni in v takšni situaciji 

otrok ne prepozna ali se je snov dovolj naučil ali ne. Če učitelju uspe dati nalogo, ki 

pomeni optimalen izziv samo po sebi, brez tega, da bi učitelj moral uvesti socialni vidik ter 

če med sodelovanjem učenci čutijo dovolj izziva, potem ni tako pomembno, da so naloge 

vedno tekmovalnega tipa. Če v skupinski nalogi ni dovolj individualnih izzivov, potem ne 

more biti tako privlačna kot tekmovalne naloge za tiste otroke, ki imajo radi izzive. 

 

Tekmovalnost kot osebna lastnost  

Učitelji vedo, da obstajajo otroci, ki so tekmovalni in radi tekmujejo ter, da je za njihov 

razvoj tekmovalno okolje zelo pomembno. Po eni od razvrstitev, ki jih navaja Fülöp 

(2002), obstajajo A in B-tipi osebnosti. Za učence tipa A je lahko značilna močna 

tekmovalnost, visoka storilnostna motivacija in občutek pritiska časa. Učenci tipa B imajo 

relativno pomanjkanje vseh zgoraj navedenih lastnosti 

 Fülöp,(prav tam) navaja raziskave, ki so pokazale, da če imajo študentje enak inteligenčni 

kvocient  potem so to učenci tipa A. V šoli so bolj aktivni, bolj motivirani, imajo več 

energije in dobijo boljše ocene. A-tip osebnosti je mogoče opredeliti ţe v osnovni šoli in ta 

lastnost ostaja nespremenjena za celo ţivljenje. Če učenci tipa A ne smejo tekmovati, kjer 

bi radi, postanejo napeti in impulzivni in njihov krvni tlak se zviša. V primeru, da imajo ti 

učenci priloţnost za tekmovanje, so sproščeni. To pomeni, da zunanje ali notranje 

zaviranje tekmovalnosti, povzroča zdravstvene teţave in ne pretirana tekmovalnost sama.  
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A-tip osebnosti ima dve različni podskupini:  

"Konkurenčni" A-tip osebnosti 

Za te učence je značilna vztrajnost in sposobnost delati za svoj cilj. Cenijo tiste, ki so 

boljši, kot so sami, predvsem na tistih področjih, ki so pomembni za njih in jim namenjajo 

veliko energije. To jim prinaša spoštovanje med vrstniki in med tistimi ljudmi, ki so zanje 

pomembni. 

 

»Agresivni« A-tip osebnosti 

Učenci so impulzivni in gredo v boj na vse ali nič, za njih je najbolj pomembno, da so 

ljudje in situacije okoli njih, pod njihovim nadzorom.  

  

3.5.3 Razlike med spoloma  

Fülöp (2002) pravi, da je mnenje o tem, da so moški bolj tekmovalni in manj sodelovalni, 

kot ţenske, v svetu zelo enotno. Razvojno-psihološke raziskave so opozorile na dejstvo, da 

starši in učitelji za tekmovalnost bolj nagradijo fante kot dekleta. V primeru, ko tekmujejo 

fantje, je tekmovalnost vzeta bolj resno, zahteva več tekmovalnega duha in druţbeno 

okolje jih sprejema bolj odprto ter podpira njihovo stremljenje za prevlado. Argyle (1991, 

po Fülöp, 2002) pravi, da so nekateri opozorili na dejstvo, da ko fantje in dekleta tekmujejo 

znotraj svojega spola, so dekleta precej manj sodelovalna, kot dečki. Na splošno, tako 

fantje kot tudi dekleta, menijo, da je "naravni" tekmec predvsem nekdo iz lastnega spola in 

le sekundarno nekdo iz nasprotnega spola. Zato je zelo pogosto tudi v razredih, da si fantje 

in dekleta samodejno postavijo dve hierarhiji: ena je hierarhija znotraj istega spola in druga 

je znotraj razreda, torej hierarhija mešanega spola. 
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Hughes (1988, po Fülöp, 2002) dodaja drug vidik tekmovanja. Tekmovanje med fanti je 

bolj jasno in odprto in je zato relativno enostavno določiti rezultat tekmovanja. 

Sotekmovalcu in tudi okolju je jasno, kdo je zmagovalec in kdo poraţenec. Dekleta 

tekmujejo na bolj posreden način. Tudi če so napadalci, so sposobne, da ostanejo v ozadju, 

zato rezultat zahteva podrobnejšo analizo, kdo je napadalec in kdo točno je pravi 

zmagovalec v določeni situaciji. Dekleta pravijo: »Me smo prijazne drug z drugim« in 

»Vsi smo prijatelji«. Dekleta se naučijo skrivati svojo tekmovalnost v ozadju te zavajajoče 

retorike. Z drugimi besedami, dekleta so bolj sposobna resnično sodelovati ali pa 

sodelujejo le na prvi pogled in istočasno tekmujejo. Pri fantih je motivacija za tekmovanje 

bolj očitna. Potreba po socialni sprejetosti in pridobitvi neposredne ali posredne prednosti, 

je glavni motivacijski dejavnik deklet, zato bolj pogosto pomagajo drugim in sodelujejo. 

Vendar, ko  pomoč in sodelovanje ne pripomore k posrednim prednostim (kot so druţbena 

sprejetost, pohvale itd), se izkaţe, da so dekleta, za svojo starost, veliko manj socialna kot 

fantje. 

Fülöp (2002) navaja tudi »ţenska« in »moška« področja tekmovanja. Pravi, da imajo 

dekleta raje tekmovanje iz literature in jezika. Na teh področjih so to fantje, ki so manj 

tekmovalni. To je mogoče delno zaradi dejstva, da na področju matematike in naravoslovja 

običajno obstaja le omejeno število dobrih rešitev, zato, če gre za tekmovanje, je laţje 

določiti, kdo je zmagovalec in kdo poraţenec. V literaturi in jezikih je moţno več različnih 

alternativnih rešitev, na primer, da je mogoče izraziti isto stvar na več različnih načinov v 

tujem jeziku, zato je bolj teţko opredeliti, kdo je zmagovalec in poraţenec. To se bolj 

sklada s tekmovalnim načinom deklet na splošno. 

Fantje in dekleta na zmago reagirajo na drugačen način. Dekleta govorijo o svojih 

negativnih čustvih, zavisti in jezi, medtem ko je čustvena reakcija fantov veliko bolj 

odvisna od zaznane poštenosti tekmovalnega procesa. Če menijo, da sta se obe strani drţali 

pravil, priznajo, da je bil zmagovalec boljši (prav tam).  
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3.6 TEKMOVANJE KOT ODPRT ALI ZAPRT PROCES 

O »zaprtem« procesu tekmovanja se govori takrat, ko gre tekmovanje v smeri ne delitve 

blaga. Na primer, samo en učenec je lahko "najboljši" v razredu in ko se to zgodi, potem ni 

prostora za druge.  

Vendar pa v resnici obstajajo številne situacije, ko je tekmovanje tako imenovan "odprt" 

proces (Fülöp, 2002), kar pomeni, da imajo vsi tekmovalci moţnost povečati svoje doseţke 

v neskončnost. Če na primer učenec ţeli bolje znati tuji jezik, kot njegovi sošolci in se 

nauči nove besede v angleščini, še ne pomeni, da ta več ne obstaja za druge, da bi se je 

naučili. V bistvu, če si zamislimo šolo kot prostor, kjer učenci izboljšujejo znanje, potem je 

šola kraj, kjer je tekmovanje, neskončno dobro.  

Kot ţe rečeno, je prišlo do spremembe paradigme dogajanja v zadnjih letih na področju 

socialne in organizacijske psihologije v zvezi s tem. Po tem, si stališča sodelovanja in 

tekmovanja niso polarno nasprotna med seboj, da bi se medsebojno izključevala. To 

pomeni, da je lahko učenec zelo tekmovalen in hkrati izjemno dober pri sodelovanju in ti 

dve njegovi sposobnosti sta lahko predstavljeni istočasno. Na primer, ko učenec pridobi 

najvišje spoštovanje v skupini, lahko poleg tega zelo učinkovito sodeluje tudi z drugimi 

študenti (Fülöp, 2002). 

 

3.7 ODNOS MED TEKMOVALCI 

Fülöp (2002) navaja raziskave, ki so pokazale, da so v primeru sodelovanja otrok, učenci 

nagnjeni k razmišljanju o tem, da jih njihovi vrstniki sprejmejo, so jim všeč, da jim je mar 

zanje, jim lahko zaupajo in so iskreni z njimi. Če je poglavitni cilj sodelovanje, potem 

učenci čutijo večjo odgovornost drug do drugega, več pozornosti namenijo drug drugemu, 

so manj agresivni in bolj radodarni ter odprti. V nasprotju s tem, tekmovanje škodljivo 
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vpliva na medosebne odnose, kar povzroča nezaupanje in nepoštenost. Učenci si ne 

pomagajo med seboj ampak lahko aktivno škodujejo drug drugemu.  

Deutsch (1949, po Fülöp, 2002) je zgornjo raziskavo uporabil za delo, ki se nanaša na to, 

da se lahko zaradi sotekmovalcev pojavi odpor do tekmovanja in zato tekmovanje dobi 

negativen pomen. Glede na to dejstvo, pride do tega, da takoj, ko ena oseba doseţe cilj, ga 

druga več ne more. Zato lahko vsak posameznik cilj doseţe šele na račun drugih. 

Vzporedno s tem lahko posameznik zmaga in v poraţencu izzove negativna čustva, zavist, 

jezo in ljubosumje v razmerju, kar je teţko obvladovati. 

Fülöp (2002) pravi, da je eden od pogosto omenjenih argumentov proti tekmovanju ta, da 

tekmovanje lahko prikliče konflikt. Toda pojav konflikta ne more vrednotiti ali je zato 

tekmovanje pozitivno ali negativno. Veliko bolj je to odvisno od uporabe različnih strategij 

za reševanje konfliktov (reševanje problemov, iskanje kompromisov). Učitelji imajo 

pomembno vlogo pri pomoči svojim učencem, da jih naučijo različnih moţnih načinov 

reševanja konfliktov. 

Odnos s tekmecem je predvsem odvisen od pripisane vloge sotekmovalca. V šoli so stalni 

in dolgotrajni odnosi, kjer je lahko funkcija tekmeca pozitivna in le-ta lahko postane 

pospeševalec samorazvoja. Če učitelj ţeli imeti "dobrega tekmovalca", mora izbrati 

učenca, ki ima poloţaj, katerega prisotnost, tekmovanje z njim/njo, pomaga in spodbuja k 

višji stopnji reševanja nalog. Izguba dobrega tekmovalca je pogosteje ţalost, kot pa veselje 

nad izgubo nekoga, ki je bil neke vrste ovira pri doseganju osebnih in tekmovalnih ciljev. 

Tak učenec je stimulator, ki pomaga doseči osebne cilje (Fülöp, 2002). 

Tekmovanje ima lahko pomembno vlogo tudi v učnem procesu. Sotekmovalci se lahko 

veliko naučijo drug od drugega. V tekmovalni situaciji si učenci bolje zapomnijo kaj rečejo 

njihovi vrstniki kot v ne-tekmovalni situaciji (prav tam).  
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Fülöp (2002) našteje štiri vrste odnosov, ki jih lahko najdemo med tekmovalci: 

 Odnos orientiran v cilj: V tem primeru ima tekmec velik vpliv. Njegov/Njen obstoj 

pomaga, da si oseba še naprej prizadeva za trud in vztraja pri delu ter ţeli, da 

doseţe največ kar lahko. Ta tekmec je kot stalni stimulator.  

 Primerjalen odnos: tekmec je kot ogledalo, ki sotekmovalcu daje vedeti kje on/ona 

stoji. Tako kot v prejšnjem primeru tako tudi v tem, ni nujno, da obstajajo čustveni 

odnosi med tekmeci.  

 Sovražen odnos: V tem primeru si tekmeci med seboj zamislijo oviro, ki jo je 

potrebno odstraniti, da bi dosegli svoje cilje. V tej vrsti odnosov se tekmeca 

obravnava kot sovraţnika in večina energije je namenjena odstranitvi tekmeca.  

 Prijateljski odnos: V tem primeru so tekmeci med seboj prijatelji, ki imajo podobne 

interese in cilje in si prizadevajo za podobne stvari. Pri tem tekmujejo in sodelujejo 

med seboj istočasno. Za ta odnos so značilna pozitivna čustva med tekmeci. 

Ugotovimo lahko, da obstaja veliko različnih vrst odnosov med tekmovalci, za katere so 

značilne različne kombinacije pozitivnih in negativnih čustev. Zatorej je slika medosebnih 

odnosov tekmovalcev zelo zapletena. Tekmovanje je lahko predmet identifikacije in 

učenja, sotekmovalci si lahko priznavajo za doseţke drugih, vendar pa se lahko gledajo 

tudi zviška, razvrednotijo ali celo zavrnejo doseţek drugih. To je odvisno od pedagoškega 

vzdušja razreda, glede na to kakšni odnosi bodo razširjeni in prevladujoči v posameznem 

razredu (Fülöp, 2002). 
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4 SODELOVANJE 

4.1 OPREDELITEV POJMA 

Sodelovanje je definirano kot oblika socialnega vedenja, ko eden pomaga drugemu doseči 

določen cilj. Je več kot le delo z drugim, saj predstavlja aktiven odnos, delitev idej, 

namenov in praks ter iskanje moţnih rezultatov (Fülöp, Pergar Kuščer in Ross, 2006). 

 Peklajeva (2001) opredeljuje sodelovanje kot skupno delo za doseganje skupnega cilja. 

 

4.2 SODELOVALNA NARAVNANOST 

Triandis (1995, po Polak, 2004) zagovarja stališče, da v vsaki kulturi srečamo naravnanost 

k individualizmu in kolektivizmu oz. sodelovalnosti. 

Kolektivizem Polakova (2004) opredeljuje kot »socialni pojav, ki zajema med seboj tesno 

povezane posameznike, ki vidijo same sebe kot dele enega ali več kolektivov ter so 

motivirani zlasti z normami in dolžnostmi, ki so jih oblikovali ti kolektivi« (str. 8).  

Triandis pravi, da kolektivisti »ustvarjajo kolektivistično kulturo, kjer ljudje razmišljajo kot 

del širše družbe in v večini življenjskih situacij svoje osebne cilje podrejajo kolektivnim. V 

individualistični kulturi pa se posamezniki počutijo avtonomnejše, njihove socialne potrebe 

so neprimerno bolj usmerjene k zadovoljevanju  potrebe po uživanju in medsebojnih 

odnosih« (1995, po Polak, 2004, str. 8).  
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Štiri področja individualizma in kolektivizma 

Triandis (1994, po Pergar Kuščer in Prosen, 2009) je definiral štiri področja, s katerimi 

opisuje individualizem in kolektivizem: zaznavanje sebe, prioriteta ciljev, odnosi in 

vrednote.  

Individualizem 

Posameznik je v individualistični kulturi neodvisen od drugih. Osebni cilji imajo prednost 

pred cilji druţbe v kateri ţivi. V odnosu z drugimi najprej analizira prednosti in 

pomanjkljivosti odnosa, saj mu je pomembna izmenjava znotraj odnosa in ne sam odnos. V 

individualistični usmerjenosti se v ospredje postavlja osebne ţelje in ugodje posameznika 

ter njegova stališča. 

 

Kolektivizem  

Za kolektivistično usmerjenost je značilno, da se posameznik dojema kot (so)odvisnega z 

drugimi pomembnimi osebami v svojem okolju. Skupinski cilji so zanj pomembnejši od 

osebnih. V socialnem odnosu je poudarjena povezanost s člani skupine, zato so skupinske 

norme in dolţnosti posameznika znotraj skupine pomembnejše od osebnega stališča. 

 

Dejavniki osebne naravnanosti 

Osebnostna naravnanost k individualizmu ali h kolektivizmu je odvisna od več dejavnikov. 

Triandis (1995, po Polak, 2004) omenja naslednje:  

 starost  

 socialni status  

 vzgoja v otroštvu  
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 izobrazba, poklic in potovanja 

 drugi vplivi  

 

Starejši je posameznik, več socialnih odnosov je vzpostavil, več izkušenj ima s 

sodelovanjem. Lahko rečemo, da z leti ljudje postajajo bolj sodelovalno naravnani.  

V vseh druţbah so pripadniki niţjega socialno-ekonomskega sloja bolj kolektivistično 

naravnani kot pripadniki višjih slojev.  

Vzgojni vzorci naj bi temeljili na dveh dimenzijah: sprejemanje/zavračanje in 

ne/odvisnost. Kolektivisti naj bi bili naravnani k vzorcem sprejemanja in odvisnosti (od 

oţje druţine, sorodstva in oţjega socialnega okolja), kar pa ne gre razumeti v smislu 

manjvrednosti, ampak ima ţe skoraj pomen vrednote. Raziskave so pokazale, da 

kolektivistično naravnan roditelj nudi otroku več socialne interakcije, vodenja in 

usmerjanja pri odločitvah, kar je zanj izraz ljubezni. Enako vedenje pa lahko v 

individualistični kulturi nakazuje na omejevanje samostojnosti in pretiran nadzor. 

Poklicne potrebe po timskem in individualnem delu vplivajo na razvijanje vzorcev 

vedenja, ki je prilagojeno potrebam drugih. Izobraţevanje po navadi poveča moţnosti 

soočanja s kulturnimi in drugimi razlikami, zato spodbuja individualistično naravnanost. 

Potovanja omogočajo ljudem večji vpogled v drugačnost in nudijo več priloţnosti za 

samostojne odločitve glede lastnega načina ţivljenja ter posameznika tako spodbujajo k 

individualistični naravnanosti. Lahko rečemo, čim bolj je sistem sodoben, tem bolj je 

individualistično  usmerjen. Za kolektivizem velja ravno nasprotno. 

Osebnostna naravnanost je velikokrat odvisna od trenutne situacije in dejanskih zmoţnosti 

(ali se v dani situaciji dopušča drugačnost) ter od posameznikove teţnje po podobnosti 

oziroma drugačnosti. 
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4.3 SODELOVANJE V ŠOLI 

V šoli, poleg učnih vsebin in metod dela, na otrokovo doţivljanje in razvoj, vplivajo tudi 

medosebni odnosi, ki se odraţajo v sodelovanju in tekmovalnosti (Pergar Kuščer in 

Razdevšek-Pučko 2005).  

Peklajeva (2004) sodelovanje opredeljuje kot eno izmed treh oblik dela, ki jih učitelji 

uporabljajo za razvoj vseh otrokovih področij delovanja. 

Sodelovanje učencev v šoli lahko poteka na več načinov:  

 delo v paru 

 delo v skupini 

 

4.3.1 Delo v paru 

Učitelj učence razdeli v dvojice. Ta učna oblika omogoča usvajanje nove učne snovi ter 

ponavljanje in utrjevanje znanja. To ni skupinska niti individualna oblika dela, vendar z 

njo lahko odpravimo slabosti individualne in frontalne učne oblike, vključuje pa pozitivne 

lastnosti skupinskega dela. Za učitelja je priprava dela v paru enostavnejša od skupinske 

učne oblike, čeprav so etape učnega procesa enake (Kubale, 2001).  

 

4.3.2 Skupinska učna oblika 

Guyer (1949, po Kubale, 2001) je skupinsko učno obliko definiral kot: »Prva oblika 

lastnega dela učencev pri obravnavi učne snovi, povezana s socialno komponento. Razred 

je pri tem razdeljen na skupine, ki s skupnim delom osvojijo določeno učno snov, in sicer s 

skrbno zbranim, po možnosti samostojno zbranim gradivom« (str. 39). 



Merčnik, Veronika (2011). Tekmovanje in sodelovanje v angleškem in slovenskem razredu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

 

26 

 

Ernst Meyer je skupinsko učno obliko definiral nekoliko bolj podrobno. Meyer pravi: 

»Skupinska učna oblika je socialna oblika dela učencev pri pouku. To je delo v majhnem 

socialnem krogu, v katerem se na osnovi medsebojne povezanosti posameznih članov 

skupine realizira učni cilj v okviru učne skupine in razredne skupnosti« (Meyer, 1956, po 

Kubale, 2001, str. 40). 

Še bolj natančno pa je skupinsko učno obliko definiral Kubale (2001, str. 38): »Skupinska 

učna oblika pri pouku je socialna oblika, pri kateri učitelj pred celim razredom 

posameznim skupinam razdeli enake ali različne naloge kot del skupne učne enote (ure), 

tako da vsaka skupina učencev samostojno obravnava novo učno snov, utrjuje že 

obravnavano učno snov ali ponavlja. Posamezne rezultate posamezne skupine učencev 

posredujejo svoje rezultate razrednemu kolektivu, ki dopolni in oceni njihovo delo«. 

 

Oblikovanje skupin za skupinsko učno obliko 

Kubale (2001) razlikuje tri osnovne načine oblikovanja skupin:  

Samostojno oblikovanje skupin 

Zagovorniki oblikovanja teh skupin poudarjajo vzgojno vrednost pouka pred 

izobraţevalno. Učenci imajo pri oblikovanju skupin popolno svobodo, učitelj le predlaga 

število učencev v skupini. Učenci se razporedijo v homogene ali heterogene skupine. Pri 

homogenem zdruţevanju nastanejo skupine učencev glede na enake sposobnosti 

(nadpovprečni skupaj, povprečni skupaj in podpovprečni skupaj), skupine učencev glede 

na specialne sposobnosti (nadpovprečen/povprečen/podpovprečen uspeh učencev pri 

določenem predmetu) ali skupine učencev glede na ritem dela (učenci, ki so pri delu zelo 

hitri/srednje hitri/počasni). Pri heterogenem oblikovanju skupin pa se najpogosteje pojavijo 

skupine učencev po kontrastu (nekaj slabših učencev okrog enega boljšega učenca) in 

skupine po načelu diferencirane kooperacije (učenci različnih specialnih sposobnosti, ki so 

pri določeni nalogi potrebne.) 
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Dirigirano oblikovanje skupin 

Učitelj oblikuje skupine učencev glede na didaktične naloge. Za oblikovanje skupin lahko 

uporabi različne načine: skupine učencev glede na socialne odnose v razredu, učni uspeh, 

sposobnosti, interes ali kraj bivanja. Dirigirano oblikovanje skupin se vsaj malo pokriva z 

ţeljami učencev, omogoča pa laţje usvajanje določenih znanj. Gre namreč za to, da učitelj 

na podlagi dobrega poznavanje sposobnosti in delovnih  navad vključi vsakega učenca v 

skupino, kjer mu bo omogočen najoptimalnejši učni uspeh. 

Kombinirane skupine 

Skupine sestavijo učitelj in učenci (učitelj upošteva upravičene ţelje učencev glede 

uvrstitve v skupine). Kombinirane skupine so lahko različne: kombinirane skupine po 

socialnih odnosih in učnem uspehu (učitelj upošteva sociometrično raziskavo in učni uspeh 

učencev), kombinirane skupine po učnem uspehu (v skupini so nadpovprečni, povprečni in 

podpovprečni učenci), kombinirane skupine po sposobnostih in interesih (učitelj upošteva 

učni uspeh in interes oziroma zanimanje učencev in zato pripravi več različnih nalog za 

diferencirano delo), kombinirane skupine po socialnih odnosih in svobodno (učitelj na 

osnovi socialnih odnosov določi vodje posameznih skupin, učenci pa si svobodno izbirajo 

vode skupin) ali druge kombinirane skupine. 

 

Velikost skupine učencev 

Pri oblikovanju skupin je pomembno, poleg primerne izbire vrste skupine tudi primerna 

velikost skupin. Pogosto je ţal velikost skupin odvisna od števila pripomočkov in učil, ki 

jih učitelj ima na razpolago.  

Kubale (2001) pravi, da so pedagogi enotni v trditvi, da je na začetku šolanja potrebno 

sestavljati skupine od pet do sedem učencev, pozneje, ko so učenci ţe usposobljeni za 
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skupinsko delo, je primerna skupina od pet do šest članov. Na višji stopnji in v srednji šoli 

naj bi skupina vsebovala od tri do pet članov.  

Calhoun, Joyce in Hopkins (2009) predlagajo, da učitelji učence najprej navajajo na delo v 

manjših skupinah s preprostimi nalogami, saj si bodo na tak način učenci nabirali izkušnje 

za delo v večjih skupinah. Skupine, ki so večje, od šest članov, zahtevajo usposobljeno 

vodstvo, ki pa ga učenci brez izkušenj s predhodnim delom v majhnih skupinah, nimajo. 

Torej, avtorji zaključujejo, da je odnos v paru, v trojici ali v skupini po štiri, v večini 

situacij, najbolj učinkovit.  

Arthur in Cremin (2010) svetujeta skupino sestavljeno iz 4 članov. Pravita, da sta dva člana 

v skupini premalo za širjenje idej, pri treh članih se lahko zgodi, da se dva člana poveţeta 

med seboj in tretjega izločita, v skupini z več kot štirimi člani, pa se zelo hitro zgodi, da 

niso vsi člani enakovredno vključeni v delo.  

Fisher (1995) navaja raziskavo, kjer so učitelji odgovarjali na vprašanje, kakšna velikost 

skupine je najbolj primerna glede na različnost nalog in namenov skupin. Učitelji so 

mnenja, da po eni strani ni pravila za sestavo skupin. Skupine od tri do pet članov so 

primerne za različno zahtevne naloge in namene. Po drugi strani pa pravijo, da velja 

pravilo štirih. To pomeni, da skupina s štirimi člani najbolje komunicira, saj se v skupini s 

tremi člani ali v skupini, ki ima več kot štiri člane, pogosto zgodi, da je kateri izmed članov 

izločen. 

 

Prednosti in slabosti oblikovanja skupinske učne oblike 

V primerjavi z individualno in frontalno učno obliko ima skupinska učna oblika tako 

prednosti kot tudi slabosti.  

Kubale (2001) navaja nekatere prednosti in pomanjkljivosti skupinske učne oblike. 
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Prednosti 

Učenci so pri delu v skupini neposredno povezani z učno vsebino. Med seboj konstantno in 

neposredno sodelujejo. V skupini se razvija komunikacija in sodelovanje. Učenci se 

navajajo na samostojnost, kritično razmišljanje, demokratično odločanje, razvijajo delovne 

navade in interes za učno delo. Delo v skupini se diferencira in integrira, torej prilagajajo 

posameznikom. To omogoča pospeševanje individualnih sposobnosti in intelektualnega 

razvoja.  

Pomanjkljivosti 

Za delo v skupini je pri pouku potrebnega veliko časa. Če je v razredu veliko učencev je 

delo v skupinski obliki teţje izvesti. Če učitelji naloge diferencirajo, učenci ne poznajo 

učnih vsebin, ki so jih obravnavale druge skupine. Ta učna oblika ni primerna za 

obravnavo nove učne snovi pri zahtevnih predmetih (matematika, fizika …). Skupinsko 

delo se ne priporoča v prvih letih osnovnega šolanja in ni ga mogoče uporabiti pri 

praktičnem pouku (razen kadar je narava dela taka, da delo poteka v skupini). 

 

Čeprav je skupinska učna oblika v šoli pri učiteljih priljubljena, Fülöpova (2002) opozarja 

na nekatere negativne poglede skupinskega dela. Pri reševanju skupinske naloge vsak član 

skupine ne prispeva enake količine energije in motivacije in vsi ne delijo svojega znanja 

enakovredno z drugimi in nimajo vsi enakega obsega znanja, ki bi ga lahko delili z 

drugimi, povedano z drugimi besedami, vsi člani ne prispevajo enakovrednega deleţa k 

dosegu skupinskega uspeha. Tisti učenci, ki se ne zanimajo za šolske naloge, ustvarjajo 

vzdušje v skupini, kjer se ne čuti individualne odgovornosti, zato se lahko umaknejo iz 

sodelovanja. Pri skupinski nalogi, ti učenci, ne sodelujejo ampak spodkopavajo doseţek 

skupine in lahko uničijo skupinsko delo. V teh primerih učitelji tvegajo motivacijo in 

zanimanje tistih učencev, ki res trdo delajo in sodelujejo z drugimi člani skupine in še 

vedno dobijo enako oceno kot tisti, ki so "leni". Kot rezultat tega, se lahko zgodi, ne da bi 
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skozi skupinsko delo, manj motivirani učenci postali bolj motivirani, ampak  zelo 

motivirani učenci izgubijo motivacijo.  

Zgornji primer se zelo hitro pripeti, če učitelji postavijo učence v krog in jim sporočijo, da 

so skupina. To še ne pomeni, da bodo učenci tudi učinkovito sodelovali (Johnson in 

Johnson, 2009). Zato je delo v skupini potrebno načrtovati in vnaprej predvideti, kaj bo 

učence pritegnilo in vpeljalo v delo ter da bodo v skupini čutili odgovornost do sebe, 

drugih in do dela.  

V nadaljevanju Peklajeva (2001) in Johnson in Johnson (2009) opredeljujejo sodelovalno 

učenje, ki se od tradicionalnega skupinskega učnega dela najbolj razlikuje v interakciji 

med učenci, načinom sodelovanja in odgovornostjo, ki jo učenci čutijo pri skupinski 

nalogi. 

   

4.4 SODELOVALNO UČENJE 

Sodelovalno učenje ni le delo v skupini, je nekaj več. Kegan (1989, po Peklaj, 2001, str. 8) 

pravi, da je sodelovalno učenje »delo v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, da vsak 

učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da dosežejo vsi 

kar najboljše rezultate. Osrednje mesto pri tem ima interakcija v skupini«. 

Johnson in Johnson (2009) sodelovalno učenje opisujeta kot učenje v majhnih skupinah z 

namenom, da bi učenci dosegli skupen cilj (se naučili učno snov ali rešili kak problem). 

Učenje je oblikovano tako, da vsak član skupine opravi svojo nalogo in se ob tem  

prepriča, če so tudi drugi člani skupine opravili svoje naloge. 

Torej, sodelovalno učenje ni samo delo po skupinah, ampak je nekaj več. Peklajeva 

definira sodelovalno učenje kot »učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, 

da obstaja pozitivna soodvisnost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo neposredne 
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interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi 

odgovornost vsakega posameznega člana skupine« (Peklaj, 2001, str. 8). 

 

Johnson in Johnson (1989, po Peklaj 2001) sta razlikovala značilnosti tradicionalnih učnih 

skupin in sodelovalnih učnih skupin.  

Pravita, da sodelovalne učne skupine temeljijo na pozitivni soodvisnosti med člani skupine. 

To pozitivno soodvisnost se doseţe s skupnimi cilji, ki morajo biti oblikovani tako, da 

učence poleg lastne aktivnosti, zanima tudi aktivnost drugih članov skupine (učenec pri 

sosedu preveri ali sta oba dobila enak rezultat oziroma sta reševala po enakem postopku, 

nadaljujeta lahko šele, ko je rezultat pravilen). V tradicionalnih skupinah po navadi take 

soodvisnosti ni. Učenci so bolj osredotočeni na to ali bodo sami dobili pravilen rezultat. 

V sodelovalnih skupinah mora biti jasno razvidna posameznikova odgovornost. Spremlja 

se učni napredek vsakega posameznika, tako vsakdo dobi povratno informacijo o lastnem 

delu in o delu drugih. To pripomore k boljši komunikaciji in preglednosti, kdo v skupini še 

potrebuje pomoč in kdo je ţe končal. V tradicionalnih skupinah se največkrat ne ve kakšen 

je bil prispevek posameznega člana skupine. Velikokrat se zgodi, da dva člana skupine 

sama opravita vso delo. 

Sodelovalne skupine so največkrat heterogene glede na sposobnosti in druge osebnostne 

značilnosti (spol, interes, socialno-ekonomski status, nacionalnost). Takšna sestava skupine 

posameznikom omogoča spoznavanje z »drugačnostjo« in spoštovanje le-te. Tradicionalne 

skupine so pogosto heterogene glede na značilnosti članov. 

 V sodelovalnih skupinah vodja ni določen. Vodstvene funkcije so razdeljene med člane 

skupine. Torej se vsak član nauči prevzemati različne naloge v skupini. V tradicionalnih 

skupinah se velikokrat določi vodjo skupine. Najpogosteje je to učno bolj uspešen učenec. 
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V sodelovalnih skupinah so člani odgovorni za učenje in učne rezultate drugih članov 

skupine. Od vseh članov skupine se pričakuje, da bodo ostalim članom pri delu pomagali, 

jih spodbujali, da bodo opravili zastavljeno nalogo. V tradicionalnih skupinah člani 

skupine niso odgovorni za delo drugih, ampak nosijo odgovornost samo za svoj rezultat. 

Cilji, v sodelovalnih skupinah, so usmerjeni k temu, da bi vsak član skupine dosegel čim 

boljši učni rezultat. Stremijo tudi k dobrim socialnim odnosom med člani skupine. V 

tradicionalnih skupinah so cilji predvsem učno usmerjeni, to je dokončanje zastavljene 

naloge. 

V sodelovalnih skupinah se učenci učijo veščin, ki so potrebne za sodelovanje v skupini 

(pomoč razlaga, komunikacija, reševanje konfliktov). Za učence v tradicionalnih skupinah 

se predpostavlja, da te veščine ţe obvladajo. 

Učitelj pri uporabi sodelovalnih skupin prevzame vlogo opazovalca. Analizira delo v 

sodelovalnih skupinah, učencem daje povratne informacije o tem kako uspešni so pri 

reševanju nalog in pri sodelovanju v skupini. Pri tradicionalnih skupinah je učitelj 

največkrat usmerjen v učno vsebino, ne pa v načrtno opazovanje sodelovalnih veščin. 

V sodelovalnih skupinah učitelj usmerja pozornost učencev na proces dela v skupini. 

Učencem da moţnost, da razpravljajo o tem, kako delajo skupaj in kako so pri tem uspešni. 

Pri tem analizirajo reševanje nalog in teţav, povezanih z medsebojnim sodelovanjem. V 

tradicionalnih skupinah se učenci skoraj nikoli ne pogovarjajo o tem, kako skupina deluje. 

 

Osnovni elementi sodelovalnega učenja 

 Niso vse skupine sodelovalne skupine. Da bi sodelovanje doseglo najvišji potencial 

skupine je potrebnih pet bistvenih elementov, ki jih je potrebno skrbno načrtovati: 

pozitivna soodvisnost, individualna in skupinska odgovornost, napredna  interakcija, 

poučevanje sodelovalnih veščin, in skupinska analiza (Johnson in Johnson, 2009). 
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Prvi in najpomembnejši element je pozitivna soodvisnost. Učitelji morajo dati jasno nalogo 

in skupinski cilj, da učenci verjamejo, da "se potapljajo in/ali plavajo skupaj." Pozitivna 

soodvisnost obstaja, ko člani skupine menijo, da so medsebojno povezani, na način, da 

eden ne more uspeti, razen, če uspejo vsi. Če eden ne uspe, vse propade. Člani skupine se 

zavedajo, da si vsak član, prizadeva za koristi, ne samo njega, ampak kot tudi za koristi 

vseh drugih članov skupine Če ne obstaja pozitivna medsebojna odvisnost, ni nobenega 

sodelovanja. 

Drugi bistveni element sodelovalnega učenja je individualna in skupinska odgovornost. 

Skupina mora biti odgovorna za dosego svojih ciljev. Vsak član mora biti odgovoren za to, 

da prispeva svoj deleţ k delu (kar zagotavlja, da se nihče ne "štopa" na delu drugih). 

Skupini mora biti jasno glede svojih ciljev in mora imeti moţnost, da lahko določi 

napredek pri doseganju ciljev in posamezna prizadevanja vseh svojih članov. Individualna 

odgovornost obstaja, ko je doseţek vsakega posameznega študenta ocenjen in so rezultati 

podani nazaj v skupino ter posameznikom. Namen tega je, da se ugotovi, kdo potrebuje 

več pomoči, podpore in spodbude pri zaključevanju naloge. S pomočjo sodelovalnega 

učenja v skupini vsak član postane močnejši v svojem mnenju. Učenci se učijo skupaj, tako 

da lahko pozneje doseţejo več kot posamezniki. 

Tretja bistvena sestavina sodelovalnega učenja je napredna interakcija, po možnosti iz oči 

v oči. Napredna interakcija se dogaja, ko člani delijo pripomočke, nudijo pomoč ter 

spodbujajo in pohvalijo trud drugih članov za učenje. Sodelovalno učenje skupine sta tako 

akademska podpora (vsak študent ima nekoga, kateremu je zavezan, da mu pomaga pri 

učenju) in osebna podpora (vsak študent ima nekoga, kateremu je zavezan kot oseba). 

Obstajajo pomembne kognitivne aktivnosti in medosebne dinamike, ki se lahko zgodijo le, 

kadar se študentje medsebojno spodbujajo pri učenju. To vključuje ustno razloţitev, kakor 

tudi reševanje problemov, razpravljanje konceptov, ki so se jih naučili, poučevanje 

sošolcev z lastnim znanjem in povezovanje tega s preteklimi znanji. To je medsebojno 

učenje s spodbujanjem iz oči v oči, da postanejo člani osebno povezani, tako med seboj 

kakor tudi s skupinskimi cilji. 
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Četrti ključni element sodelovalnega učenja je poučevanje učencev o potrebnih 

medosebnih veščinah in o veščinah majhnih skupin. Pri sodelovalnem učenju se od  

učencev zahteva, da se naučijo učne vsebine in medosebnih veščin ter veščin majhne 

skupine, kar zahteva, da delujejo kot del skupine (timsko delo). Sodelovalno učenje je po 

naravi bolj zapleteno od tekmovalnega in individualnega učenja, saj imajo učenci hkrati 

opraviti tako z zahtevano nalogo kot tudi s timskim delom. Člani skupine morajo vedeti, 

kako zagotoviti učinkovito vodenje, odločanje, krepitev zaupanja, komunikacije in 

obvladovanje konfliktov ter biti morajo motivirani za uporabo veščin. Ker sta sodelovanje 

in konflikt neločljivo povezana, je poznavanje postopkov in veščin za obvladovanje 

konfliktov zelo pomembno za dolgoročen uspeh učnih skupin.  

Peta bistvena sestavina sodelovalnega učenja je skupinska razprava. Skupinska analiza 

obstaja, ko člani skupine razpravljajo o tem, kako dobro so dosegli svoje cilje in vzdrţujejo 

učinkovite delovne odnose. Skupine morajo opisati, katere stvari so jim bile v pomoč in 

katere so bile zanje nekoristne ter sprejeti odločitve o tem, katero vedenje je dobro za 

nadaljevanje in katero vedenje potrebuje spremembe. Nenehno izboljševanje procesa 

učenja izhaja iz natančne analize o tem, kako člani delujejo skupaj.  

Teh pet elementov je bistvenega pomena, da sodelovalno učenje poteka učinkovito, ne 

glede na velikost skupine. 

 

Učiteljeva vloga 

Učitelj ima pri sodelovalnem učenju pomembno vlogo. Peklajeva (2001) je učiteljevo 

vlogo razdelila v dve skupini: 

 vodenje razreda  

 načrtovanje in izvedba učne ure 
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Vodenje razreda 

Vodenje razreda vključuje organizacijo skupinskega dela, vzdrţevanje reda in discipline v 

razredu ter uravnavanje vedenja učencev. Brez dobrega vodenja ni uspešnega 

sodelovalnega učenja. Na začetku sodelovalnega dela ima učitelj največjo vlogo pri 

vodenju razreda. Pozneje, ko se učenci ţe naučijo pravil vedenja v skupini, ko usvojijo 

sodelovalne veščine in nov način dela v skupini, takrat se vloga učitelja pri nadzoru 

zmanjša. Odgovornost za delo v skupini se iz učitelja prenese na učence. Za uspešno delo v 

skupinah je potrebno: 

 oblikovati jasna pravila za vedenje v razredu 

 jasno povedati svoja pričakovanja in zahteve 

 za nadzor nad vedenjem uporabiti pozitivno pozornost ter pohvale 

K vzdrţevanju reda in ustreznega vedenja v razredu zelo pripomorejo jasna pravila 

vedenja v razredu. Najbolj koristno je, če ta pravila na začetku oblikujejo učenci, tako 

bodo čutili, da so pravila njihova. Učenci se lahko najprej pogovorijo o tem, kakšno 

interakcijo ţelijo v skupini, katero vedenje je sprejemljivo in katerega se bodo izogibali. 

Pogovor lahko teče tudi o načinih spodbujanja, ki jim najbolj ustreza in kateri imajo 

negativen vpliv. Na podlagi pogovora učenci izdelajo pravila za vedenje članov v skupini 

ter za vedenje skupine kot celote.  Pravila, ki so jih oblikovale skupine se zberejo in učenci 

se skupaj odločijo za pravila, ki bodo veljala v razredu. Ta pravila je potrebno obesiti na 

vidno mesto, da lahko učenci vedno pogledajo nanje. 

Učitelj mora učencem na začetku jasno povedati svoja pričakovanja in zahteve. Ena 

najpomembnejših zahtev je, da učenci prenehajo z delom v skupini in prisluhnejo učitelju, 

ko ta ţeli kaj povedati. Usmerjanje pozornosti in tišino v razredu učitelj najlaţje doseţe z 

uporabo določenih znakov. Učitelji uporabljajo različne znake: dviganje roke, zvonček, 

glasba, štetje. Upoštevanje znaka za tišino, lahko učitelj spodbuja s pohvalami skupin, ki 

so se prve umirile in usmerile pozornost na učitelja. Pričakovanja, ki jih ima učitelj do 
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učencev: da učenci pomagajo drug drugemu, kadar je to potrebno, da so pozorni na potrebe 

in zamisli sošolcev in jih upoštevajo pri skupinskem delu ter da ne izločijo nikogar.  

Pri vzpostavljanju ţelenega vedenja v razredu imajo veliko moč pozitivna pozornost in 

pohvale. Peklajeva (prav tam) navaja raziskave, ki so pokazale, da se v razredu pojavlja 

več tistega vedenja, ki pritegne učiteljevo pozornost, ne glede na to ali je ta pozoren na 

pozitivno ali negativno obliko vedenja. To je razlaga za primere, ko se učitelj preveč 

ukvarja z učenci, ki nenehno razgrajajo in motijo pouk. Kljub učiteljevemu nenehnemu 

opozarjanju se ne spremeni prav nič. V takšnih primerih je najbolje, da začne učitelj s 

pohvalami tistih, ki so najbolj tihi in tistih, ki upoštevajo učiteljeva navodila. 

 

Načrtovanje in izvedba učne ure 

Predenj učitelj izvede učno uro, mora dobro razmisliti in načrtovati vse korake, ki jih bo 

izvedel. Najprej mora razmisliti o tem, katere učne cilje ţeli doseči, katero učno strukturo 

bo uporabil, kakšno učno gradivo potrebuje in katere sodelovalne veščine potrebujejo 

učenci. 

Naslednji korak je izvedba učne ure v razredu. Na začetku ure je motivacijski uvod s 

katerim učitelj vzbudi interes za vsebino (film, zanimivo gradivo, zgodba …). Učitelj mora 

pred začetkom dela povedati učencem katere cilje morajo doseči in razloţiti način 

preverjanja oziroma vrednotenje znanja.  

Sledi delo učencev po skupinah. Učiteljeva naloga je, da opazuje in spremlja njihovo delo, 

komunikacijo, spodbuja delo v skupinah ter odgovarja na vprašanja. Učence spodbuja, da 

najprej sami poskušajo rešiti nalogo in poiščejo odgovore znotraj skupine, šele nato jim 

učitelj pomaga z dodatno razlago, če je to še potrebno. Učitelj si sproti beleţi 

pomembnejša opaţanja, ki mu bodo pozneje pomagala pri analizi.  
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Delu v skupini sledijo plenarna diskusija ter sklepi, povezani z učnimi vsebinami. Pri 

poročanju je koristno, če učitelj uporabi istočasne načine za izmenjavo informacij (učenci 

naenkrat napišejo na tablo svoje rezultate; skupina poroča sosednji skupini). Učenci lahko 

na koncu učne ure naredijo kratko analizo svojega dela v skupini, učitelj pa tej analizi doda 

še svoje komentarje. 

Po koncu učne ure sledi analiza njene izvedbe. Učitelj mora analizirati kaj je bilo dobro in  

kaj bi pri naslednji učni uri lahko izboljšal (ali so bile metode za učenje socialnih veščin 

ustrezne, kakšni so bili postopki za delo z motečimi učenci).  
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Tekmovanje se največkrat označuje kot boj za prevlado nad drugim oziroma biti boljši od 

drugih. Zaradi tega ima tekmovanje v šoli včasih negativen prizvok. Kljub temu učitelji 

nemalokrat tekmovanje uporabljajo za dvig motivacije pri delu, govorijo o »zdravi 

tekmovalnosti« ter o tekmovanju učencev z lastnimi doseţki. 

Drugo socialno vedenje, ki ga učitelji v šoli zelo pogosto uporabljajo, je sodelovanje. 

Čeprav učitelji govorijo o delu v dvojicah in skupinskem delu, je sodelovanje in 

sodelovalno učenje mnogo več kot le pomoč drug drugemu. 

V Angliji se mi je ponudila priloţnost prostovoljne pomoči v prvem razredu osnovne šole. 

V angleškem razredu je način dela drugačen kot v Sloveniji.  V diplomskem delu 

primerjam angleški in slovenski razred. Raziskala sem, v katerih primerih učitelji 

spodbujajo oziroma omejujejo sodelovanje in tekmovanje ter izkušnje učencev o 

sodelovanju in tekmovanju v šoli in izven nje. Ugotovitve primerjam z ugotovitvami 

raziskave o tekmovanju in sodelovanju, ki sta jo izvedli slovenski raziskovalki Pergar 

Kuščer in Razdevšek-Pučko, v sodelovanju s strokovnjaki iz Anglije in Madţarske (Ross, 

A., Fülöp, M. in Pergar Kuščer, M.., 2006). 

5.2 CILJI 

Za raziskavo sem si postavila naslednje cilje: 

 opazovati kakšne izkušnje imajo učenci s sodelovanjem in tekmovanjem v šoli 

 ugotoviti mnenje učiteljic prvega razreda v slovenski in angleški šoli 

 primerjati odgovore učiteljic v moji študiji z rezultati mednarodne študije 

opazovanj v angleški in slovenski šoli 
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5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja na katera ţelim odgovoriti: 

V1: V katerih primerih učitelji spodbujajo tekmovanje in kdaj ga omejujejo? 

V2: V katerih primerih učitelji spodbujajo sodelovanje in kdaj ga omejujejo? 

V3: Kdaj in zakaj učenci uţivajo pri tekmovanju? 

V4: Kdaj in zakaj učenci uţivajo pri sodelovanju? 

V5: Ali se učenci zavedajo pozitivnih in negativnih vidikov tekmovanja? 

V6: Ali se učenci zavedajo pozitivnih in negativnih vidikov sodelovanja? 

V7: Kakšne so podobnosti in razlike med dogajanjem v razredu v angleški in slovenski   

šoli? 

V8: Ali obstajajo razlike med rezultati študije primera, ki sem jo izvedla, in med  raziskavo 

mednarodne študije, ki je bila narejena v Angliji in Sloveniji? 

 

5.4 METODA 

Raziskovalna metoda je študij primera angleškega in slovenskega razreda, kjer sem z 

opazovanji in usmerjenimi pogovori z učiteljicami in učenci prišla do podatkov, ki so mi 

bili osnova za kvalitativno analizo.  
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Vzorec 

V raziskavo sem vključila 36 učenk in učencev, dve učiteljici in dve vzgojiteljici 

angleškega in slovenskega razreda. V angleškem razredu je bilo 14 učenk in učencev, od 

tega 10 dečkov in 4 deklice. V slovenskem razredu je bilo 22 učenk in učencev, od tega 12 

dečkov in 10 deklic. 

 

Pripomočki 

Pri raziskovanju sem uporabila opazovalno shemo, polstrukturirani intervju za učitelje in 

vprašanja, ki sem jih pripravila za pogovor z učenci. Ti pripomočki so bili uporabljeni tudi 

v mednarodni raziskavi treh drţav: v Angliji, na Madţarskem in v Sloveniji (Ross, A., 

Fülöp, M. in Pergar Kuščer, M.., 2006). 

V opazovalni shemi sem si beleţila primere v katerih so učenci tekmovali in sodelovali ter 

primere kjer so učiteljice spodbujale oziroma omejevale tekmovanje ter primere kjer so 

spodbujale oziroma omejevale sodelovanje. 

S polstrukturiranim intervjujem sem od učiteljic ţelela izvedeti načine spodbujanja in 

omejevanja tekmovanja in sodelovanja, v katerih primerih sta omenjeni strategiji koristni 

za učence in kdaj ne ter kako bo tekmovanje in sodelovanje vplivalo na učence, v njihovem 

vsakdanjem ţivljenju.  

Učenci so mi v pogovoru povedali primere kdaj oni v šoli tekmujejo in kdaj sodelujejo ter 

njihove izkušnje s tekmovanjem in sodelovanjem, v šoli in izven nje. 

 

Postopek zbiranja podatkov 

Za pridobivanje podatkov sem trikrat prisostvovala v angleškem razredu in prav toliko tudi 

v slovenskem razredu. Pri opazovanju sem si pomagala z opazovalno shemo, v katero sem 

zapisovala primere tekmovanja in sodelovanja. Po opazovanju sem opravila intervju z 
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učiteljico in pomočnico učiteljice. Pogovor sem na njuno dovoljenje snemala. Med odmori 

sem na pogovor povabila tudi učence. Pogovor sem izvedla z vsakim učencem posebej. S 

tem sem preprečila, da bi si učenci pri odgovorih pomagali.  

 

Obdelava podatkov 

Podatke iz opazovalne sheme sem uredila v kategorije sodelovalnega in tekmovalnega 

vedenja. Intervjuje z učiteljicami, posnete na snemalnik zvoka, sem prepisala (Priloge, str. 

92). Odgovore učencev sem zdruţila v dve skupini in sicer prvi sklop vprašanj, ki se je 

nanašal na to kako učenci doţivljajo spodbude učiteljev o sodelovanju in tekmovalnosti in 

drugi sklop vprašanj, ki se je nanašal na izkušnje učencev s sodelovanjem in tekmovanjem. 

Dobljene odgovore sem primerjala z mednarodno raziskavo narejeno v treh drţavah. 
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6 ANALIZA REZULTATOV  

6.1 OPAZOVANJA V RAZREDU 

V poglavju analiziram podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo opazovalne sheme, s katero 

sem opazovala primere v katerih učiteljice: 

 spodbujajo tekmovanje 

 omejujejo tekmovanje 

 spodbujajo sodelovanje 

 omejujejo sodelovanje 

 

Poleg učiteljic sem opazovala tudi učence in sicer primere v katerih so učenci: 

 tekmovali  

 sodelovali 

 

6.1.1 Opazovanje v Angliji 

V Angliji sem opravila tri opazovanja v prvem razredu. V razredu je bilo 14 učencev, ki so 

bili stari 5 let. Učence sem opazovala, ko so sedeli za mizo ali na preprogi ter med odmori, 

ko so odšli na igrišče. 
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Tekmovanje  

Priznanje za zvezdo dneva 

Ena izmed glavnih strukturiranih oblik tekmovanja, ki sem jih opazila, so bili različni 

sistemi za nagrajevanje. Prvi sistem nagrajevanja je priznanje za zvezdo dneva. To je 

priznanje, ki ga dobi le en učenec, ki se čez dan najbolj izkaţe – glede na svoje 

sposobnosti. Tako je nek dan bil zvezda dneva učenec, ki je prvič pravilno napisal črko d 

(imel je veliko teţav pri pisanju). Gre torej za tekmovanje s svojimi doseţki. Učiteljica in 

vzgojiteljica sta bili zelo veseli njegovega napredka in skupaj z učenci sta mu zaploskali. 

Učenec je bil zelo ponosen na svojo nagrado.  

Dodatno priznanje 

Poleg zvezde dneva imajo učitelji še posebno priznanje, ki ga lahko dobi več učencev. Le-

to se uporabi v primeru, kadar je (v enem dnevu) več učencev, ki bi si zasluţili priznanje 

za zvezdo dneva.  

Sistem nalepk 

Tretji sistem nagrajevanja poteka med samim poukom. Tako učenci, ki se lepo igrajo, 

pomagajo pospraviti igrače, pomagajo pri poškodbi sošolca oziroma za različne oblike 

medsebojne pomoči, dobijo nalepko. Na nalepkah so različni napisi, kot so: odličen sem, 

sem pravi prijatelj, učiteljica je ponosna name … Učenci si te nalepke prilepijo na 

uniformo in so zelo veseli zanje. Zanimivo je, da drugi učenci zaradi tega niso nevoščljivi, 

ampak so veseli za svoje sošolce. 

Dvigovanje rok 

Opazila sem primere, kjer so učenci tekmovali posredno. Gre za primere kjer je učiteljica 

postavila vprašanje celemu razredu in učenci so tekmovali med seboj, kdo bo višje dvignil 

roko, da ga bo učiteljica poklica in ga pohvalila za pravilen odgovor. Učiteljica jim je 

povedala, da takšnega obnašanja ne odobrava. Podoben primer dvigovanja rok je bil 



Merčnik, Veronika (2011). Tekmovanje in sodelovanje v angleškem in slovenskem razredu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

 

44 

 

opaţen na igrišču kjer je vzgojiteljica izbirala posameznike, ki so lovili. V tem primeru je 

vzgojiteljica izbirala učence, ki so mirno čakali, da jih izbere oziroma tiste, ki še niso bili 

izbrani. 

Postavljanje v vrsto 

Učiteljica je uporabila posredno tekmovanje tudi v primeru ţelje po lepem vedenju 

učencev. Primer takšnega tekmovanja je postavljanje v vrsto, ko so učenci šli iz igrišča v 

razred. Vzgojiteljica je z vprašanjem, kdo bo najlepše pokazal kako stojijo vojaki, učence 

motivirala, da so se postavili v vrsto. Sledila je pohvala učencev, ki so stali mirno, kar je 

pritegnilo tudi druge učence, da so se umirili. Drug podoben primer je bil opaţen v razredu 

kjer je učiteljica ţelela, da se učenci na preprogi umirijo. Z vprašanjem, kdo najlepše sedi, 

je učence spodbudila, da se čim prej umirijo in lepo sedijo. Za nagrado je učenec lahko 

prvi vzel piškot iz škatle (učenci dobijo piškote dve uri po kosilu, kot prigrizek) ali odšel in 

se prvi postavil v vrsto. 

 

Diskusija 

Delo v šoli je organizirano na tak način, da ne spodbuja tekmovanja med učenci. Na 

primer, vsi učenci imajo enake zvezke. Učiteljice na začetku leta izdelajo zvezke in starši 

jih lahko kupijo v šolski trgovini. Zvezki so zelo preprosti in se razlikujejo po barvi glede 

na predmet. To pomeni, da imajo vsi učenci za matematiko moder zvezek. Drugi takšen 

primer je uporaba šolskih barvic. Učenci nimajo svojih peresnic. Pri pisanju v zvezke vsi 

uporabljajo skupna pisala in barvice. Prav tako so skupna tudi lepila, ravnila, škarje in 

drugi pripomočki, ki so potrebni za ustvarjanje pri likovni vzgoji. Tretji primer, ki ne 

dopušča tekmovanja, je postavljanje v kolono. Učenci se, ko gredo iz razreda postavijo v 

kolono eden po eden, kar pomeni, da ni drenjanja in prepiranja kdo bo s kom stal. 
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Sodelovanje  

Sodelovanje pri igri 

Glavna in nestrukturirana oblika sodelovanja, med učenci, poteka pri igri. To pomeni, da 

se učenci skupaj igrajo, dajejo različne ideje za igro in jih tudi demokratično sprejemajo. 

Tudi pri pospravljanju igrač učenci pomagajo drug drugemu, da jih čim hitreje pospravijo. 

Učenci za lepo obnašanje, prijazno igranje ali vloţen trud dobijo nalepko, ki so jo nalepijo 

na svoj pulover. Na nalepkah so različni napisi, ki pomenijo pohvalo učencu. Učenci so teh 

nalepk zelo veseli.  

Medsebojna pomoč in pohvala 

Na igrišču je bil opaţen primer, kjer je učenka ţelela, da se njeni sošolci postavijo v vrsto, 

zato jih je sama opozarjala in spodbujala, da se umirijo, saj vzgojiteljica čaka, da se bodo 

odpravili v razred. Medsebojna pomoč se je izkazala tudi v primeru, ko so se učenke 

preoblačile za balet. Šolske obleke (uniforme) imajo na hrbtu zadrgo in učenka se je sama 

ponudila, da jo sošolki pomaga odpeti. Vzgojiteljica, ki je opazila ponujeno pomoč, je 

učenko pohvalila in ji dala vedeti, da je njeno vedenje bilo zaţeleno. Prav tako je pohvale 

bil deleţen  učenec, ki se je sam opravičil sošolcu, ko ga je po nesreči udaril v glavo.  

Omejevanje sodelovanja 

Primera, kjer učiteljica ne bi spodbujala sodelovanja, skoraj ni bilo. Bil je le primer kjer je 

učiteljica pri jeziku opozorila učenca, da mora sam napisati poved in ne prepisovati od 

sošolca, saj je ţelela videti individualni napredek učencev. Drugih primerov, kjer bi 

učiteljica in vzgojiteljica omejevali sodelovanje, ni bilo opaziti. 
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Diskusija  

Izrazitega skupinskega dela v razredu ni bilo. Bil je primer kjer so učenci pri likovni vzgoji 

sedeli v skupini in slikali, vendar je imel vsak individualno delo. Pri tem so uporabljali 

skupne akrilne barve in čopiče. Vzgojiteljica jih je navajala na to, da si učenci pomagajo 

med seboj pri podajanju barv in, da se učijo počakati na barvo, če ţelena barva ni takoj na 

voljo.  

 

6.1.2 Opazovanje v Sloveniji 

Tako kot v Angliji, sem tudi v Sloveniji prisostvovala tri krat. Opazovanja sem opravila v 

prvem razredu, kjer je bilo 22 učenk in učencev, starih 6 let. Opazovala sem delo učencev 

pri mizi, na preprogi, pri igranju med odmori in pri športni vzgoji v telovadnici. 

 

Tekmovanje  

Postavljanje v kolono 

Tekmovanje v razredu je bilo največkrat nestrukturirano. Ţe samo postavljanje v kolono je 

to situacijo naredilo tekmovalno. Učenci so vsak dan na poti do malice tekmovali kdo bo 

stal prvi v vrsti, kdo bo s kom v paru in kdo bo učiteljico drţal za roko. Vse to se je 

dogajalo zato, ker je učiteljica učence naučila, da se morajo v kolono postaviti tako, da se 

dva učenca drţita za roko.   

S peresnico nad prepisovanjem 

Tekmovalnost se je čutila tudi med poukom. Pri reševanju nalog so si nekateri učenci na 

sredino mize postavili svoje peresnice, ki so postale zid in tako preprečile »prepisovanje« 

rešitev. To se je najpogosteje dogajalo v parih, kjer se med seboj učenci niso razumeli ali 

tam kjer sta bila v paru boljši in »slabši« učenec. 
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Kdo bo prvi? 

Nekajkrat je učiteljica na začetku učne ure pozvala učence, naj si prinesejo zvezke in 

učbenike, ki so bili pospravljeni na policah, v zadnjem delu razreda. Vsi učenci so na 

enkrat stekli do polic ter tekmovali kdo bo najhitreje prinesel stvari do mize. Učiteljica 

takšnega dejanja ni omejevala. Tudi posedanje v krog, na preprogi, je učence spodbudilo, 

da hitijo kdo bo hitreje vzel blazinico in se usedel čim bliţje učiteljici. V takšnih situacijah 

je učiteljica poskušala umiriti učence in jim razloţiti, da četudi sedijo nekoliko stran od 

nje, bodo slišali vse.  

Tekmovanje med skupinami 

Ura športne vzgoje je bila tekmovalno naravnana. Učenci so v skupinah tekmovali katera 

skupina bo hitreje opravila nalogo. Učiteljica je tekmovanje pripravila načrtno in tudi 

razdelitev v skupine je bila skrbno načrtovana. Uporabila je heterogene skupine glede na 

spol in sposobnosti učencev, tako da so bile skupine enakovredne. Z različnimi dejavniki, 

ki so vplivali na zmago, je določala zmagovalce in s tem omogočila zmago vsem 

skupinam. Dejavniki, ki so vplivali na zmago: ravna postavitev skupine, sodelovanje v 

skupini, lepo vedenje med tekmovanjem in goljufanje. Vse to je pripomoglo k hitremu 

pridobivanju ali izgubljanju točk. Za konec ure je učiteljica dodala še igro »Letala, potres, 

poplave«, kjer so učenci tekmovali vsak zase.  

Iskanje po učbeniku 

Učiteljica je učence spodbudila k tekmovanju tudi pri uri slovenskega jezika, kjer so učenci 

morali sami poiskati določeno stran v učbeniku. S vprašanjem: »Ali še niste našli strani?« 

je učencem dala vedeti, da ţeli, da hitreje poiščejo stran. Učenci so, po tem, ko so stran 

našli, začeli kričati, da so jo našli. 
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Dvigovanje rok 

Učiteljica je pri pouku večkrat postavila vprašanja celemu razredu. Učenci so dvigali roke 

in ţeleli pridobiti pozornost učiteljice. Učiteljica je poskušala takšno vedenje odpraviti, 

zato je za odgovor včasih poklicala tudi učenca, ki ni imel dvignjene roke. Ostale učence je  

opozorila, da morajo mirno dvigniti roko in brez kričanja počakati, da jih pokliče. 

Razstava slik 

V razredu so bila razstavljene slike, ki so jih učenci ustvarili pri likovni vzgoji. Slike, na 

katerih je bil naslikan spomladanski travnik, so bile izobešene od vseh učencev, slike z 

motivom črno-belih hiš, pa so bile izobešene le od nekaterih učencev, torej le tiste 

najboljše. 

Diskusija  

Zdi se, kot, da sam način dela v razredu spodbuja tekmovanje. Učenci imajo vsak svojo 

peresnico. Če se kateremu učencu zgodi, da jo pozabi doma si vzame šolska pisala iz 

škatle. Učiteljica je učenca, ki je drugič zapored pozabil peresnico, pred celim razredom 

vprašala, če jo doma kdo potrebuje in kako se mu je to lahko zgodilo. Učenec je bil zaradi 

tega uţaljen. 

Učenci nimajo šolskih uniform. Obleka je lahko motiv za norčevanje iz učencev ali za 

primerjavo, kdo ima lepšo in draţjo obleko. Po dodatnem vprašanju, kaj menijo učitelji o 

tem, sem dobila odgovor, da v razredu nimajo otrok, ki bi bili slabo oblečeni in bi zaradi 

tega prihajalo do posmeha. Pravijo, da so bile nekoč večje razlike.  
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Sodelovanje  

Skupinsko delo 

Najpogostejša oblika sodelovanja med učenci je bilo delo v skupini ali medsebojna pomoč 

pri pouku. Pri skupinskem delu so velikokrat učenci, ki ţe znajo brati, pomagali svojim 

sošolcem pri branju ter pri reševanju teţjih nalog. Nekajkrat se je zgodilo, da so se učenci 

začeli med seboj opozarjati, da je potrebno poslušati učiteljico, drugače ne bodo vedeli kaj 

je njihova naloga.  

Sodelovanje pri igri 

Učiteljica in vzgojiteljica sta spodbujali sodelovanje tako med poukom kot tudi med 

odmorom. Učenci so si med odmorom poiskali igrače in se igrali z njimi. Ko je bil čas za 

pouk, je učiteljica pozvala učence, da začnejo pospravljati. Učenci so, na pobudo učiteljice, 

pomagali pospravljati, četudi se z igračami niso igrali. 

 

Spodbujanje sodelovanja v tekmovalni situaciji 

Učiteljica je tudi v tekmovalni situaciji ţelela, da učenci sodelujejo med seboj in pomagajo 

predvsem učencem, ki so manj spretni. Tako je učiteljica pri uri športne vzgoje, kjer so 

imeli tekmovanje po skupinah, učence spodbujala, da sodelujejo med seboj in si pomagajo, 

saj bodo le tako lahko pridobili dodatne točke. Učenci so med tekmovanjem navijali za 

svoje člane skupine in se opozarjali med seboj, da mora biti kolona ravna. Na koncu ure so 

bili vsi zmagovalci in učiteljica je vsem čestitala za dobro igro. 

 

Posredno sodelovanje 

Na posreden način je vzgojiteljica spodbujala sodelovanje pri uri glasbene vzgoje, kjer so 

učenci pripravili mini koncert z glasbili. Učenci so dobili glasbila in glede na glasbeno 
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besedilo dodali spremljavo. Na začetku je vsak učenec bil pozoren le na svoje igranje, zato 

jih  je vzgojiteljica spodbujala, da se učenci med seboj poslušajo, kako igrajo. Po spodbudi 

je izvedba bila veliko boljša.  

Omejevanje sodelovanja 

Bilo je nekaj situacij kjer učiteljica ni spodbujala sodelovanja. Prvi primer je bil pri uri 

likovne vzgoje kjer so učenci oblikovali glino. Učenec, ki je zelo hitro dokončal svoj 

izdelek je pomagal svojim sošolcem v razredu in jim svetoval kako naj izbrani ţivali 

naredijo glavo, noge … Učiteljica je njegovo svetovanje dopustila, ko pa je prišlo tako 

daleč, da je učenec začel izdelovati izdelke drugim, je to preprečila. Razloţila mu je, da je 

dobro, če ţeli pomagati, vendar mora izdelek narediti vsak sam. Naslednji primer, kjer 

učiteljica ni dopustila sodelovanja je bilo iskanje določene strani v učbeniku. Ţelela je 

namreč, da vsak učenec zase poskuša poiskati in se navajati na iskanje in listanje po 

učbeniku. Za pomoč je učencem številko strani napisala na tablo. Če je kateri učenec imel 

večje teţave, mu je prišla sama pomagat. Tretji primer sem opazila pri matematiki. Učenci 

so v tišini reševali naloge. Učiteljica je ţelela, da učenci sami rešujejo naloge, zato 

sodelovanja ni dovolila, še manj prepisovanja.  

Primerjava  

Med drţavama je pri tekmovanju mogoče zaznati kar nekaj razlik. V Angliji je sistem 

nagrajevanja z nalepkami ena izmed redkih strukturiranih oblik tekmovanja. Tudi učenci 

tekmujejo le v redkih nestrukturiranih situacijah. Učitelji spodbujajo tekmovanje v 

primerih, ko ţelijo, da učenci hitreje oziroma bolje opravijo nalogo ter se lepše obnašajo. 

Učitelji predvsem na posreden način omejujejo tekmovanja (šolska uniforma, skupni 

pripomočki, isti zvezki in torbe, postavljanje v kolono). 

V Sloveniji učitelji spodbujajo predvsem tekmovanje, ki je strukturirano (športna vzgoja) 

oziroma ţelijo, da učenci hitreje opravijo nalogo. V drugih situacijah ga striktno omejujejo. 

Najpogostejša oblika nestrukturiranega tekmovanja med učenci pri pouku, je pridobitev 
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pozornosti učitelja, ko le-ta, pri frontalni obliki pouka, postavlja vprašanja. V obeh drţavah 

učitelji omejujejo tekmovanje, če učenci postanejo nepošteni in nevljudni.  

Pri sodelovanju je med drţavama manj razlik. Lahko rečem, da je v obeh drţavah 

sodelovanje obravnavano kot pozitivno. Učitelji sodelovanje spodbujajo. Omejujejo ga le v 

primerih, ko ţelijo individualno vrednotiti znanje učencev. Učenci v obeh drţavah 

največkrat sodelujejo na nestrukturiran način in na nizki ravni (medsebojna pomoč pri 

nalogah, delitev idej, skupna igra).  

Med drţavama je opaziti nekaj razlik. V nekaterih primerih se v slovenskem razredu 

pojavlja tudi višja raven organiziranega sodelovanja (skupinsko delo). Strukturirano 

sodelovanje je največkrat potekalo po navodilih učitelja. Tudi v nekaterih tekmovalnih 

situacijah med skupinami, učitelji spodbujajo sodelovanje. Za spontano sodelovalno 

vedenje so učenci v obeh drţavah pohvaljeni. 

 

6.2 MNENJA UČITELJIC O TEKMOVANJU IN SODELOVANJU 

Intervju sem izvedla z angleško učiteljico in vzgojiteljico ter s slovensko učiteljico in 

vzgojiteljico. Polstrukturirane intervjuje sem izvedla po opazovanih urah. Z dovoljenjem 

obeh učiteljic in vzgojiteljic, sem pogovor snemala, nato pa naredila transkripcijo. 

Vprašanja se nanašajo na sodelovalno in tekmovalno vedenje učencev ter na to kdaj one 

takšno vedenje spodbujajo in kdaj ga omejujejo. 
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6.2.1 Angleška učiteljica in vzgojiteljica 

 

Tekmovanje 

Situacije v razredu kjer učenci tekmujejo 

Učiteljica je tekmovalne situacije naštela le pri športni vzgoji. Pravi, da drugih 

tekmovalnih situacij v razredu ni. »Učenci tekmujejo med seboj pri športni vzgoji, ko imajo 

mini tek ali ko se igrajo in tekmujejo kdo lahko dlje vrže žogo, kdo je hitrejši, kdo dlje 

skoči«.  

Vzgojiteljica je poleg situacij pri športni vzgoji, dodala še primere v razredu in na igrišču: 

»Tekmujejo pri igrah na igrišču, to je med odmorom; pri pospravljanju igrač, katera 

skupina bo hitreje pospravila igrače; na preprogi, ko čakajo na piškote, tekmujejo kdo bo 

lepše sedel, da bo lahko prvi dobil piškot«. 

 

Situacije v katerih učiteljica in vzgojiteljica spodbujata tekmovanje 

Učiteljica je poudarila, da so učenci pri teh letih še zelo majhni in jih posebej ne 

spodbujajo k tekmovanju. Tekmovalnost pa uporabi le v primeru vzgleda: »Ko imajo 

določeno nalogo, pisanje na primer. Če dam primer recimo nek učenec je zelo dober pri 

pisanju, njegov sošolec pa malo manj, poleg tega pa vedno gleda naokrog in mu ni za delo, 

takrat rečeš učencu ´Glej kako on dobro dela, napisal je že celo stran. Kaj pa ti lahko 

narediš?´. Predvsem na ta način«. 

Vzgojiteljica je odgovorila, da je tekmovanje koristno v primerih, ko ţeli, da učenci hitreje 

ali bolje opravijo določeno nalogo ali ko ţeli, da se učenci lepo vedejo. »Ko gre za lepo 

vedenje; vsi hočejo biti najboljši zaradi nagrade.« (To pomeni, da prvi dobi piškot ali 

lahko gre prvi k izbrani aktivnosti). 
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Mnenje učiteljice in vzgojiteljice o tem s kom oziroma s čim učenci tekmujejo 

Učiteljica pravi, da učenci tekmujejo med seboj v razredu, s svojimi doseţki ter s 

sosednjim razredom, z drugo šolo pa še niso tekmovali. »Drug z drugimi v razredu. Bolj v 

smeri, da učencu rečeš: ´Ali lahko narediš tako dobro kot sošolec.´ Gre za to, da razmislijo 

o tem kar so naredili in ali lahko to izboljšajo. Tekmujejo tudi sami s sabo. Pri jeziku na 

primer: ´Glej na začetku šole smo se učili črke, zdaj pa že bereš´. Z drugim prvim 

razredom pa samo v smislu: ´Da vidimo katera vrsta bo lepše stala? (Ko se gre iz igrišča). 

´Ali lahko mi sedimo lepše kot sosednji razred?´«. 

Enako kot učiteljica, tudi vzgojiteljica navaja tekmovanje učencev med seboj, z drugim 

razredom, še posebej je poudarila, da jih ona največkrat spodbuja, da tekmujejo sami s 

sabo, da: »[…] so boljši kot prej«. 

 

Načini s katerimi učiteljica in vzgojiteljica spodbujata tekmovanje 

Učiteljica pravi, da v razredu ne spodbuja tekmovanja, razen v primerih lepega vedenja. 

»Mislim, da mi ne spodbujamo tekmovanja. Mogoče v primeru njihovega potenciala, da 

naredijo boljše. Ali, ko sedimo na preprogi, rečem: ´Glej kako sošolec lepo sedi´. Torej gre 

bolj za model zaželenega obnašanja. In vidijo, da tisti, ki upoštevajo navodila lahko dobijo 

nalepko za lepo vedenje. Na tak način mi delamo, da bolj sodelujejo«. 

Vzgojiteljica spodbuja tekmovanje v primeru, ko ţeli, da učenci naredijo nekaj bolje. »Za 

svoje dobro opravljeno delo dobijo nalepke z napisom: Učiteljica je navdušena nad mano; 

Dobro opravljeno delo; Fantastično; Sem dober prijatelj; Moja učiteljica pravi, da sem 

zvezda; in podobno. To jim veliko pomeni. Vsak dan pa na koncu dneva z učiteljico 

izbereva tudi zvezdo dneva – to je priznanje za tistega, ki se je ta dan pri čem posebej 

potrudil«. 
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Primeri v katerih je tekmovalnost neprimerna 

Učiteljica meni, da se neprimerna tekmovalnost v razredu pojavlja največkrat pri pogovoru 

na preprogi: »Takrat, ko smo v krogu in se pogovarjamo o vedenju, prijateljstvu, družini. 

Takrat se učenci razgovorijo in vsak bi rad nekaj povedal. Takrat včasih začnejo kričati in 

tekmovati kdo bo preglasil koga«. 

Vzgojiteljica pravi, da je tekmovalnost neprimerna kadar učenci tekmujejo »kdo bo boljši 

in so pri tem nesramni med seboj. Tega vsekakor ne spodbujam«. Drugega neprimernega 

tekmovanja, pravi, v razredu ni. 

 

Načini preprečevanja neprimerne tekmovalnosti 

Za učiteljico je najpomembnejši način, za preprečevanje neprimerne tekmovalnosti, 

pogovor. Učenci se morajo zavedajo pravil, ki so jih skupaj določili na začetku  leta. Pravi, 

da je učencem potrebno tudi povedati kaj se od njih pričakuje in katero vedenje je 

zaţeleno. »Pomembno je, da jim poveš svoja pričakovanja glede njihovega obnašanja v 

razredu in izven njega. Že na začetku mora vsem biti jasno kakšna so pravila, kaj se od 

njih pričakuje ampak še vedno jih je potrebno opozarjati nanje, znova in znova«.  

Tudi vzgojiteljica je poudarila, da je pogovor najboljši način. Pravi, da je učencem 

potrebno razloţiti, da so skupina kjer si pomagajo med seboj, ne skupina kjer bi se 

prepirali. »Pogovorimo se. Povem, da je vsak najboljši v nečem in da imamo vsi talente«. 
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Sodelovanje 

Situacije v razredu kjer učenci sodelujejo 

Učiteljica pravi, da učenci sodelujejo pri igri, matematiki, jeziku in  knjiţevnosti. »Imajo 

iste igrače, recimo dinozavre, morajo sodelovati, da se lahko igrajo. Morajo se naučiti 

razumeti, da ne morejo vse imeti zase, da morajo deliti stvari. Sodelujejo tudi pri 

matematiki. Recimo ko mečejo kocko. V paru mečeta kocko in iz vrženih številk sestavita 

račun in ga izračunata. Sodelujejo pri književnosti, ko imamo dramo in pripravijo pravo 

malo gledališče. Pri jeziku, na primer, učenec sošolcu pomaga ali mu pokaže kako napisati 

določeno črko.«  

Učiteljica je še posebej poudarila kako zelo je pomembno sodelovanje v njihovem razredu. 

»Sodelovati, to je v našem razredu način obnašanja in osnovno pravilo. To je za njih 

pravilo in to se od njih pričakuje. Sodelovanje je v našem kurikulumu eden izmed 

najpomembnejših socialnih veščin, ki naj bi jih otrok v razvoju pridobil.«   

Tudi vzgojiteljica je poudarila, da v razredu zelo veliko sodelujejo. Vso dogajanje v 

razredu temelji na sodelovanju in pomoči drug drugemu. »Več sodelujemo, kot pa kaj 

drugega. Kot razred imamo svojo identiteto. Vse kar delamo, delamo skupaj – učimo se 

skupaj, igramo se skupaj, jemo skupaj in pazimo drug na drugega.« 

 

Situacije v katerih učiteljica in vzgojiteljica spodbujata sodelovanje 

Učiteljica v razredu vedno spodbuja sodelovanje. Zaveda se, da je tekmovanje prav tako 

pomembno, ampak pravi, da se morajo učenci najprej naučiti pomagati drug drugemu. 

»Vedno spodbujam, seveda je tudi tekmovanje pomembno, ampak morajo se naučiti misliti 

na drugega. Za nekatere učence je sodelovanje zelo zahtevno, ker so navajeni na svoj mali 

svet in sodelovanje je tisto, kar jih moramo naučiti, da poslušajo drugega in upoštevajo 

mnenje drugih.« 
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Tudi vzgojiteljica pravi, da je potrebno veliko sodelovati in to tudi spodbuja. Daje primer 

likovne vzgoje: »Pri likovni vzgoji pogosto krasimo steno in nanjo pritrdimo elemente 

tematskega tedna. Takrat učenci skupaj izdelujejo plakate ali izdelke, ki jih pritrdimo na 

steno. Vsak nekaj prispeva. Moramo sodelovati z drugimi in gledati drug na drugega, ker 

smo vsi pomembni člani te šole.« 

 

Mnenje učiteljice in vzgojiteljice o tem s kom oziroma s čim učenci sodelujejo 

Tako učiteljica kot tudi vzgojiteljica sta odgovorili, da učenci sodelujejo z drugimi v 

razredu, v situacijah, ki sta jih prej naštele. Učiteljica je dodala le še to, da je pomembno, 

da učenci sodelujejo tudi z učiteljicami: »Pa tudi z odraslimi, nami. Morajo sodelovati 

drugače ne gre (smeh). Vse kar naredijo je sodelovanje z nami. Spomnim se na začetku 

septembra, ko je učenka pri učenju črke m rekla, da ona tega ne bo delala, smo ji razložili, 

da je v šoli in da je to delo v šoli, ki ga mora opraviti. V bistvu je šlo za sodelovanje z 

nami. Ampak vse to je proces učenja. In vse to se v šoli pričakuje od učencev.« 

 

Načini s katerimi učiteljica in vzgojiteljica spodbujata sodelovanje 

Za spodbujanje sodelovanja učiteljica uporablja metodo pohvale: »Pohvalimo učence, ko 

sodelujejo pri igri: ´Zelo lepo sta se skupaj igrala.´ Učenci po naravi hočejo da jih 

pohvališ in potem upamo, da bodo ponotranjili to vedenje, ker je to del razvoja. Poleg tega 

pa so tudi nagrade zelo pomembne za učence; nalepke kot sem že prej omenila.« 

Vzgojiteljica spodbuja sodelovanje na socialnem področju. Pravi: »Vedno spodbujam, da 

delijo stvari, da so pozorni na čustva in razpoloženje drugih.. Najpogosteje jim razložim, 

da smo vsi skupina, že skoraj družina.« 
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Primeri v katerih je sodelovanje neprimerno 

Obe, tako učiteljica kot tudi vzgojiteljica omenjata, da sodelovanja ne dopuščata, ko gre za 

vrednotenje individualnega dela. Učiteljica je povedala: »Primer, ko učenci pišejo besede 

in povedi, nočemo, da učenci sodelujejo, da lahko vidimo njihov napredek, ampak to je 

edino, ko ne spodbujamo sodelovanja«. 

 

Načini preprečevanja neprimernega sodelovanja 

Učiteljica in vzgojiteljica sta odgovorili, da je najpogostejši ukrep za neprimerno 

sodelovanje, najprej opozorilo, da vsak dela sam, drug korak je da se učenca presede. 

Vzgojiteljica je še dodala: »Največkrat že prvo opozorilo zaleže, da učenci ne prepisujejo. 

Ko se je to začelo dogajati, smo se pogovorili o tem in jim razložili, da včasih morajo 

narediti nekaj sami.« 

 

Mnenje učiteljice in vzgojiteljice o tem, kako bosta sodelovanje in tekmovalnost vplivala 

na vsakdanje ţivljenje učencev 

Učiteljica je mnenja, da sta oba elementa, tako tekmovanje kot tudi sodelovanje, 

pomembna za ţivljenje. Pri tem se opira tudi na svoje izkušnje in pravi: »Tekmovalnost te 

žene, da narediš nekaj najbolje kar lahko. Mislim, da je zelo pomembno, za samopotrditev 

in motivacijo v življenju. Tudi sodelovanje je zelo pomembno. Če ne moreš sodelovati z 

drugimi potem nikoli ne boš imel službe ali družine. Moraš biti sposoben sodelovati. Kot 

sem rekla, je življenjska veščina. Na tej stopnji učencev, ki jih jaz učim je sodelovanje bolj 

pomembno od tekmovanja. Tekmovanje pride pozneje, v višjih razredih.« 

Vzgojiteljica je enakega mnenja kot učiteljica. Meni, da je za otroke pomembno, da jih 

učijo sodelovanja in tekmovanja, saj: »Učenci morajo vedeti kdaj tekmovati in kdaj 

sodelovati, da bo to dobro za njih.« 
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6.2.2 Slovenska učiteljica in vzgojiteljica 

 

Tekmovanje 

Situacije v razredu kjer učenci tekmujejo 

Učiteljica našteva tekmovalne situacije predvsem pri športni vzgoji in matematiki. Pravi: 

»Učenci tekmujejo v znanju, predvsem pri matematiki. Tekmujejo v pravočasnem 

prinašanju nekih stvari k mizi, tekmujejo za bralno značko, tekmujejo pri športni vzgoji – 

kdo hitreje oziroma bolje opravi nalogo. Tekmujejo pa tudi tak, nenamerno, kdo bo prvi v 

vrsti, se držal za roko učiteljice, kdo je hitrejši in bolj spreten v vsakem primeru, kar pa 

mogoče ni dobro«.  

Vzgojiteljica pravi, da izrazite tekmovalnosti v razredu ni, je pa, podobno kot učiteljica, 

omenila tekmovanje pri matematiki in športni vzgoji. »V našem razredu, jaz, izrazito 

takšnih situacij ne zaznam, razen mogoče pri športu, pa pri matematiki mogoče, ampak to 

je pač odvisno od tistega trenutka in situacije«. 

 

 

Situacije v katerih učiteljica in pomočnica spodbujata tekmovanje 

Učiteljica omenja le eno situacijo, v kateri spodbuja, da učenci tekmujejo. To je 

tekmovanje s svojimi doseţki. »Meni osebno je najbolj koristno to, ko proba tekmovati 

sam s sabo. Se pravi s svojim napredkom, da je bil pred nekaj urami tretji, danes pa je prvi 

končal in seveda, da je to dobro končal. Se pravi, da se ne primerja z drugimi, mi je bolj 

pomembno to, da se primerja s sabo. In to v bistvu tudi spodbujam, takšno tekmovanje«.  

Tudi vzgojiteljica je poudarila, da spodbuja tisto tekmovanje, ki učencem daje moţnost, da 

tekmujejo s svojimi doseţki. »Spodbujamo k tekmovalnosti v takšnem smislu, da vidimo: 
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´Aha zdaj smo na začetku,[…] če bomo danes vadli, bomo jutri še več dosegli, bomo 

dosegli boljše rezultate.´« 

 

Mnenje učiteljice in vzgojiteljice o tem s kom oziroma s čim učenci tekmujejo 

Učiteljica je povedala, da učenci največkrat tekmujejo med seboj v razredu ali z učenci iz 

sosednjega razreda. Dodala je tudi, da z učenci iz drugih šol še niso tekmovali. »Večinoma 

tekmujejo s sošolci v razredu, na kakšnem športnem dnevu ali podobnim, predvsem pri 

športu pa tudi medrazredno, z drugimi učenci prvega razreda, ne pa z večjimi oziroma s 

katerimi drugimi, to pa ne.« 

Vzgojiteljica je omenila predvsem tekmovanje učencev s svojimi doseţki: »Jaz jih 

spodbujam, da tekmujejo sami s sabo. Pri športu recimo, rečemo, da je ta kolona zmagala, 

zdaj ta, ampak dejansko sodelujejo v koloni. Ko sam sabo tekmuje vidi, da napreduje, vidi 

dosežek in to je nekaj najbolj pomembnega«. 

 

Načini s katerimi učiteljica in njena pomočnica spodbujata tekmovanje 

Učiteljica je omenila tekmovanje pri matematiki (matematični kenguru), tekmovanje za 

bralno značko, zlati sonček pri športni vzgoji in jesenski kros. Pri vseh naštetih 

tekmovanjih je kot motivacijo, ki jo je dala učencem, omenila nagrado oziroma priznanje, 

ki ga ni mogoče kupiti v trgovini. Pravi, da jih je to pritegnilo. »To se mi zdi, da jim je kar 

velika motivacija, da za to dobesedno nekaj dobijo. Enako je recimo jesenski kros, ki smo 

ga meli, smo rekli, da prvi trije dobijo medaljo, da se plača v takem smislu potruditi«. 

Poleg materialnih nagrad je dodala tudi pohvale. »[…] da ga pohvalim: ´Vidiš, danes si pa 

že boljši, kot si bil zadnjič. Danes si pa to dosti lepše napravil. Pravilno si naredil.´, na tak 

način. Da tudi tisto njegovo samo osebnostno tekmovanje, da če je dobro naredil, da ga 

vsaj pohvalim za tisto.« 
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Vzgojiteljica je izpostavila tekmovanje zlati sonček, pri športni vzgoji, vendar je istočasno 

dodala, da se pri tem ne gleda kdo je koliko dosegel in kdo je zmagal ampak, da učencem 

vedno pove, da so zmagovalci vsi. »Tekmovanja pri športu, recimo zlati sonček. Tam sicer 

ne tekmujemo: ´Ti si prvi, ti si drugi´, ampak tisto, da bi vsi tu sodelovali, na koncu pa 

rečemo, da smo vsi zmagali.«  

Drugi, podoben primer, ki ga je povedala vzgojiteljica, je športni dan - voţnja s kolesom. 

Pravi, da ţeli učence naučiti to, da ne gledajo samo tistega, ki je bil v določeni situaciji 

najhitrejši ampak so vsi dobri, vsak v določeni stvari. »Vsi smo se vozili s kolesom. Eni so 

se sicer boljše vozili, eni so dosegli boljši rezultat v času, eni so bolj tu spretni eni se znajo 

viziti v počepu«. 

 

Primeri v katerih je tekmovalnost neprimerna 

Med poukom, kot pravi učiteljica, take tekmovalnosti ne ţeli, zato jo poskuša nadzorovati. 

Primeri neprimernega tekmovanja, ki jih omenja, se dogajajo med odmori. Največkrat gre 

za to, kdo bo hitrejši v vrsti ali s kom se bo kdo drţal v koloni. »Taka (neprimerna 

tekmovalnost), da se tekmuje kdo bo prvi v vrsti […] se cukajo, vlačijo, kdo bo prvi pri 

malici in kje se da, poskušam to napraviti, da v bistvu ne prihaja do tega.« 

Vzgojiteljica pravi, da neprimerne tekmovalnosti v razredu ni, bi pa bilo narobe če bi 

tekmovanja, ki jih imajo v razredu, preveč izpostavljali. »Ne bi blo dobro, če bi se otroci 

začeli preveč primerjati med sabo. No, saj otroci si iščejo neke vzornike, ampak mora biti 

neka prava mera.« 

 

Načini preprečevanja neprimerne tekmovalnosti 

Učiteljica je povedala le način za preprečevanje tekmovalnosti v jedilnici. Pravi, da so 

naredili sedeţni red in tako: »pri malici vsak vedno sedi na enem in istem stolu in ni 
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nobenega prerivanja, kdo bo prvi prišel k mizi.« Dodaja, da je bilo na začetku vedno 

prerivanje, kdo bo prvi prišel v jedilnico in sedel pri prvi mizi ter si tako lahko izbiral 

»najboljši« kos kruha. 

Vzgojiteljica pravi, da je pogovor najboljši način za preprečevanje neprimerne 

tekmovalnosti. »S pogovorom, se pomenimo: »Vidiš, to ni dobro. On je ravno tak uspešen, 

pa mogoče pri drugem predmetu ni tak uspešen kot ti.«  

 

Sodelovanje 

Situacije v razredu kjer učenci sodelujejo 

Učenci, po pripovedi učiteljice, velikokrat sodelujejo. Najpogosteje je to pri skupinskem 

delu v razredu ali pri tekmovanju z drugim razredom, kjer jih učiteljica spodbuja, da 

sodelujejo kot razredna skupnost. »[…]če je skupinsko delo, tam že samo delo napravi 

sodelovanje. Rečemo recimo, da je kdo vodja, drugi mu pomagajo. Tudi recimo kot razred, 

ko tekmujemo proti nekemu drugemu razredu, takrat jih zelo spodbujam: ´Tti so boljši, ti 

se bolj potrudi, ti si hitrejši, kot pa tvoj prijatelj, ki ni tak spreten.´, na taki način.« 

Tudi vzgojiteljica omenja skupinsko delo, kot učno obliko, kjer učenci najpogosteje 

sodelujejo. Dodaja tudi športno vzgojo, kjer učenci sodelujejo znotraj tekmujoče skupine. 

»To je velikokrat, ko delamo kaj v skupinah, ko morajo skupaj sodelovati; ali pa ko morajo 

kakšno skupno nalogo narediti, ko imamo recimo pri spoznavanju okolja, pa so skupinice, 

pa morajo kaj povedati pa opisati«. 
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Situacije v katerih učiteljica in vzgojiteljica spodbujata sodelovanje 

Učiteljica spodbuja učence, da sodelujejo, zaradi njihovega socialnega razvoja. »Vedno jih 

rada spodbujam. Da ni vedno sam za sebe, da čuti, da je pripadnik neke skupine in da 

sodeluje v skupini.« 

Vzgojiteljica prav tako poudarja sodelovanje kot pomembno socialno veščino z vidika 

različnosti. »Ker vsak nekaj ve, […] vsak nekaj iz svojega okolja prinese, kakšno izkušnjo 

in zato je sodelovanje toliko bolj pomembno. Več takšnih oblik sodelovanja je mogoče v 

podaljšanem bivanju, pri pouku mogoče ne toliko.«  

Ker vzgojiteljica pomaga tudi v podaljšanem bivanju, pravi, da je tam več moţnosti 

sodelovanja, zaradi tematskih tednov, kjer se na določeno temo zbirajo materiali in 

izdelujejo skupinski izdelki. »Pri podaljšanem bivanju pa dostikrat rečemo: ´Ta teden 

bomo delali na temo roboti.´ Vsak je nekaj poiskal, enemu je mamica prebrala nekaj, eden 

je dobil informacijo od brata, tak da pri tem sodelovanju je tudi nekaj skupnega nastalo«. 

 

Mnenje učiteljice in vzgojiteljice o tem s kom oziroma s čim učenci sodelujejo 

Učiteljica pravi, da učenci sodelujejo v razredu – pri skupinskem delu, sodelujejo z 

drugimi prvimi razredi. Z drugo šolo še niso sodelovali. 

Vzgojiteljica poleg sodelovanja, ki ga je navedla učiteljica, omenja še kratko sodelovanje z 

vrtcem. »Sicer to ni bilo kaj konkretnega, samo kot skupina, bil je pohod – to je bila taka 

priložnost, kjer je šlo tudi za to, da smo rekli: ´Oni (otroci iz vrtca) še ne morejo tak hitro 

hoditi, da  gremo počasneje, da bomo skupaj prišli do cilja.´« 
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Načini s katerimi učiteljica in vzgojiteljica spodbujata sodelovanje 

Učiteljica pravi, da sodelovanje spodbuja tako, da se z učenci pogovarja in jih spodbuja k 

temu, da si med seboj pomagajo. »Poskušam na tak način, da nekdo, ki je manjši, šibkejši, 

da mu nekdo pomaga, ki je boljši, da se za njega potrudi. Ali pa tisti, ki je bolj spreten 

pomaga (sošolcu) rezati s škarjami.« 

Vzgojiteljica je odgovorila, da spodbuja učence, da se  igrajo z vsemi sošolci in sošolkami 

v razredu. Pravi da so te oblike sodelovanja med njimi dobre in koristne za navezovanje 

stikov in za njihov osebni razvoj.  

 

Primeri v katerih je sodelovanje neprimerno 

O neprimernem sodelovanju učiteljica govori v primerih preverjanja ali ocenjevanja 

znanja. »Če je to recimo kakšno preverjanje ali pa ocenjevanje znanja, takrat pa smo 

učiteljice zelo vesele, da samo svoje znanje pokažejo, ne pa da mu kdo drugi pomaga«.  

Dodaja pa tudi dejstvo, da nekateri učenci včasih ne ţelijo, da jim kdo pomaga. V takšnih 

primerih upošteva njihovo ţeljo in to razloţi tudi ostalim učencem. »Včasih pa se zgodi, da 

kateri otrok ne želi sodelovati, želi se čisto sam potruditi, sam svoje pokazati, ne dovoli, da 

bi mu kdo kaj pomagal.« 

Vzgojiteljica, v nasprotju z učiteljico, neprimerno sodelovanje opisuje v primerih, ko se 

učenci začnejo pretepati in se sošolci velikokrat pridruţijo pretepu, saj ţelijo pomagati, eni 

in drugi strani. »Da se začnejo kaki pretepi, kakšni prepiri, kakšno suvanje, brcanje, tisto 

je hitro nalezljivo.« 
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Načini preprečevanja neprimernega sodelovanja 

Učiteljica preprečevanje neprimernega vedenja navezuje na ocenjevanje znanja: »Pri 

ocenjevanju ga vsekakor opozorim, pa tudi v naprej predvidim, da ne bi prišlo do tega, tak 

da razstavim mizice, da niti fizično ne pridejo v stik eden z drugim.« 

Vzgojiteljica pravi, da je za preprečevanje neprimernega vedenja potrebno, da učenci 

poznajo razredna pravila. »Pravila morajo biti jasna in potem je disciplina rezultat nekega 

življenja v kolektivu.«  

Dodaja tudi primer, ko si je nekaj učencev v šolo prineslo nevarne igrače in so se z njimi 

na skrivaj igrali: »In takšne stvari moraš tudi opaziti in to preprečiti. Potem smo se s starši 

pogovorili in jih zdaj ne nosijo v razred.« Vzgojiteljica zaključuje s stavkom: »Drugače pa 

je sodelovanje zelo v redu.« 

 

Mnenje učiteljice in vzgojiteljica o tem, kako bosta sodelovanje in tekmovalnost vplivala 

na vsakdanje ţivljenje učencev 

Učiteljica pravi, da je sodelovanje tisto, ki bo učencem nekoč najbolj pomagalo v ţivljenju. 

Zaveda se, da tudi sama s svojim vzgledom vpliva na učence. »Jaz upam, da vzgojno 

pravilno delujem, vsaj po svojih merilih in da koliko se le da, da to prenašam na njih. 

Spodbujam, da recimo, ko se gredo obuvat, ker se še vedno kdo ne zna zavezati čevljev ali 

pa kakorkoli, mu povem: ´Prosi nekoga, da ti pomaga, prosi pa ti bo pomagal.´ In take 

stvari jim, jaz upam, pomagajo, doma, v družbi, kjerkoli.« 

Vzgojiteljica je odgovorila, da je sodelovanje zelo pomembno za učence. Pri tem se opira 

na svoje izkušnje glede potrebe po sodelovanju v timu. »Sodelovanje je zelo pomembno za 

njihovo nadaljnje življenje in tudi za njihovo nadaljnje šolanje. Mi, ki delamo skupaj v 

našem timu, moramo nenehno sodelovati, brez tega ne gre. Karkoli organiziramo, moramo 
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stakniti glave skupaj in se pogovoriti, eden pove to izkušnjo, drugi pove to izkušnjo, pa se 

zmenimo, pa napišemo stvar.«  

Za tekmovalnost pravi: »Tekmovalnost, dokler je tista zdrava tekmovalnost, verjetno mora 

biti v življenju, čeprav meni ravno ni všeč, ker se lahko zgodi, da ko so starejši gre eden 

čez drugega, ampak to je pač naša družba, v to smo notri vrženi, pač to je tekmovalnost 

med ljudmi.« Vzgojiteljica nadaljuje, da se zaveda, da je potrebno biti v ţivljenju tudi 

tekmovalen, da lahko doseţeš neke zastavljene cilje. »Dobro je, da imajo otroci vzornike, 

po katerih se ravnajo, vendar mora biti »zdrava tekmovalnost«, da ne pride do primerjanja 

kot na primer: ´Jaz pa bom to naredil in bom zato boljši od tebe.´, še zaključuje 

vzgojiteljica. 

 

Primerjava 

V Angliji se tekmovanje spodbuja z vsakodnevnimi priznanji, ki jih učenci dobijo za 

prizadevnost oziroma postanejo zvezda dneva. Učiteljica in vzgojiteljica posredno uvedeta 

tekmovalno situacijo, z različnimi vprašanji, kot so: kdo najlepše sedi ali stoji, kdo 

najhitreje pospravi igrače. To storita kadar ţelita, da učenci mirno stojijo v vrsti oziroma 

sedijo na preprogi, se lepše vedejo ali boljše opravijo nalogo. 

V Sloveniji učiteljica spodbuja tekmovanje, ko je le-to strukturirano. Na primer pri uri 

športne vzgoje, je organizirala tekmovanje med skupinami. Na koncu ure je dodala še igro 

izpadanja, kjer so učenci tekmovali individualno. Prav tako je učiteljica učence 

nagovarjala, da se udeleţijo matematičnega tekmovanja, kjer bodo dobili nagrado, ki je ne 

morejo kupiti v trgovini. Vzgojiteljica spodbuja učence, da sodelujejo na jesenskem krosu. 

Da zmanjša stres pred tekmovanjem, vzgojiteljica teče skupaj z njimi. Tako učiteljica kot 

tudi vzgojiteljica spodbujata učence, da tekmujejo s svojimi doseţki. Učencem pomagata, 

da prepoznajo svoj napredek, kateri jim je motivacija za naprej. V času opazovanja so bili 

razstavljeni le najboljši izdelki. S tem učiteljica posredno spodbuja tekmovalnost učencev. 
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V Angliji imajo učenci in učenke šolske uniforme, ki preprečujejo primerjanje med seboj. 

V šoli se uporabljajo skupni šolski pripomočki, prav tako imajo tudi enake zvezke in torbe. 

Vzgojiteljica vedno izobesi vse izdelke učencev, ki so nastali pri katerikoli dejavnosti ali 

predmetu. Učiteljica in vzgojiteljica navajata učence, da upoštevajo mnenje drugih in ga 

spoštujejo, da ne prihaja do konfliktov, ki bi vodili v primerjavo kdo je (naj)boljši. 

Tako angleška kot tudi slovenska učiteljica omejujeta tekmovanje učencev, ko kričijo 

odgovore, ne da bi bili izbrani za odgovor. V teh primerih izbereta učenca ali učenko, ki 

mirno čaka z dvignjeno roko ali jasno povesta, da takšnega obnašanja ne odobravata. 

Vzgojiteljici iz obeh drţav omejujeta tekmovanje med učenci, ko ti postanejo nesramni 

med seboj. 

To je odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, ki se nanaša na primere kjer učiteljici in 

vzgojiteljici spodbujata in omejujeta tekmovanje. 

V Angliji vzgojiteljica spodbuja sodelovanje predvsem pri dejavnostih, kjer imajo skupne 

pripomočke, učenci se med seboj dogovarjajo za izmenjavo le-teh. Pri različnih predmetih 

učiteljica spodbuja delo v paru. Boljši učenci namreč pomagajo svojim sošolcem pri zapisu 

črk in povedi. Prav tako tudi pri matematiki, kjer s pomočjo dveh kock, učenca sestavljata 

račun in eden drugega preverjata ali sta njuna izračuna pravilna. Med odmori, ko so učenci 

na igrišču, vzgojiteljica izbira skupinske igre, kjer si morajo učenci med seboj pomagati.  

Slovenska vzgojiteljica poudarja razvoj socialnih stikov pri skupinskem delu, zato učence 

spodbuja, da izraţajo svoje mnenje, sprejemajo drugačnost in se učijo iz izkušenj drugih. 

Spodbuja se tudi nestrukturirano sodelovanje med poukom. Na primer, učiteljica spodbuja, 

da si učenci pomagajo pri teţjih nalogah ali pri branju besed, saj še nekateri učenci ne 

znajo brati. Včasih nekateri potrebujejo tudi pomoč pri rezanju s škarjami.  

Tako v Angliji kot tudi v Sloveniji se učence spodbuja, da tudi takrat, ko tekmujejo, 

navijajo za sotekmovalce, in če je tekmovanje med skupinami, se jih navaja, da sodelujejo 

znotraj skupine. Poudarjen je tudi moto: Pomembno je sodelovati in ne zmagati.  
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Primerov, kjer bi učiteljici in vzgojiteljici omejevali sodelovanje, skoraj ni bilo. Bile so le 

redke situacije kjer so učenci morali pokazati individualno znanje in zato kakršnakoli 

medsebojna pomoč ni bila zaţelena. 

S tem sem odgovorila na drugo raziskovalno vprašanje, ki se je nanašalo na primere kjer 

učiteljici in vzgojiteljici spodbujata in omejujeta sodelovanje. 

V Angliji je sodelovanje ena izmed pomembnih socialnih veščin v učnem načrtu, ki naj bi 

jo učenci v razvoju usvojili.  

Tako tekmovanje kot tudi sodelovanje, je za učence zelo pomembno. Učiteljici in 

vzgojiteljici obeh drţav se zavzemajo za to, da učenci dobijo izkušnje obeh socialnih 

odnosov, vendar jih učijo tudi kdaj je katero vedenje zaţeleno in kdaj ne. 

 

6.3 POGOVORI Z UČENCI 

Za pogovor z učenci sem uporabila v naprej pripravljena vprašanja o tem ali vedo kaj 

pomeni tekmovanje in sodelovanje ter kakšne so njihove izkušnje s tekmovanjem in 

sodelovanjem. Pogovori z učenci so potekali individualno. Večkrat sem, po tem, ko sem 

vprašanje ţe postavila, le-tega tudi dodatno razloţila.  

 

6.3.1 Angleški učenci in učenke 

V angleškem razredu je 14 otrok, od tega so 4 učenke in 10 učencev. Zaradi velikega 

števila dečkov v razredu, nisem analizirala odgovorov glede na spol. To je vzrok, da pri  

analizi večino uporabljam besedo učenci, pri čemer pomeni, da so v tej skupini zajete tako 

učenke kot tudi učenci. 
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Učencem je beseda »competition« bila teţko razumljiva, zato sem, po nasvetu učiteljice, 

pri razlagi vprašanja, uporabila besedo »race«, ki jo učenci bolje poznajo. Prav tako so vsi 

učenci potrebovali razlago besede »co-operation«, da sem lahko nadaljevala s pogovorom.  

 

Tekmovanje 

Pojem tekmovanje 

Večina učencev je na vprašanje, kaj pomeni tekmovanje, znala odgovoriti. Učenci in 

učenke, ki so vedeli, kaj pomeni tekmovanje, so na vprašanje odgovarjali zelo enotno. 

Odgovore sem razdelila v tri skupine. Prva skupina so učenci, ki so odgovorili, da 

tekmovanje pomeni, da z nekom tekmuješ. Tako so odgovorili trije učenci. Največ, kar 

sedem učencev, je odgovorilo, da tekmovanje pomeni zmagati oziroma dobiti nagrado. 

Ostali štirje učenci, pojma tekmovanje, niso znali razloţiti. 

Tekmovalne situacije 

Odgovori na vprašanje, kdaj učenci v šoli tekmujejo, so bili zelo raznoliki. Učenci so 

naštevali situacije pri matematiki, postavljanje v vrsto in igranje. Eden izmed učencev je 

rekel, da nikoli ne tekmuje, dva učenca na vprašanje nista odgovorila. Skoraj polovica 

učencev pa je odgovorila, da tekmujejo pri športni vzgoji in sicer pri teku.  

Pozitivna čustva 

Na vprašanje, ali radi tekmujejo, so skoraj vsi učenci, razen dveh, odgovorili, pritrdilno. 

Največ odgovorov se je nanašalo na to, da radi tekmujejo, saj radi zmagajo. Nekaj jih je 

menilo, da je tekmovanje zabavno, dva sta omenila, da rada tečeta, zato tudi rada 

tekmujeta, le en učenec je odgovoril, da tekmuje in teče zato, da dobi več energije. Pri 

odgovorih dveh učenk, je čutiti kolektivno zavest, ki so jo privzgojili ali starši ali učitelji. 

Tako je ena izmed učenk na dodatno vprašanje, kako se počuti, če ne zmaga, odgovorila: 
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»Če ne zmagam sem vesela za druge«. Druga učenka pa je odgovorila: »Če ne zmagam, mi 

je vseeno, ker bom mogoče kdaj drugič zmagala.« 

Negativna čustva 

Nekateri učenci so omenili, da samo včasih ne ţelijo tekmovati. Najpogostejši razlogi so 

bili, da nikoli ne zmagajo, da so preutrujeni za tekmovanje ali je tekmovanje za njih 

preteţko.  

Pozitivni in negativni vplivi tekmovanja 

Učenci še ne poznajo pozitivnih in negativnih strani tekmovanja, zato na to vprašanje 

nisem dobila odgovora od nikogar. Očitno je to vprašanje za njih še preteţko. 

 

Sodelovanje 

Pojem sodelovanje 

Nihče izmed učencev mi ni znal povedati kaj pomeni sodelovanje, zato sem jim besedo 

»co-operation« razloţila jaz.  

Sodelovalne situacije 

Učenci so po razlagi pojma, na drugo vprašanje, laţje odgovorili. Najpogostejša oblika 

sodelovanja, ki jo je omenila večina učencev, je bila igranje oziroma pomoč pri 

pospravljanj igrač. Ostali učenci so odgovorili, da pomagajo sošolcem pri branju oziroma 

pomagajo sošolcem, ki se poškodujejo na igrišču. 

Pozitivna čustva 

Učenci so navajeni na to, da jih učiteljica vedno znova spodbuja, da pomagajo drug 

drugemu in to se je izkazalo tudi pri odgovorih na vprašanje ali radi sodelujejo. Vsi učenci 

so namreč odgovorili, da jim je sodelovanje všeč. Razlogi, ki so jih navedli, so se 
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najpogosteje nanašali na to, da je sodelovanje zabavno, saj se lahko skupaj igrajo. Eden 

izmed učencev je še dodal: »Sodelovanje mi je všeč, saj tako nastane prijateljstvo«.  

Negativna čustva 

Na vprašanje: »Ali ti kdaj sodelovanje ni všeč?« sem dobila malo odgovorov, ki so se 

nanašali predvsem na to, da učenci ne ţelijo pomagati takrat, ko so utrujeni. 

Pozitivni in negativni vplivi sodelovanja 

Tako kot za tekmovanje, mi tudi za sodelovanje učenci niso znali odgovoriti, katere so 

prednosti in katere pasti sodelovanja. 

Aktivnosti izven šole 

Zadnje vprašanje se je nanašalo na to ali učenci obiskujejo kakšne aktivnosti izven šole. 

Polovica učencev je povedala, da imajo dodatne aktivnosti. Najpogostejše aktivnosti so: 

nogomet, tenis, kriket in rugby. Samo pri nogometu učenci, poleg »treningov«, hodijo tudi 

na tekme. Pri ostalih aktivnostih, je pomembno le druţenje in usvajanje znanja določenega 

športa. Vse učenke, izven šole, obiskujejo balet. Ostale dejavnosti, ki so jih omenile, so 

nogomet, kriket in jahanje.  

6.3.2 Slovenski učenci in učenke 

V slovenskem razredu sem se pogovarjala z 22 otroki, od tega je bilo 12 učencev in 10 

učenk. Besede sodelovanje in tekmovanje, mi pri slovenskih učencih in učenkah, ni bilo 

potrebno podrobneje razlagati.  
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Tekmovanje 

Pojem tekmovanje 

Tekmovanje si učenci največkrat predstavljajo kot zmago v športu. To so pokazali tudi 

odgovori na prvo vprašanje. Skoraj polovica razreda, od tega kar šest učenk, je odgovorila, 

da tekmovanje pomeni, da nekdo z nekom tekmuje. Trije učenci in ena učenka so menili, 

da tekmovanje pomeni zmago in nagrade, ostali odgovori so nakazovali, da učenci 

tekmovanje povezujejo predvsem s športom.  

Tekmovalne situacije 

Učenci so na drugo vprašanje odgovarjali zelo enotno. Večina v razredu je povedala, da v 

šoli tekmujejo na jesenskem krosu in pri matematiki, na tekmovanju za matematični 

kenguru. Nekaj učencev je omenilo tudi tekmovanje skupin pri športni vzgoji. Drugih 

primerov učenci niso povedali.  

Pozitivna čustva 

Učenci in učenke radi tekmujejo. Najpogostejša motivacija za tekmovanje je zmaga 

oziroma nagrada. Glede na spol, pri tem odgovoru ni razlik, saj so se za zmago odločili 

tako štirje učenci kot tudi štiri učenke. Tudi odgovor, da radi tekmujejo, saj radi tečejo 

oziroma radi računajo, je dalo pribliţno enako število učencev kot učenk.  Dva učenca sta 

omenila, da rada tekmujeta, ker potem dobita več energije, ena izmed učenk je odgovorila: 

»S tekmovanjem postaneš vedno boljši.« 

Negativna čustva 

Nekaj učencev je omenilo, da včasih ne ţelijo tekmovati. To se pojavi najpogosteje takrat, 

ko učenci menijo, da ne bodo uspešni v tekmovanju. To je učenec razloţil takole: »Včasih 

ne tekmujem rad, takrat, ko je kaj težkega.« 
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Pozitivni in negativni vplivi tekmovanja 

Tudi slovenski učenci si niso znali predstavljati katere so pozitivne in negativne strani 

tekmovanja, zato je to vprašanje ostalo neodgovorjeno. 

 

Sodelovanje 

Pojem sodelovanje 

V slovenskem jeziku si lahko sodelovanje predstavljamo na več načinov. Sodelovanje med 

dvema osebama ali sodelovati pri pouku oziroma delati po navodilih učitelja. Skoraj 

polovica razreda je odgovorila, da sodelovanje pomeni delati z drugim. Odgovori štirih 

učencev so se nanašali na sodelovanje pri pouku. Ostali učenci in učenke so na vprašanje 

odgovarjali s primeri sodelovanja pri igri. Trije učenci, pojma sodelovanje, niso znali 

razloţiti.  

Sodelovalne situacije 

Učenci v razredu radi sodelujejo in so pripravljeni pomagati. To je razvidno iz odgovorov, 

saj so vsi učenci, razen enega, rekli, da radi pomagajo in uţivajo v tem. Primeri, kjer 

učenci sodelujejo in so jih najpogosteje navedli so: posojanje pripomočkov pri pouku (štiri 

učenke in dva učenca), skupno igranje (trije učenci in dve učenki) in pomoč pri teţjih 

nalogah (dva učenca in ena učenka). Ostali učenci so naštevali situacije pospravljanja igrač 

in da pri poškodbi učenca, obvestijo učiteljico. Ena izmed učenk je dodala: »Pomagam, če 

katera sošolka pade, pa je žalostna, ji povem kakšno smešnico, da ni več žalostna.« 

Pozitivna čustva 

Učenci so v obdobju, ko jim prijatelji postajajo pomembni. Za igro si izbirajo sošolce in 

sošolke za katere menijo, da so njihovi prijatelji in se bodo lahko igrali z njimi. Zato je kar 

nekaj učencev odgovorilo, da se igrajo z tistimi, ki so njihovi prijatelji. Učenci se zavedajo, 
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da če bodo v stiski pomagali drugim, bodo tudi sami dobili pomoči, ko jo bodo 

potrebovali. Kar nekaj odgovorov je to tudi potrdilo. Nek učenec je na dodatno vprašanje, 

zakaj rad pomaga, odgovoril: »Če nočeš pomagati, ostaneš sam.«  

Negativna čustva 

Primeri, v katerih učenci ne ţelijo pomagati drugim, so največkrat vezani na to ali so 

posamezniki njihovi prijatelji ali ne. Dva učenca sta povedala, da včasih, ne ţelita 

pomagati drugim, še posebej, če to niso prijatelji oziroma jima nagajajo. Eden izmed 

navedenih razlogov je bil tudi ta, da učenka včasih ne pomaga, če ji tudi drugi ne 

pomagajo.  

Aktivnosti izven šole 

Učenci, izven šole, nimajo veliko dodatnih aktivnosti. Pet učencev je navedlo nogomet, 

kjer hodijo tudi na tekme, tri učenke pa obiskujejo balet. Vsi ostali učenci so, izven šole, 

brez aktivnosti.  

 

Primerjava  

Odgovori učencev iz obeh drţav so si zelo podobni. Učenci se, ob pojmu tekmovanje, 

najpogosteje spomnijo na tekmovanje v športu in na tekmovanje z drugimi, predvsem za 

zmago. Največkrat so tekmovalne situacije našteli pri športni vzgoji in matematiki. 

Učencem tekmovanje predstavlja zabavo in izziv. Pravijo, da  uţivajo v tekmovanju, če so 

pri tem tudi uspešni. Nagrada, na koncu tekmovanja, pa pripomore k še večji ţelji po 

zmagi. Nekateri učenci preprosto radi tekmujejo zato, ker jih dejavnost zanima, za druge 

učence pa je največja motivacija tekmovanja biti vedno boljši, glede na svoje doseţke. 

S tem sem ogovorila na tretje raziskovalno vprašanje, ki se nanaša na vzroke zakaj in v 

katerih primerih učenci radi tekmujejo. 
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Nekateri učenci iz angleške šole se zavedajo, da ne morejo vedno zmagati in so zato, ob 

porazu, veseli za svoje sošolce. Najpogostejši vzroki, zaradi katerih učenci iz obeh drţav 

včasih ne ţelijo tekmovati, so prevelik poudarek na tekmovanju, neuspešnost v tekmovanju 

in utrujenost učencev.  

Odgovori slovenskih učencev, se na vprašanje o sodelovanju, največkrat nanašajo na 

skupno delo pri pouku ali na skupno igranje med odmori. Angleški učenci so največ 

sodelovalnih situacij našli pri skupni igri in pospravljanju igrač ter pri spontani pomoči. 

Učenci obeh drţav radi sodelujejo in pomagajo drugim. Pri igri se zabavajo in pridobivajo 

nove prijatelje oziroma utrjujejo prijateljske odnose. Zato najpogosteje omenjajo, da se 

igrajo in pomagajo le s tistimi, ki so njihovi prijatelji. 

To je odgovor na četrto raziskovalno vprašanje, ki se nanaša na vzroke zakaj in v katerih 

primerih učenci radi sodelujejo. 

Učenci le redko ne ţelijo sodelovati in pomagati drugim. Predvsem takrat, ko menijo, da so 

utrujeni.  

Odgovor na peto in šesto raziskovalno vprašanje : Tako angleški kot tudi slovenski učenci, 

se še ne zavedajo pozitivnih in negativnih vidikov tekmovanja in sodelovanja.  

Tako v Angliji kot tudi v Sloveniji, učenci še nimajo veliko dodatnih aktivnosti izven šole. 

Povsod je nekaj učencev, ki trenirajo nogomet in hodijo na tekme, ostale dejavnosti so 

največkrat le sodelovalno usmerjene. 
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6.4 DOGAJANJE V ANGLEŠKI IN SLOVENSKI ŠOLI 

6.4.1 Podobnosti 

Med razredoma je kar nekaj podobnosti. Spodbuja se tekmovanje, ki je strukturirano, 

vendar pa tudi v tekmovalnih situacijah učiteljici ţelita, da učenci med seboj sodelujejo. 

Vse, tako učiteljici kot tudi vzgojiteljici se zavedajo, da lahko obstaja tudi negativno 

tekmovanje, ki ga je potrebno omejiti. Spodbuja se tekmovanje s svojimi doseţki, ki se 

uporablja kot motivacija za dosego uspeha. Učenci radi tekmujejo. Največja motivacija pri 

tekmovanju je nagrada. Včasih lahko učenci, zaradi prevelikega poudarka na tekmovanje 

ali neuspešnosti v tekmovanju, izgubijo motivacijo.  

Sodelovanje je obravnavano kot pozitivno vedenje. Za sodelovalno vedenje so učenci 

pohvaljeni, še posebej, če je le-to spontano. Učiteljici spodbujata sodelovanje med učenci, 

kjer boljši učenec pomaga šibkejšemu učencu. Učiteljici sodelovanje omejujeta le v 

primeru preverjanja in ocenjevanja oziroma, ko ţelita, da učenci pokaţejo le svoje znanje. 

Učenci radi sodelujejo in so pripravljeni pomagati sošolcem, saj vedo, da bodo le tako tudi 

sami dobili pomoč, ko jo bodo potrebovali.  

 

6.4.2 Razlike 

Opaţene so bile nekatere razlike med razredoma. V Angliji je vzgojiteljica v razredu 

prisotna skozi ves pouk, kar omogoča, da lahko učiteljica z učenci opravi več 

individualnega dela. Zaradi tega je pri pouku zelo malo frontalne oblike dela. V Sloveniji 

je vzgojiteljica pri pouku prisotna le dve uri, pouk pa v večini poteka frontalno. 

V Angliji za nagrajevanje vloţenega truda oziroma doseţenega uspeha, učenci dobijo 

nalepke s pohvalo oziroma lahko postanejo zvezda dneva. Za uspeh vsakega posameznika 

se veselijo vsi učenci. V Sloveniji se uspeh učenca največkrat nagradi z ustno pohvalo, 

pred celim razredom.  
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V Angliji se več situacij, ki bi lahko vodile v negativno tekmovanje oziroma primerjanje, 

predhodno prepreči. Na primer, učenci se postavljajo v kolono eden po eden, na razstavi so 

vedno izobešeni izdelki vseh učencev, učenci imajo šolsko uniformo, enake torbe in 

zvezke ter uporabljajo skupne šolske pripomočke. Vsega tega v Sloveniji ni. 

 

6.5 REZULTATI MEDNARODNE ŠTUDIJE 

6.5.1 Opazovanja v razredu 

V poglavju povzemam rezultate mednarodne študije, ki je bila narejena v Angliji, 

Madţarski in Sloveniji (Ross, A., Fülöp, M. in Pergar Kuščer, M., 2006). Za svojo študijo 

sem izvzela le rezultate iz angleških in slovenskih razredov. V obeh drţavah so opazovani 

učenci bili stari 8 let.  

 

Anglija 

Tekmovanje 

Strukturirano tekmovanje 

Avtorice knjige so kot glavno strukturirano obliko tekmovanja navedle sistem točkovanja. 

Učenci za lepo vedenje oziroma dobro opravljeno nalogo dobijo točke oziroma zvezdice, 

ki so lahko izobešene na vidnem mestu v razredu. Točke so lahko za slabo vedenje tudi 

odvzete. V enem izmed opazovanih razredov so bili učenci razvrščeni v skupine oziroma 

»hiše«. Učenci so pripadali določeni hiši, za katero so z lepim vedenjem in medsebojno 

pomočjo zbirali točke. Na tak način so učenci tekmovali z drugimi skupinami v razredu. 
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Nestrukturirano tekmovanje 

Vse ostale opaţene situacije tekmovanja so bile izvedene na posreden način. Učenci so, 

potem, ko je učitelj zastavil vprašanje, dvigali roke in tekmovali drug z drugim kdo bo 

izbran in pohvaljen za pravilen odgovor. Učitelji so pohvalili učence za lepo obnašanje, na 

primer tiste učence, ki so prvi sedeli v tišini ali tiste, ki so prvi bili pripravljeni na delo. 

Učenci so torej tekmovali med seboj kdo bo prej pohvaljen oziroma komu bo učiteljica 

dodelila kakšno dodatno točko za skupino. 

Omejevanje tekmovanja 

Opazovalci niso videli primera, kjer bi učitelji eksplicitno spodbujali tekmovanje. Učitelji 

so predvsem, na posreden način, omejevali tekmovanje. Bilo je nekaj situacij kjer je učitelj 

reguliral tekmovalno vedenje med postavljanjem vprašanj z oštevanjem učencev. Le-ti so 

na glas kričali odgovore, ne da bi dvignili roko.  

 

Sodelovanje 

Strukturirano sodelovanje 

Avtorice v raziskavi navajajo, da so v vseh opazovanih razredih, učitelji strukturirali 

sodelovalne situacije. Največ sodelovanja je bilo v obliki skupinskega dela, dela v paru ali 

v večjih skupinah. Raziskovalke navajajo primer, kjer so učenci sestavili vprašalnik in 

sošolce prosili, da odgovorijo na vprašanja. V nekem razredu so učenci, po skupinah, pisali 

rime in zgodbe.  

Omejevanje sodelovanja 

Med opazovanjem ni bilo primera kjer bi učitelji omejevali sodelovanje. Bilo je sicer nekaj 

nestrukturiranih situacij kjer so si učenci pomagali pri predstavitvi rezultatov skupin. 

Učiteljica je ţelela, da se delo opravi individualno, zato jih je na to tudi opozorila. 
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Slovenija 

Tekmovanje 

Strukturirano tekmovanje 

V slovenskih razredih so tekmovalne situacije bile opaţene v sedmih razredih, od osmih. 

Najpogosteje je šlo za tekmovanje med skupinami, v drugih primerih pa za nestrukturirano 

tekmovanje med posamezniki, kjer so učenci največkrat tekmovali za učiteljevo pozornost. 

Spodbujanje tekmovanja 

Učitelji so tekmovanje spodbujali, ko je le-to bilo strukturirano, v drugih situacijah so 

tekmovanje omejevali (opozarjanje na to, da so pri hitro opravljenem delu velikokrat 

napake, opominjanje učencev, da morajo počakati na vrsto, da ni pomembno kdo je prvi, 

ampak kdor naredi najbolje, kar lahko). 

Omejevanje tekmovanja 

Tekmovanje se ne obravnava kot nekaj slabega, ampak je v večini primerov, kjer 

tekmovanje ni organizirano, le-to omejeno.  

 

Sodelovanje 

Strukturirano sodelovanje 

V petih razredih je bilo opaţeno strukturirano sodelovanje: delo v paru in v skupinah. Dva 

od primerov sta demonstrirala visoko stopnjo sodelovanja.  
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Nestrukturirano sodelovanje 

V treh razredih je bilo sodelovanje neorganizirano. Učenci so pri matematiki, v paru, 

primerjali in preverjali domače naloge. Bilo je nekaj spontanih oblik sodelovanja med 

učenci (pomoč drug drugemu s pripomočki in razlaga učiteljevih navodil sošolcu). 

Omejevanje sodelovanja 

Primerov, kjer bi učitelji omejevali sodelovanje, ni bilo. Najbolj pogosta oblika 

spodbujanja sodelovanja, z učiteljeve strani, so bila navodila za delo v skupini ali paru, 

prošnja za pomoč pri preureditvi miz za skupinsko delo, pomoč učencem z učnimi 

teţavami in pozitivne povratne informacije učencem za sodelovalno vedenje. 

Spodbujanje sodelovanja 

Na splošno, sodelovanje je bilo spodbujano. Učenci so vedeli kako se obnašati v 

sodelovalnih situacijah. Sodelovanje je bilo obravnavano kot pozitivno.  

 

Primerjava 

V obeh drţavah je sodelovanje obravnavano kot pozitivno, učenci pa so za sodelovanje 

pohvaljeni. Učitelji spodbujajo sodelovanje, situacij, kjer bi bilo sodelovanje nezaţeleno 

skoraj ni bilo opaziti. Sodelovanje je najpogosteje bilo nestrukturirano in na nizki ravni 

(pomoč, delitev idej). Le nekaj situacij je bilo strukturiranih in na visoki ravni (skupinsko 

delo). V teh primerih so učitelji dajali  navodila za delo v skupini ali paru.  

V Angliji je bilo opaţenih nekaj glavnih nestrukturiranih tekmovalnih situacij (sistem 

točkovanja). V nekaterih primerih so učitelji spodbujali tekmovanje s pohvalami za hitro 

opravljeno nalogo. V situacijah skupinskega tekmovanja, so učitelji učence spodbujali k 

tekmovanju, vendar so jih istočasno opozarjali, da morajo člani znotraj skupine sodelovati. 
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Ko so učenci postali nepravični oziroma niso počakali na vrsto, so učitelji tekmovanje 

striktno omejevali.  

V Sloveniji so učitelji spodbujali tekmovanje le, ko je to bilo strukturirano. V drugih 

situacijah so tekmovanje omejevali. Najbolj pogosto nestrukturirano tekmovanje učencev 

je bilo za učiteljevo pozornost, ko so le-ti ţeleli odgovoriti na zastavljeno vprašanje. 

V obeh drţavah so učitelji, ko so strukturirali tekmovanje, le-tega organizirali kot igro 

oziroma tekmo med skupinami. Učitelji tekmovanja niso tretirali kot negativno, ampak so 

ga, v primerih, ko naloga ni bila strukturirana tekmovalno, le omejevali. Učenci so 

tekmovanje označili kot pozitivno, predvsem v športu. Bili so tudi ozaveščeni o tem, da 

lahko včasih tekmovanje vodi do negativnega vedenja, ki je lahko nevarno oziroma je 

ovira za kvalitetno opravljeno delo. 

 

6.5.2 Intervju z učitelji 

 

Anglija 

Tekmovanje 

Tekmovanje je obravnavano pozitivno 

Vsi učitelji so tekmovanje opisali kot pozitivno za učence. Med prednosti tekmovanja 

naštevajo motivacijo, višji doseţek in zadovoljstvo učencev ter samoocenjevanje oziroma 

primerjava sposobnosti med učenci. Pravijo, da tekmovanje daje učencem moţnost, da se 

naučijo spopasti s porazom in da razumejo, da ne morejo biti vedno najboljši.  
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Tekmovanje je obravnavano negativno 

Nekateri učitelji so omenili, da tekmovanje lahko tudi demotivira učence, še posebej, če v 

tekmovalni situaciji niso uspešni.  Nekaj učiteljev vidi povezavo med negativnimi čustvi in 

umikom od tekmovalne situacije.  

Torej, učitelji govorijo o dveh  pogledih na tekmovanje, kot pozitivna oblika vedenja, 

zaradi motivacije po doseţku, na drugi strani kot negativna oblika, zaradi demotiviranja 

učencev pri neuspehu. Zaradi tega, učitelji bolj spodbujajo tekmovanje s samim sabo, kot z 

drugimi. Druga strategija je zagotoviti tekmovanje, kjer so vsi učenci uspešni. Pri tem 

uporabljajo tekmovanje med heterogenimi skupinami glede na spol in sposobnosti.  

»Zdrava« in »nezdrava« tekmovalnost 

Učitelji priznavajo, da tekmovanja v razredu ni mogoče izkoreniniti, čeprav bi ga mogoče 

ţeleli. Pravijo, da s tekmovanjem lahko motiviraš učenca, da doseţe največ kar lahko, 

vendar ta način ni pravi. Menijo, da bodo učenci v višjih razredih še preveč tekmovalni, 

predvsem v smislu hierarhije v razredu. Nekaj učiteljev je govorilo o »zdravi« in 

»nezdravi« tekmovalnosti. 

 

Sodelovanje 

Sodelovanje je obravnavano kot pozitivno 

Angleški učitelji so sodelovanje največkrat povezovali z lepim vedenjem in medsebojno 

pomočjo. Nekateri so temu dodali še skupno delo. Menijo, da sodelovanje na zabaven 

način pripomore k individualnemu učenju posameznika. Sodelovanje lahko pripomore k 

pomoči učno šibkejšim in manj samozavestnim učencem ter spodbuja učence, da delijo 

svoje ideje. 
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Spodbujanje sodelovanja 

Učitelji so zase povedali, da zelo velikokrat spodbujajo sodelovanje. Svojo pozornost 

osredotočajo predvsem na spodbujanje lepega vedenja in na pohvale spontanega 

sodelovanja med učenci. Ena izmed učiteljic je povedala, da uporablja delo v paru večkrat 

na teden, mogoče kdaj tudi več krat na dan, pri različnih predmetih.  

Omejevanje sodelovanja 

Včasih učitelji ţelijo, da učenci opravijo individualno delo, saj ţelijo oceniti in ovrednotiti 

lastni delo učencev. V teh primerih, učitelji ne spodbujajo sodelovanja.  

 

Slovenija  

Tekmovanje 

Tekmovalne situacije 

Slovenski učitelji menijo, da učenci izkoristijo priloţnost in tekmujejo, ko gre za ocene ali 

takrat, ko menijo, da je tekmovanje za njih enostavno. Takšno tekmovanje je najbolj 

pogosto pri športni vzgoji, kjer ţe same naloge spontano spodbujajo tekmovanje. 

Tekmovanje je obravnavano kot pozitivno in negativno 

Tekmovanje se obravnava kot pozitiven in negativen element. Intervjuvani učitelji 

velikokrat govorijo o »zdravi« tekmovalnosti, ki se nanaša na vloţen trud pri dobrih 

rezultatih, brez negativnega občutka o sebi ali drugih. Ena izmed glavnih značilnosti 

»zdrave« tekmovalnosti, naj bi bila motivacija, ki učence naredi bolj zagnane.  

Spodbujanje tekmovanja 

Ko učitelji menijo, da je tekmovanje »zdravo« takrat tekmovanje spodbujajo, saj se učenci 

lahko naučijo pomembnih veščin, ki jih bodo nekoč v ţivljenju potrebovali. Najpogosteje 
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učence spodbujajo, da tekmujejo s samim seboj. Pri skupinskem tekmovanju in pri športu, 

pa učitelji poudarjajo tudi, da je tisto, kar se naučijo, bolj pomembno od zmage. Učitelji 

pravijo, da učenci uţivajo, ko lahko tekmujejo. Hočejo pokazati kaj so se naučili, da so 

dobri v nečem ter da so ponosni na svoje doseţke.  

 

Sodelovanje 

Spodbujanje sodelovanja 

Tako kot angleški, tudi slovenski učitelji pravijo, da je sodelovanje socialna veščina in jo je 

potrebno v razredu spodbujati. Prednosti sodelovanja vidijo v razvoju socialnega vedenja 

kot sta pomoč drugim in delitev stvari. Skozi sodelovanje se učenci lahko naučijo 

odgovornosti, tolerance in pogajanja. Pri skupinskem delu lahko pridobijo organizacijske 

veščine, odkrijejo svoja šibka in močna področja, se naučijo spoštovati delo drugih, 

sprejeti kritiko ter se veseliti ob uspehu skupine. 

Omejevanje sodelovanja 

Učitelji so izrazili zaskrbljenost v zvezi s sodelovanjem. Omenili so, da včasih učenci 

izrabijo sodelovanje v smislu, da predstavijo nalogo, v katero niso vloţili svojega truda. 

Obstajajo tudi primeri, ko učenci, iz različnih razlogov (vedenjske teţave, slabe izkušnje), 

ne ţelijo tekmovati. Učenci včasih sodelovalno situacijo spremenijo v tekmovanje. Pri tem 

učitelji mislijo na situacije, kjer učenci začnejo reševati naloge zase, med seboj si skrivajo 

rezultate. Lahko se pojavijo tudi manjše skupine, ki ne ţelijo sodelovati, zato začnejo 

tekmovati med seboj.  

Potrebno je znati tekmovati in sodelovati 

Učitelji pravijo, da druţba potrebuje ljudi, ki znajo tekmovati in sodelovati. Poznavanje 

pozitivnih in negativnih lastnosti obeh fenomenov omogoča učiteljem uporabo različnih 
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metod dela v razredu, z namenom, da bi lahko učence pripravili na ţivljenje, v katerem 

bodo znali sodelovati in tekmovati na toleranten, odgovoren in spoštljiv način. 

 

Primerjava 

Učitelji, v obeh drţavah, so imeli glede tekmovanja v šoli, različne občutke. Razmišljali so 

o tem, da je tekmovanje v človeški naravi in je zato neizogiben pojav med učenci. Menili 

so, da tekmovanje učence motivira in zato pozitivno vpliva na doseţke, vendar so povedali 

tudi, da obstaja nevarnost, da tekmovanje zniţuje učinkovitost, ker učence demotivira. 

Angleški učitelji uporabljajo tekmovanje kot orodje za dosego cilja in le-to poskušajo 

nadzorovati, da lahko vsak posameznik doseţe uspeh. Slovenski učitelji spodbujajo 

tekmovanje s samim seboj. Ko uporabljajo tekmovanje, zagotovijo, da je to tekmovanje 

»zdravo«. 

Za sodelovanje so učitelji v obeh drţavah povedali, da je socialna veščina, ki jo je potrebno 

učiti in vzgajati. Učitelji uporabljajo metode sodelovanja (delo v paru ali skupini) zato, da 

učenci pridobijo na osebni rasti. Učenci so v sodelovalnih situacijah bolj prijateljski in se 

veselijo dejavnosti z drugimi. 

Nobena skupina učiteljev ni pokazala globljega razumevanja sodelovalnega učenja. To 

kaţe na to, da niso poučeni o osnovnih temeljih sodelovalnega učenja (medosebna 

odvisnost, odgovornost) 

 

6.5.3 Analiza pogovorov z učenci 

Poglavje povzema mnenja in izkušnje angleških in slovenskih učencev, ki so bili zajeti v 

mednarodni raziskavi treh drţav. Predstavila sem rezultate, ki so pomembni za mojo 

študijo primera.  
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Primerjava 

Učenci obeh drţav so povedali, da najbolj uţivajo v rezultatu tekmovanja in ne toliko v 

samem procesu. Govorijo o tem, da radi zmagujejo, dokaţejo svoje sposobnosti ter kdo je 

najboljši. Učencem je najbolj pomembno to, da lahko premagajo druge in dobijo nagrado. 

Tekmovanje opisujejo kot zabavno in vznemirljivo, vendar le takrat, ko je tekmovanje 

prijazno in igrivo. 

Najpogostejši razlogi, zaradi katerih učenci ne uţivajo pri tekmovanju, se nanašajo na 

nezainteresiranost za določeno aktivnost, goljufanje in brezvoljnost. Nekaj učencev, iz 

obeh drţav, je omenilo še dva razloga, ki jih odvračata od tekmovanja. Prvi je prevelik 

pritisk po zmagi oziroma mnenje, da je za sošolce tekmovanje najbolj pomembno in drugi, 

da tekmovanje lahko vodi do prepira med zmagovalci in poraţenci.  

Angleški učenci pravijo, da ne uţivajo v tekmovanju, če izgubijo oziroma ne zmagajo. V 

nasprotju z angleškimi, so slovenski učenci povedali, da takrat, ko ne zmagajo, niso bili 

dovolj dobri, in ne omenjajo zmage oziroma poraza. 

Učenci tudi izve šole tekmujejo pri različnih aktivnosti. Tako angleški kot tudi slovenski 

učenci in učenke najpogosteje navajajo tekmovanja v športu, plesu, glasbi in igrah.  

Učenci obeh drţav so povedali, da radi sodelujejo. Če so zainteresirani za predmet, kjer se 

sodeluje, potem radi sodelujejo in, če se dolgočasijo, nimajo volje za sodelovanje. Učenke 

največkrat povezujejo uţivanje v sodelovanju s prijateljstvom. To pomeni, če si učenci 

med seboj pomagajo in razpravljajo ter uţivajo v sodelovanju. V primeru, ko se učenci ne 

smatrajo za prijatelje, se njihova mnenja razhajajo, drug od drugega prepisujejo, se krivijo 

za napake ali se nihče izmed sodelujočih ne potrudi, takrat sodelovanje zanje ni prijetno. 
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6.6 PRIMERJAVA REZULTATOV ŠTUDIJE PRIMERA Z 

REZULTATI MEDNARODNE ŠTUDIJE  

 

Podobnosti  

Obe študiji sta pokazali, da učitelji spodbujajo tako tekmovanje kot tudi sodelovanje.  

Glede tekmovanja imajo učitelji različna mnenja. Pravijo, da je tekmovanje pomembna 

socialna veščina, vendar se zavedajo potencialnih negativnih posledic tekmovanja. 

Govorijo o »zdravi« in »nezdravi« tekmovalnosti. Učitelji uporabljajo tekmovalne situacije 

za dvig motivacije ter kadar ţelijo, da učenci hitreje opravijo nalogo. Za učence je 

tekmovanje zabava in izziv. Bolj jim je pomemben rezultat kot sam postopek. Učenci radi 

tekmujejo, še posebej, če lahko koga premagajo ali dobijo nagrado. Ko tekmovanje za 

učence predstavlja prevelik pritisk, ko so nezainteresirani za predmet ali ko so pri 

tekmovanju neuspešni, takrat učenci ne ţelijo tekmovati. Učenci imajo izven šole dodatne 

aktivnosti, v katerih tekmujejo. Najpogosteje je to šport. Mednarodna študija našteva 

tekmovalne dejavnosti še pri igrah, plesu in glasbi. 

Sodelovanje je obravnavano kot pozitivno in učenci so za sodelovalno vedenje pohvaljeni. 

Učitelji menijo, da je sodelovanje pomembna socialna veščina in jo je potrebno učiti ter 

vzgajati. Učenci radi sodelujejo, še posebej, če so zainteresirani za predmet ali če so v 

aktivnost vključeni njihovi prijatelji. Če se učenci pri dejavnosti dolgočasijo, nimajo ţelje 

po sodelovanju. Sodelovanje se omejuje samo v primerih, ko učitelji ţelijo preveriti 

oziroma oceniti individualni doseţek učencev. Nobena skupina učiteljev ni pokazala 

globljega razumevanja sodelovalnega učenja. 
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Razlike  

V Angliji je ena izmed redkih strukturiranih oblik tekmovanja sistem točkovanja oziroma 

zbiranja nalepk. Pri tem sem v moji študiji govorila o sistemu nalepk za dobro sodelovanje 

med učenci, o priznanjih za zvezdo dneva ter o dodatnih priznanjih, medtem ko se v 

mednarodni študiji sistem točkovanja nanaša na zbiranje točk za posamezne skupine (hiše). 

Moja študija primera je pokazala, da se v obeh razredih spodbuja tekmovanje s svojimi 

doseţki, medtem ko je mednarodna raziskava pokazala, da se to dogaja le v Sloveniji. 
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7 ZAKLJUČKI 

Po mnenju učiteljic in vzgojiteljic sodobna druţba potrebuje ljudi, ki bodo znali tako 

tekmovati kot tudi sodelovati. Zaradi tega se trudijo, da v šoli spodbujajo oba socialna 

odnosa ter učence navajajo kdaj je katero vedenje primerno.  

V Sloveniji se tekmovanje najpogosteje uporablja za dvig motivacije in za dosego boljšega 

rezultata. V Angliji je tekmovanje spodbujano v primerih, ko se pričakuje lepše vedenje ali 

bolje opravljena naloga. V obeh drţavah pa je poudarjeno tudi tekmovanje s svojimi 

doseţki. Tekmovanje se omejuje le v primerih, ko postanejo učenci med seboj nepošteni in 

grobi. 

Učenci radi tekmujejo, saj jim to predstavlja izziv. Za njih je rezultat tekmovanja 

pomembnejši od procesa, zato jim nagrada in/ali zmaga pomeni največ. Če učenci čutijo 

prevelik pritisk s strani tekmovanja ali so pri tem konstantno neuspešni, se tekmovanja ne 

ţelijo udeleţiti. 

Učiteljici sta mnenja, da je tekmovanja v druţbi ţe preveč, zato je v šoli potrebno 

spodbujati predvsem sodelovanje. S sodelovalnimi aktivnostmi učiteljici ţelita, da učenci 

razvijajo strpnost do drugačnosti, medosebne odnose in učenje iz izkušenj drugih. Pravijo, 

da takšne situacije učencem omogočajo, da se počutijo sprejete v skupini. Sodelovanje se 

omejuje le v primerih, ko morajo učenci pokazati individualno znanje. 

Učenci radi sodelujejo, še posebej, če so zainteresirani za predmet in so v aktivnost 

vključeni tudi njihovi prijatelji. Najpogostejša oblika nestrukturiranega sodelovanj je igra 

in spontana pomoč med sošolci, bodisi med poukom ali med odmorom. 

Med mojimi opaţanji in pogovori ter rezultati, ki so jih dobili angleški, madţarski in 

slovenski raziskovalci, so mnoge podobnosti. Pri obeh raziskavah, rezultati kaţejo na to, da 

učitelji v razredih spodbujajo tako tekmovanje kot tudi sodelovanje. Učitelji pravijo, da je 

tekmovanje pomembna socialna veščina, se pa zavedajo tudi potencialnih negativnih 
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posledic tekmovanja. Sodelovanje se obravnava kot pozitivno in ga je potrebno učiti ter 

vzgajati. Učenci radi tekmujejo in sodelujejo. 

Na koncu bi rada zaključila z odgovorom, ki ga je dala angleška učiteljica na vprašanje o 

tem kako bo sodelovanje in tekmovanje vplivalo na učence v njihovem vsakdanjem 

ţivljenju. Odgovor povzema način dela v razredu tako v angleškem kot tudi v slovenskem 

razredu: »Tekmovalnost te žene, da narediš nekaj najbolje kar lahko. Mislim, da je zelo 

pomembno, za samopotrditev in motivacijo v življenju. Tudi sodelovanje je zelo 

pomembno. Če ne moreš sodelovati z drugimi, potem nikoli ne boš imel službe ali družine. 

Moraš biti sposoben sodelovati. Na tej stopnji učencev, ki jih jaz učim je sodelovanje bolj 

pomembno od tekmovanja. Tekmovanje pride pozneje, v višjih razredih.«  

Podobno je rekel tudi slovenski učitelj v mednarodni raziskavi. Pravi, da, v trenutku, ko 

človek pride do stopnje, kjer spozna, da ne more uresničiti vseh sanj, začuti nemoč. Ta 

nemoč je razlog za sodelovanje. Opozarja, da so ljudje premalo navajeni na sodelovanje in 

tekmovanje. Meni, da je vse preveč vezano na poznanstva in poloţaj druţine, saj bo odprta 

druţba začela uničevati ta kalup in takrat bo za uspeh, v evropskem in svetovnem merilu, 

potrebno obvladovanje tako tekmovanja kot tudi sodelovanja (Pergar Kuščer, M., 

Razdevšek-Pučko, C., 2005). 

 Problem, ki sem si ga izbrala za diplomsko delo, se mi zdi zelo pomemben, saj se pogosto 

ne zavedamo, da učencem velikokrat sami dopustimo tekmovalno vedenje. Zaradi 

konfliktov, ki nastanejo v tekmovalnih situacijah, se tekmovanje v šolah pogosto 

obravnava kot negativno. Menim, da bi se učitelji morali bolj zavedati tekmovalnih 

situacij, ki jih »sproţajo« in dopuščajo, saj bi na tak način lahko predhodno preprečili 

konflikte, ki bi lahko nastali. Z učenci se je potrebno pogovoriti tudi o sodelovalnih 

situacijah, ki bodo pripomogle k razvijanju socialnega čuta otrok. Zato zaključujem z 

mislijo, da je učence potrebno naučiti tako tekmovati kot tudi sodelovati, saj bodo le na tak 

način lahko postali odrasli in odgovorni ljudje, ki se bodo znali sami odločati o tem, katero 

vedenje jih bo pripeljalo do ţelenega cilja. 
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9 PRILOGE 

 

Vprašalnik za učiteljice 

1. Ali lahko opišete situacije v razredu, kjer učenci med seboj tekmujejo? 

2. Kaj menite v katerih primerih je za učence koristno, da jih spodbujate k tekmovanju? 

Zakaj?  

3. S kom oz. s čim tekmujejo? (z drugimi učenci v razredu/ z drugimi učenci iz drugega 

razreda/ z učenci iz druge šole/s svojimi doseţki) 

4. Na kakšen način spodbujate tekmovalnost? Kdaj in kako pogosto to  spodbujate? 

5. Ali je kdaj tekmovalnost nesprejemljiva/nepriporočena? 

6. Kaj naredite, da preprečite takšno vedenje?  

7. Ali mi lahko opišete situacije v razredu, kjer učenci med seboj sodelujejo? 

8. Kaj menite v katerih primerih je za učence koristno, da jih spodbujate k sodelovanju? 

Zakaj?  

9. S kom oz. s čim sodelujejo? (z drugimi učenci v razredu/ z drugimi učenci iz drugega 

razreda/ z učenci iz druge šole/s svojimi doseţki) 

10. Na kakšen način spodbujate sodelovanje med učenci? Kdaj in kako pogosto to 

spodbujate? 

11. Ali je kdaj sodelovanje nesprejemljivo/nepriporočeno? 

12. Kaj naredite, da preprečite takšno vedenje?  

13. Kaj menite kako bo sodelovanje in tekmovalnost vplivalo na učence v njihovem 

vsakdanjem ţivljenju? Kakšne bodo posledice? 
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Transkripcija intervjujev: 

Anglija 

Učiteljica 

1. »Torej učenci tekmujejo med seboj pri športni vzgoji, ko imajo mini tek. Torej gre za 

to kar delajo na tej stopnji razvoja. Ko se gredo igre (pri športni vzgoji), tekmujejo kdo 

lahko dlje vrže žogo, kdo je hitrejši, kdo dlje skoči.« 

2. »Ko imajo določeno nalogo, pisanje na primer. Če dam primer recimo nek učenec je 

zelo dober pri pisanju, njegov sošolec pa malo manj, poleg tega pa vedno gleda naokrog in 

mu ni za delo, takrat rečeš učencu: Glej kako on dobro dela, napisal je že celo stran. Kaj 

pa ti lahko narediš?« Naši učenci so še precej majhni in zato nismo zelo tekmovalni z 

njimi, jih ne spodbujamo posebej k tekmovalnosti.« 

3. »Drug z drugimi v razredu. Bolj v smeri, da učencu rečeš: »Ali lahko narediš tako 

dobro kot sošolec.« gre za to, da razmislijo o tem kar so naredili in ali lahko to izboljšajo. 

Tekmujejo tudi sami s sabo. Pri jeziku na primer: »glej na začetku šole smo se učili črke, 

zdaj pa že bereš«. Z drugim prvim razredom pa samo v smislu: »Da vidimo katera vrsta bo 

lepše stala (ko se gre iz igrišča). Ali lahko mi sedimo lepše kot RT razred«. Z učenci drugih 

šol pa ne.« 

4. »Mislim, da mi ne spodbujamo tekmovanja. Mogoče v primeru njihovega potenciala, 

da naredijo boljše. Ali, ko sedimo na preprogi, rečem: »Glej kako sošolec lepo sedi«. Torej 

gre bolj za model zaželenega obnašanja. In vidijo, da tisti, ki upoštevajo navodila lahko 

dobijo nalepko za lepo vedenje. Na tak način mi delamo, bolj sodelujejo. Bo pa se to iz 

razreda v razred spreminjalo.« 

5. »Takrat, ko smo v krogu in se pogovarjamo o vedenju, prijateljstvu, družini. Takrat se 

učenci razgovorijo in vsak bi rad nekaj povedal. Takrat včasih začnejo kričati in tekmovati 

kdo bo preglasil koga.« 
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6. »Ko smo v krogu. Učenci poznajo pravila, da ne smejo kričati. Ampak to smo se 

naučili že na samem začetku leta. Pomembno je, da jim poveš kaj pričakuješ, kako se 

obnašati v razredu. Že na začetku mora vsem biti jasno kakšna so pravila, kaj se od njih 

pričakuje ampak še vedno jih je potrebno opozarjati nanje, znova in znova.« 

7. »V času vodenih aktivnosti, ko se igrajo. Imajo iste igrače, recimo dinozavre, morajo 

sodelovati, da se lahko igrajo. Morajo se naučiti razumeti, da ne morejo vse imeti zase, da 

morajo deliti stvari. Sodelovanje - to je socialna veščina. Sodelovati to je v našem razredu 

način obnašanja in osnovno pravilo. To je za njih pravilo in to se od njih pričakuje. 

Sodelujejo tudi ko se igrajo z lesenimi igračami in izdelujejo mesto ali pri likovni vzgoji ko 

izdelujejo izdelke za razstavo. Sodelujejo tudi pri matematiki. Recimo ko mečejo kocko. V 

paru mečeta kocko in iz vrženih številk sestavita račun in ga izračunata. Sodelujejo pri 

književnosti, ko imamo dramo in pripravijo pravo malo gledališče. Pri jeziku na primer 

učenec sošolcu pomaga ali mu pokaže kako napisati določeno črko. Sodelovanje je v 

našem kurikulumu eden izmed najpomembnejših socialnih veščin, ki naj bi jih otrok v 

razvoju pridobil. Za nekatere učence je sodelovanje zelo zahtevno, ker so navajeni na svoj 

mali svet in sodelovanje je tisto, kar jih moramo naučiti, da poslušajo drugega in 

upoštevajo mnenje drugih.« 

8. »Vedno, seveda je tudi  tekmovanje pomembno ampak morajo se naučiti misliti na 

drugega. V kurikulumu je to veščina, ki jo razvijamo.« 

9. »Sodelujejo z drugimi učenci v razredu. Pa tudi z odraslimi, nami. Morajo sodelovati 

drugače ne napredujejo (smeh). Vse kar naredijo je sodelovanje z nami. Spomnim se na 

začetku septembra, ko je učenka pri učenju črke m rekla, da ona tega ne bo delala, smo ji 

razložili, da je v šoli in da je to delo v šoli, ki ga mora opraviti. V bistvu je šlo za 

sodelovanje z nami. Ampak je vse to proces učenja. In vse to se v šoli pričakuje od 

učencev.« 

10. »Na čistem začetku gre za model zaželenega vedenja. To pomeni, da če se nekdo ne 

obnaša primerno, se ustavimo in skupaj pogledamo kako se je v določeni situaciji 
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primerno vesti. Na drugi strani pa je pohvalimo učenca, za stvar, ki jo je dobro naredil: 

»Glej kakšno briljantno sliko si naslikal«. Ali pohvalimo učence ko sodelujejo pri igri: 

»Zelo lepo sta se skupaj igrala«. Učenci po naravi hočejo da jih pohvališ in potem upamo, 

da bodo ponotranjili to vedenje, ker je to del razvoja. poleg tega pa so tudi nagrade zelo 

pomembne za učence.« 

11. »Ne ravno, mi vedno hočemo, da učenci sodelujejo. To je del našega življenja. No 

pravzaprav, ne sodelujejo le takrat, ko delajo individualno, ko mi želimo, da sami nekaj 

naredijo. Na primer, ko učenci pišejo, nočemo da učenci sodelujejo, da lahko vidimo 

njihov napredek, ampak to je edino, ko ne spodbujamo sodelovanja.« 

12. Tako kot sem že rekla, malo je situacij, kjer učenci ne bi smeli sodelovati. Če že gre za 

to, potem učenca najprej opozorim. Če to ne pomaga, ga presedem in mu še enkrat povem, 

zakaj sem to naredila.«   

13. »Vsekakor je oboje pomembno. Tekmovalnost te žene, da narediš nekaj najbolje kar 

lahko. Mislim, da je zelo pomembno, za samopotrditev in motivacijo v življenju. 

Sodelovanje je zelo pomembno. Če ne moreš sodelovati z drugimi potem nikoli ne boš imel 

službe ali družine. Moraš biti sposoben sodelovati. Kot sem rekla, je življenjska veščina. 

Na tej stopnji učencev, ki jih jaz učim je sodelovanje bolj pomembno od tekmovanja. 

Tekmovanje pride pozneje, v višjih razredih.« 

 

Vzgojiteljica 

1. »Tekmujejo pri igrah na igrišču, ko je odmor, pri pospravljanju igrač, katera skupina 

bo hitreje pospravila igrače, na preprogi, ko čakajo na piškote tekmujejo kdo bo lepše 

sedel, da bo lahko prvi dobil piškot.« 
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2. »Ko gre za lepo vedenje – hočejo biti najboljši zaradi nagrade (prvi dobi piškot, prvi 

lahko gre k mizi) in da se opravi neko delo (biti boljši od drugih). Postavljanje učencev v 

vrsto, ko gremo iz igrišča.« 

3. »Največkrat jih spodbujam, da tekmujejo sami s sabo, da so boljši kot prej. Tekmujejo 

z drugimi v razredu in z drugim prvim razredom.« 

4. »Ko želim, da naredijo nekaj hitreje ali boljše. Potem učenci dobijo nalepke za dobro 

opravljeno nalogo ali na koncu dneva  nalepko in priznanje za Zvezda dneva.« 

5. »Takrat, ko so pri tem kdo bo boljši, nesramni med seboj. Tega vsekakor ne 

spodbujam.« 

6. »Pogovorimo se. Povem, da je vsak najboljši v nečem in da imamo vsi talente. Imamo 

veliko možnosti kjer lahko delamo v skupini.« 

7. »Več sodelujemo kot pa ne. Kot razred imamo svojo identiteto. Vse kar delamo, 

delamo skupaj – učimo se skupaj, igramo se skupaj, jemo skupaj in pazimo drug na drug 

na drugega.« 

8. »Moramo sodelovati z drugimi in gledati drug na drugega, ker smo vsi pomembni 

člani te šole. Tudi, ko pri likovni vzgoji krasimo steno in nanjo pritrdimo elemente 

tematskega tedna. Učenci skupaj izdelujejo plakate ali izdelke, ki jih pritrdimo na steno. 

Vsak nekaj prispeva.« 

9. »Drug z drugim, z drugimi razredi, z odraslimi.« 

10. »Vedno spodbujam, da delijo stvari, da so pozorni na čustva in razpoloženje drugih.. 

Najpogosteje jim razložim, da smo vsi skupina, že skoraj družina.« 

11. »Samo takrat ko želimo, ovrednotiti učenčev dosežek. Ker so navajeni na to, da vedno 

delajo skupaj in pomagajo drug drugemu in včasih oni hočejo pomagati, čeprav mi tega ne 

želimo.« 
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12. »Največkrat že prvo opozorilo zaleže, da učenci ne prepisujejo. Ko se je to začelo 

dogajati, smo se pogovorili o tem in jim razložili, da včasih morajo narediti nekaj sami.« 

13. »Sodelovanje in tekmovalnost sta oba močna elementa v življenju v tem realnem svetu. 

Učenci morajo vedeti kdaj tekmovati in kdaj sodelovati, da bo to dobro za njih.« 

Slovenija 

Učiteljica 

1. »Učenci tekmujejo v znanju, predvsem pri matematiki, tekmujejo v pravočasnem 

prinašanju nekih stvari v šoli, tekmujejo za bralno značko, tekmujejo pri športni vzgoji – 

kdo hitreje oziroma bolje opravi nalogo. Tekmujejo pa tudi tak nenamerno, kdo bo prvi v 

vrsti, se držal za roko učiteljice, kdo je hitrejši in bolj spreten v vsakem primeru, kar pa 

mogoče ni dobro.« 

2. »Meni osebno je najbolj koristno to, ko proba tekmovati sam s sabo. Se pravi svoj 

napredek, da je bil pred nekaj urami tretji ali kaj, danes pa je prvi končal in seveda, da je 

to dobro končal. Se pravi, da se ne primerja z drugimi, mi je bolj pomembno to, da se 

primerja s sabo. In to v bistvu tudi spodbujam, takšno tekmovanje.« 

3. »Večinoma tekmujejo s sošolci v razredu, na kakšnem športnem dnevu ali podobnim, 

predvsem pri športu pa tudi medrazredno, z drugimi učenci prvega razreda, ne pa z 

večjimi oziroma s katerimi drugimi, to pa ne.« 

4. »Pri matematiki je tekmovanje za matematični kenguru, sem jih spodbujala s tem, da 

sem jim povedala, da tisti, ki so res dobri in se bodo izkazali, da dobijo takšno diplomo, 

priznanje, ki ga ne moreš nikjer kupiti, to jim dosti pove. Enako recimo za zlati sonček, to 

je tekmovanje pri športni vzgoji. To se mi zdi, da jim je kar velika motivacija, da za to 

dobesedno nekaj dobijo. Enako je recimo jesenski kros, ki smo ga meli, smo rekli prvi trije 

dobijo medaljo, da se plača v takem smislu potruditi. Tak, da kot neka nagrada v bistvu za 

to. Ali pa da ga pohvalim: `Vidiš, danes si pa že boljši, kot si bil zadnjič. Danes si pa to 
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dosti lepše napravil. Pravilno si naredil.´ na tako način. Da tudi tisto njegovo samo 

osebnostno tekmovanje, da če je dobro naredil, da ga vsaj pohvalim za tisto. Da sam 

opazi, da se mu je to obrestovalo vložiti napor.« 

5. »Med poukom, kolko lahko sama vodim, da take tekmovalnosti sploh nočem, da bi bla 

neka neprimerna tekmovalnost. Taka (tekmovalnost), da se tekmuje kdo bo prvi v vrsti, to 

pa se bojim za tako, ker lahko pride do kake poškodbe; da eden drugemu nenamerno nekaj 

napravi, ker se cukajo, vlačijo kdo bo prvi v vrsti, kdo bo prvi in kje se da, poskušam to 

napraviti, da v bistvu ne prihaja do tega.«  

6. »Tako sem v jedilnici določila kje kdo sedi, ker se gredo, kdo bo prvi pri mizici, kdo bo 

prvi tam, zdaj pa ne glede kdaj pride do mizice, ima tam vedno svoj stolček v jedilnici. In 

pri malici vedno sedi na enem in istem stolu in ni nobenega prerivanja, kdo bo prvi prišel k 

mizi. Na taki način poskušam preprečiti.« 

7. »Sodelujejo velikokrat recimo, če je skupinsko delo, tam že samo delo napravi 

sodelovanje. Rečemo recimo, da je kdo vodja, drugi mu pomagajo. Tudi recimo kot razred, 

ko tekmujemo proti nekemu drugemu razredu, takrat jih zelo spodbujam: » ti so boljši, ti se 

bolj potrudi, ti si hitrejši, kot pa tvoj prijatelj, ki recimo ni tak spreten, na taki način.« 

8. Rada jih spodbujam. Da ni vedno sam za sebe, da čuti, da je pripadnik neke skupine in 

da sodeluje v skupini. 

9. »Z učenci iz razreda (skupinsko delo), učenci iz drugega razreda, z učenci iz druge 

šole pa še ne.« 

10. »Da poskušam na tak način, da nekdo, ki je manjši, šibkejši, da mu nekdo pomaga, ki 

je boljši, da se za njega potrudi. Ali pa tisti, ki je bolj spreten pomaga (sošolcu) rezati s 

škarjami. Jaz bi rekla bolj kot pomoč.« 

11. »Ja, če je to recimo kakšno preverjanje ali pa ocenjevanje znanja, takrat pa smo 

učiteljice zelo vesele, da samo svoje znanje pokažejo, ne pa da mu kdo drugi pomaga. 



Merčnik, Veronika (2011). Tekmovanje in sodelovanje v angleškem in slovenskem razredu. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

 

99 

 

Včasih pa se zgodi, da kateri otrok ne želi sodelovati, želi se čisto sam potruditi, sam svoje 

pokazati, ne dovoli, da bi mu kdo kaj pomagal.« 

12. »Pri ocenjevanju ga vsekakor opozorim, že pa v naprej predvidim, da ne bi prišlo do 

tega, tak da razstavim mizice, da niti fizično ne pridejo v stik eden z drugim.« 

13. »Jaz upam, da vzgojno pravilno delujem, vsaj po svojih merilih in da koliko se le da, 

da to prenašam na njih. Spodbujam, da recimo, ko se gredo obuvat, ker se še vedno kdo ne 

zna zavezati čevljev ali pa kakorkoli: »prosi nekoga, da ti pomaga, prosi pa ti bo 

pomagal«. In take stvari jim, jaz upam, pomagajo, doma, v družbi, kjerkoli.« 

 

 Vzgojiteljica 

1. »V našem razredu, jaz izrazito takšnih situacij ne zaznam, razen mogoče pri športu, pa 

pri matematiki mogoče, ampak to je pač odvisno od tistega trenutka in situacije.« 

2. »Koristno je že, neka tekmovalnost za otrok, ker mi jih le izobražujemo in stremimo za 

čim višjimi dosežki in naj dosežejo maksimum, koliko se le da, vendar je ta tekmovalnost 

včasih nezdrava. Spodbujamo k tekmovalnosti v takšnem smislu, da vidimo »aha zdaj so na 

začetku, zdaj bi še lahko malo več, pa zdaj če bomo danes vadli, bomo jutri še več dosegli, 

bomo dosegli boljše rezultate.« 

3. »Jaz jih spodbujam da tekmujejo sami s sabo. Pri športu recimo rečemo, da te ta 

kolona zmagala, zdaj ta, ampak dejansko sodelujejo v koloni. Ko sam sabo tekmuje, vidi, 

da napreduje, vidi dosežek: ´Aha letos sem tak daleč, naslednje leto bom boljše.´« 

4. »Tekmovanja pri športu, recimo zlati sonček. Tam sicer ne tekmujemo: ´Ti si prvi, ti si 

drugi.´, ampak tisto, da bi vsi tu sodelovali, na koncu pa rečemo »vsi smo zmagali. Vsi smo 

se vozili s kolesom. Eni so se sicer boljše vozili, eni so dosegli boljši rezultat v času, eni so 

bolj tu spretni eni znajo v počepu«, tak da je tista tekmovalnost tudi neka spodbuda ostalim 

učencem. Kar pa se tiče matematičnega kenguruja, to je tudi eno tako tekmovanje, sicer tu 
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niso vsi sodelovali, ker bi blo za nekatere malo pretežko, pa bi bli razočarani preveč. Tisto 

tekmovanje kaj mam jaz v Cici veseli šoli, tisto je tudi dobra zadeva, imamo tekmovanje, ki 

se imenuje Cici veselošolski dan, tam pa jim že nakažem, da vsi dosežejo vsaj tisto, da vsi 

dobijo pohvalo. Isto je pri bralni znački recimo še v prvem razredu. V drugem in tretjem že 

ni več tolko, ker le hočeš že malo ven potegniti iz tistega, tu pa še nekak smo vsi uspešni. 

Za te male otroke še to (tekmovalnost pri bralni znački) tak ne izpostavljamo. Sicer se sliši, 

mi mamo objave, kjer ravnatelj pove: ´Ta je dosegel vse točke, tu je bilo veliko doseženih 

prvih, drugih ali tretjih mest´, to oni slišijo, saj to je ena spodbuda, samo niso pa nikoli 

razočarani pa ni nobenega joka pa nič, ker jih mi potem tudi razložimo: ´Če ne danes pa 

boš jutri, pa bo jutri boljše`.« 

5. »Mislim, da bi bla tekmovalnost neprimerna, če bi to (tekmovanja in dosežke) preveč 

izpostavljali. Nebi blo dobro, če bi se otroci začeli preveč primerjati med sabo. No saj 

otroci neke vzornike si iščejo vedno, ampak mora biti neka prava mera. Tega tu v šoli ne 

delamo, zdaj če se to doma kaj pogovarjajo o tem. No saj v šoli včasih komu daš za vzgled: 

»glej on pa takšen«, ampak v takem pozitivnem pomeni, ne da bi zdaj tekmoval ravno, da 

bi hotel biti stopničko više, ampak, da bi se vsi nekak vlekli za sabo.« 

6. »Pogovor. S pogovorom, se pomenimo: ´Vidiš, to ni dobro, on je ravno tak uspešen, 

pa tam ni uspešen´, da ni tista neprimerna tekmovalnost.« 

7. »To je velikokrat, ko delamo kaj v skupinah, ko morajo skupaj sodelovati; ali pa ko 

morajo kakšno skupno nalogo narediti, ko mamo recimo pri spoznavanju okolja, pa so 

skupinice, pa morajo povedati pa opisati. Zadnjič smo glih meli živa in neživa narava, pa 

so iskali skupaj, vsak je pač nekaj prispeval, eden že to ve, drugi to pove. Pa so potem 

skupaj prinesli, skupaj zabeležili, tak da so vidli, vsak malo, pa je nastalo nekaj. Tisto v 

obliki miselnih vzorcev pa to kaj skupinice delajo.  Pri športni danes so tudi sodelovali: 

»vsi smo za našo skupino«. Pa pri slovenščini je to dostikrat, če je kakšna govorna vaja, 

lahko vsak nekaj več pove.« 
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8. »Ker vsak nekaj ve in lahko skupaj nekaj zložimo, vsak nekaj iz svojega okolja prinese, 

kakšno izkušnjo in zato je sodelovanje toliko bolj pomembno. Več takšnih oblik 

sodelovanja je mogoče v podaljšanem bivanju, pri pouku mogoče ne tolko. Pri 

podaljšanem bivanju pa dostikrat rečemo, ta teden bomo delali na temo pomlad, pa se vse 

zbira o pomladi ali pa o kakšni živali. Tak da tam je več časa za to. Tak kot smo zdaj 

zbirali za te robote, tudi so prinesli. Vsak je nekaj poiskal, enemu je mamica prebrala 

nekaj, eden je dobil informacijo od brata, tak da pri tem sodelovanju pa je tudi nekaj 

skupnega nastalo.« 

9. »Sodelovali so z učenci drugega razreda v tej nalogi o roboteku. Z drugo šolo še 

nismo sodelovali. Smo pa sodelovali z vrtcem. Sicer to ni blo kaj konkretnega samo kot 

skupina, mogoče kot šport, pohod – to je bla taka priložnost kjer je šlo tudi za to, da smo 

rekli, oni še ne morejo tak hitro gremo počasneje, da bomo skupaj prišli do cilja.« 

10. »V razredu je tega sodelovanja že več, kot pa izven. Pa tudi pri igri je ogromno tega. 

Točno vidiš, on bi se z njim igral, ker z njim lažje sodeluje, tak se že potem bolj parajo. »S 

tabo bi se rajši kartal, ker ti boljše veš, ker meni to ustreza«. In te oblike sodelovanja, ki se 

pojavljajo med njimi so v redu.« 

11. »Neprimerno je sodelovanje takrat, če je v kako negativno stvar usmerjeno. Da se 

začnejo kaki pretepi, kakšni prepiri, kakšno suvanje, brcanje, tisto je hitro nalezljivo. 

Takšno sodelovanje moramo takoj preprečiti. Sicer je  tega v našem razredu vedno manj, 

disciplina je rezultat nekega življenja v kolektivu.«  

12. »Pravila morajo biti jasna, ampak se tudi zgodi, da se kje kakšna skupinica najde, da 

si kaj prinesejo v razred in se poten tak na skrivaj igrajo, kar moraš tudi opaziti in to 

preprečiti. Sploh te igrače kaj so jih zaj meli, so nevarne in smo se s starši pogovorili in jih 

zdaj ne nosijo v razred. Drugače pa je sodelovanje zelo v redu.« 

13. »Sodelovanje zelo izpostavljam zato, ker je pomembno za njihovo nadaljnje življenje 

in tudi za njihovo nadaljnje šolanje, pa tudi v življenju. Mi, ki delamo skupaj v našem timu 
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moramo nenehno sodelovati, brez tega ne gre. Karkoli organiziramo, moramo stakniti 

glave skupaj in se pogovoriti, eden pove to izkušnjo, drugi pove to izkušnjo, pa se 

zmenimo, pa napišemo stvar. Zdaj na primer pri plavanju moramo sodelovati. 

Tekmovalnost, dokler je tista zdrava tekmovalnost, verjetno mora biti v življenju, čeprav 

meni se glih ne dopadne, da pol ko so starejši eden čez drugega gre, ampak to je pač naša 

družba, v to smo notri vrženi, pač to je tekmovalnost med ljudmi. Tak na delovnih mestih 

kot v politiki in je lahko zlo negativno. Sodelovanje pa posledice nekega preveč 

sodelovanja pol, mogoče tudi, če si preveč prijateljski tudi dobro ne prideš skozi v službi. 

Včasih ti kdo pove, v službi si ne išči prijateljev. Jaz mislim, moreš vedeti kje je meja in kak 

daleč lahko greš. Kar se tiče sodelovanja v kolektivu, vsak ve kaj je naloga, to delamo 

skupaj, to moramo doseči. Če pa je preveč sodelovanja pa lahko pride do kakšnih 

problemov. Ker tisto več tak ne klapa, nekdo nekoga zatoži, potem pa so lahko posledice, 

vsak človek si more to sam pri sebi razpucate. Želi pa si vsak bite, si misliš on je dober, jaz 

si tudi želim biti tak. Jaz mislim, da je kot neki vzgled ali vzornik pri otrocih, kot pa tista 

tekmovalnost, jaz pa bom to in bom boljši od tebe. To pa v našem poklicu ni zdravo.« 

 

Dodatno vprašanje: 

Učenci tekmujejo zato, da bi bili boljši zaradi sebe ali tekmujejo zato da so boljši od 

drugih?  »Ko se pogovoriš otroci razumejo. Ker oni so k nam pahnjeni, mi jih moramo 

usmerjati. In zdaj če bo on hotel biti od njega boljši, v smislu jaz bi rad zmagal, to se 

pomeniš z njim in je boljše. Saj solze so že tudi tekle, ampak  res moremo mi stati poleg in 

povedati: ´Ne moreš se ti z njim primerjati, ti si prišel do cilja isto tak, pa si glih tak 

zmagal, vsi smo zmagali´. Totim malim je to težje razložiti, starejši to že bolj razume, se 

bolj jezi pa nebo delal iz tega scene ampak bo mogoče v sebi premleval, pa bo v sebi držal 

pa mu bo hudo: ´Zakaj nisem jaz zmagal? Pa saj sem treniral pa nisem zmagal. Pa vem 

boljše matematiko, kot ti, ampak njemu se je vsralo meni pa ne´. Pri malih pa je to 

drugače. Je deklica, ki je bla malo bolj okrogla se je že naprej bala, jaz nebom mogla iti 
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na kros, pa smo ji tak razložili: ´Veš kaj, sodelovali bomo, vsi bomo tekli, vsi bomo prišli 

do cilja, ti boš dokazala sama sebi, da znaš priti do cilja. Pa če boš malo šla peš, pa boš 

malo tekla, tak pač kolko boš lahko´. Pa so vsi prišli do cilja. Vsaj kolko mam jaz prakso s 

tem; pa sem z njimi tekla, pa so bli glih tak zadovoljni, če glih niso stali tam na stopničke. 

Je pa tu zraven dosti drugih dejavnikov, jih ne vzgajamo samo mi v šoli, jih mediji 

vzgajajo, jih starši vzgajajo, jih babice vzgajajo, jih prijatelji vzgajajo; vsi , ki so okrog 

njega in otrok je pahnjeni v to situacijo. Dejansko pa lahko otroka s pogovorom umiriš, 

prepričaš, da se sprijazni, da je to tak življenje, takšno kot je.« 
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Slika 1: Primer priznanja Zvezda dneva 

 

Prevod:  

Rada bi Vam sporočila, da je Luka, zaradi današnjega dobrega znanja matematike, zvezda 

dneva.  

Podpis: gospa McGregor 

Datum: 3. marec 2011 
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Slika 2: Primer dodatnega priznanja 

 

 

Prevod:  

Rada bi Vam sporočila, da je Luka danes vloţil veliko truda. Njegovo branje je bilo 

odlično. 

Podpis: gospa McGregor 

Datum: 11. oktober 2010 
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Slika 3: Drugi primer dodatnega priznanja 

 

 

 

Prevod:  

Rada bi Vam sporočila, da je Luka danes vloţil veliko truda. Zelo sem zadovoljna z 

njegovim neverjetnim pisanjem. 

Podpis: gospa McGregor 

Datum: 14. marec 2011 

 


