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POVZETEK 

Tekmovalnosti se v današnjem svetu ne moremo izogniti. Najdemo jo prav povsod: med brati 

in sestrami doma, med sodelavci na delovnem mestu ter med državami. Tekmovalnost vidimo 

tudi skozi posameznikovo življenje od rojstva do smrti. Zato je razumevanje tekmovalnosti 
ključno za razumevanje marsikaterega psihološkega procesa. Namen te raziskave je bil 

preučiti, kako tekmovanja v osnovni šoli vplivajo na tekmovalnost učencev tekmovalcev, v 

primerjavi z njihovimi sošolci netekmovalci. Raziskava je temeljila na deskriptivni 

neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja, uporabljen je bil empirični kvantitativni 

pristop. V raziskavi je sodelovalo 32 slovenskih osnovnošolskih učiteljev. Ugotovljeno je 

bilo, da se nekatera obnašanja učencev, ki jih viri označujejo za tekmovalna, kot sta na primer 

večje sodelovanje v tekmovalnih situacijah ter večja pogostost dvigovanja rok med poukom, 

pogosteje pojavijo pri učencih tekmovalcih. V raziskavi je bilo tudi ugotovljeno, da so 

nekatera vedenja, kot je na primer navdušenje nad tekmovalnimi situacijami, bolj izrazita pri 

dečkih kot pri deklicah. Ugotovljeno je bilo tudi, da je stopnja izražanja tekmovalnih vedenj 
višja pri učencih, ki na tekmovanjih dosegajo višje uspehe. Z rezultati raziskave diplomsko 

delo prispeva k boljšemu razumevanju tekmovalnosti pri osnovnošolskih učencih. 

 

Ključne besede: osnovnošolska tekmovanja, učenci tekmovalci, naravoslovni predmeti. 
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ABSTRACT 

Competition is something we cannot avoid in the modern world. We find it everywhere: 

between brothers and sisters at home, between co-workers in the company and between 

countries. We can see competition throughout the entire life of an individual, from birth to 

death. This is why understanding competition is important in order to understand many 

psychological processes. The purpose of this research was to study how natural science 

contests in primary school affect competitive behaviours of pupils that compete, compared to 

pupils that do not compete. The research was based on a descriptive, non-experimental 

method of empirical research, where we used an empirical quantitative approach. In this 

research, 32 primary school teachers from Slovenia participated. The study showed that some 

of the behaviours, which this study's sources designated as competitive behaviours - such as 

higher participation in competitive situations and higher frequency of hand raising in 

classroom, were more frequent in pupils that compete. The study also showed that some 

behaviour was more frequent in male pupils than female pupils, such as excitement in 

competitive situations. According to the research the level of competitive behaviour 

expression was higher in pupils that scored higher on natural science contests. With the results 

of this research I hope to contribute to a better understanding of competitiveness in primary 

school pupils.  

 

Key words: Primary school contests, pupils competitors, natural science 
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Uvod 

Vsakdo je v življenju že tekmoval. Tekmovali smo proti svojim bratom ali sestram v preprosti 
igri lovljenja, proti svojim sošolcem v tem, kdo bo dobil boljšo oceno ter proti svojim 
kolegom v igri nogometa. Tekmovanja seveda potekajo tudi na veliko višjih nivojih: 

tekmovanja med podjetji, kdo bo prevzel trg, tekmovanja med državami na olimpijskih igrah, 

tekmovanja na predsedniških volitvah in celo tekmovanja med velesilami v vesoljski dirki v 

sedemdesetih, katerih posledica so bili človekovi prvi koraki po Luni. Še več, tekmovanje 
med vrstami je gonilna sila same evolucije, ki je vodila razvoj od najpreprostejših enoceličnih 
organizmov do razvitega sveta, v katerem se nahajamo tudi mi.  Smisel tekmovanja je, da si 

boljši kot nekdo drug na nekem področju, na pošten ali nepošten način. Skratka, tekmovanje 

je popolnoma vključeno v  naše socialno življenje in je prisotno v različnih stopnjah v vseh 
kulturah, kljub temu da ima to nezaželeno lastnost, da mora biti pri tekmovanju vsaj en 
poraženec, da sploh lahko imamo zmagovalca.    

Čeprav je marsikdo lahko imel slabe izkušnje s tekmovanji, moramo razumeti, da so 

tekmovanja lahko marsikomu motivator za doseganje ciljev, čeprav na tekmovanjih nato 

dosežejo slabe rezultate. Worrell in Subotnik, avtorja članka Ponovno uvedimo tekmovanja v 

naše razrede, pravita, da »igrajo tekmovanja ključno vlogo pri povratni informaciji in 

izboljšanju posameznika« ter »če bi slab rezultat na tekmovanju pomenil, da bi to odvrnilo 

posameznike od tekmovanja, marsikateri svetovni rekordi in produkti ne bi obstajali« 

(Worrell in Subotnik, 2016, str. 1). 

Ravno te razlike v tekmovalnosti nam dajo misliti, da obstajajo neke razlike v načinu 
poučevanja učencev, ki vodijo do tako velikih razlik med različnimi posamezniki ter 
različnimi kulturami. V študiji Učiteljevo in učenčevo razumevanje sodelovanja in 
tekmovanja avtorji so preučevali, kakšno je razumevanje tekmovanj med učitelji, kar naj bi 

bila posledica kulture, v kateri živijo, vpliva pa na razumevanje tekmovalnosti njihovih 

učencev (Ross, Fülöp in Kuščer, 2006).  

Iz zgoraj navedenih primerov lahko vidimo, da je tekmovalnost lastnost vsakega 

posameznika, na razvoj katere pa vplivajo različni dejavniki. V tem diplomskem delu nas bo 

zanimalo, kako osnovnošolska tekmovanja vplivajo na tekmovalnost učencev. 
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1. Teoretična izhodišča 

1.1 Tekmovalnost 

Tekmovalnost je že od nekdaj del človeške kulture. Najstarejše korenine tekmovanj najdemo 

v športu. Vemo, da so že 2000 let pr. n. št. Azteki igrali ulamo, igro z žogo, podobno 
današnjemu nogometu, in da so stari Grki leta 776 pr. n. št. organizirali prve olimpijske igre, 

kjer so moški med sabo tekmovali v raznih športih, kot so na primer tek, met diska, boks ipd. 

(Verhoeff, 1997). 

Čeprav je bil šport zelo popularen vir tekmovanj, vsekakor ni bil edini. Ljudje so tekmovali 
tudi v raznih namiznih igrah, izmed katerih sta najstarejši kitajska igra go ter iraška igra ur, 

oziroma igra dvajsetih kvadratkov. Slednjo naj bi plemiči igrali že 2600 pr. n. št. 

(Soubeyrand, 2000). 

Tekmovalnost opažamo skozi celotno življenje posameznika. Pojavi se že pred rojstvom neke 
osebe, saj v današnjem času lahko opazimo tekmovanje med starši, kako dobro skrbijo za 
svojega otroka, včasih celo še preden se je ta rodil. Poznamo tudi tekmovanje med brati in 

sestrami že od malih nog: za nagrade, za pozornost staršev ipd. Tekmovalnost se pojavi tudi v 

šoli, kjer otroci sodelujejo v konstruiranih tekmovanjih, kjer primerjajo svoje znanje in 
spretnosti med sabo. Kasneje v življenju opazimo tudi tekmovanje v hobijih, športu, 
romantičnem življenju, delu ter, značilno za današnji čas, tekmovanje na socialnih omrežjih 
(Fülöp,2017). 

Glede na raziskave so otroci do 3. leta predvsem egoistični in iščejo kratkotrajne pridobitke v 
tekmovalnih situacijah (Ross idr., 2006). M. Fülöp (2017) omeni, da naj bi otroci začeli 
tekmovati že v drugem letu starosti. Med 5. in 6. letom naj bi otroci bolje razumeli posledice 

svojih odločitev in naj bi bili zmožni opustiti individualne pridobitve za skupno dobro  

skupine, ki ji pripadajo. Skratka, okoli tega leta se pri otroku razvijejo zmožnosti, da se le-ta 

odloči za sodelovalni ali tekmovalni pristop v določenih situacijah. In ravno v tej starosti se 

otroci začnejo šolati (Ross idr., 2006). 

Pogled na tekmovalnost v šoli se razlikuje od posameznika do posameznika ter od kulture do 
kulture. Nekateri zagovarjajo toksičnost tekmovalnega vedenja v razredu ter kako vpliva na 
povečanje možnosti goljufanja (Orosz, Farkas in Roland-Levy, 2013). Takšno negativno 

razmišljanje o tekmovalnosti je s svojo knjigo »No Contest: The Case Against Competition«  
konceptualiziral Alfie Kohn, ki je trdil, da so tekmovalna vedenja povezana z agresivnostjo 

ter da se tekmovalci niso osredotočali na izboljšanje svojega znanja, ampak na to, kako bodo 
premagali svojega nasprotnika (Fülöp, 2009). 

Vendar pa obstaja tudi druga stran tega kovanca. M. Fülöp (2009) v svojem delu govori o 

tako imenovani paradigmi lepotica in zver, ki je referenca na to, da so tekmovanja vedno 

slaba, sodelovanje pa je vedno hvalevredno. Veliko psihologov je v preteklosti razmišljalo o 
tekmovanju in sodelovanju kot o nasprotnih straneh enega samega vzorca vedenja, kjer je 

tekmovalnost veljala za negativno stran vedenja, medtem ko so vsi psihologi hvalili in 
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spodbujali sodelovalno vedenje, saj so ga povezovali s požrtvovalnostjo ter s pozitivno 

usmerjeno komunikacijo. 

V devetdesetih letih se je zgodila sprememba v razmišljanju. Deutsch (1990, v Fülöp, 2009)  

je v svojem delu napisal, da tekmovalno in sodelovalno vedenje zelo redko najdemo v njuni 

čisti obliki, da pa vedno najdemo mešanico obeh vedenj. S tem je prišlo do spremembe v 
razmišljanju, da tekmovalnost in sodelovanje nista dve nasprotni sili, ampak da sta dejansko 

dva procesa, ki izpopolnjujeta drug drugega. 
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1.2 Pristopi do tekmovanj 

Tekmovanje je ciljno usmerjeno vedenje, vendar pa cilj tekmovanja ni nujno vedno enak. Cilji 

se  ne razlikujejo samo med samimi tekmovanji, ampak tudi med posamezniki, saj ima lahko 

nekdo pri nekem tekmovanju drugačne cilje kot drug posameznik. Najizrazitejši primer bi 

lahko bil, da je cilj tekmovanja nekega posameznika zabava, medtem ko je cilj pri drugem 

zmaga. Pri japonskih učencih so opazili tudi drugačen cilj na tekmovanjih, in sicer, da preko 

tekmovanj spoznajo samega sebe in svoje sposobnosti ter se tako skušajo izboljšati (Fülöp, 

2009).   

Razlik pa ne vidimo samo v ciljih, ki jih imajo posamezniki na tekmovanjih, ampak tudi v 

čustvih, ki jih tekmovalci občutijo, ko so na tekmovanjih uspešni ali neuspešni. Ključne 
razlike so med učenci, ki redno tekmujejo in na tekmovanjih zmagajo ali izgubijo. M. Fülöp 

(2009) v svoji raziskavi omeni, da učenci, ki zmagajo, čutijo pozitivna čustva, kot so veselje, 
ponos, samozavest in zadovoljstvo. Toda hkrati raziskava omeni, da zmage občasno 
spremljajo tudi negativna čustva, kot je npr. strah pred ostalimi učenci, da se bodo odzvali z 
nevoščljivostjo ali jezo. Učenci, ki na tekmovanjih izgubijo, pa po povečini občutijo 
negativna čustva, kot je razočaranje ali frustracija, ker niso zmagali. 

Občutena čustva se tudi razlikujejo glede na to, ali je posameznik v tekmovanju goljufal ali je 

sledil pravilom. Tekmovalci, ki naj bi goljufali in posledično zaradi tega zmagali, naj se ne bi 
mogli čustveno povezati s poražencem, medtem ko poraženec v isti situaciji doživlja 
negativna čustva, ki jih usmeri predvsem v zmagovalca. Poraženci, ki so izgubili na pošten 
način, seveda ravno tako občutijo negativna čustva, vendar so usmerjena vase in lahko 

privedejo tudi do pozitivnih čustev, kot na primer ponos, ker so dali vse od sebe (Fülöp, 

2009). 

Čeprav lahko dva posameznika občutita ista čustva v isti tekmovalni situaciji, to še ne 
pomeni, da bo vpliv teh čustev na njiju enak. V svoji raziskavi M. Fülöp (2009) predstavi 

aktivirajoča in deaktivirajoča čustva po Pekrunu. To so čustva, ki vplivajo na nivo delovanja 
posameznika po njihovem občutju. Tako lahko učenci, ki izgubijo na tekmovanju, občutijo 
čustva, ki jih spodbudijo za nadaljnje delo in jih motivirajo za prihodnja tekmovanja, ali pa jih 

zatrejo in jih demotivirajo za tekmovanja. Med kulturami seveda obstajajo razlike. Madžarski 
učenci so največkrat demotivirani, ko izgubijo na tekmovanju, medtem ko japonski učenci v 
porazu najdejo motivacijo v obliki samoizboljšanja. Raziskava sama predstavi določene 
oblike odzivov, ki jih učenci imajo, ko na tekmovanjih zmagajo ali izgubijo. Tako lahko 

imamo dva učenca, ki sta žalostna, ker sta izgubila, vendar bo eden izmed njiju motiviran za 
nadaljnje delo, drugi pa bo obupal nad nadaljnjimi tekmovanji. 

Za celotno razumevanje čustev posameznikov na tekmovanjih moramo tudi razumeti, da ni 

vse odvisno od posameznikovega dojemanja tekmovanja. Pomembno je tudi, kako je samo 

tekmovanje strukturirano. Tukaj moramo ločiti med destruktivnim in konstruktivnim 

tekmovanjem. Orosz idr. (2013), avtorji članka o vplivu tekmovanj na goljufanje, so v svojem 

delu pisali, da je konstruktivno tekmovanje pozitivno za vse tekmovalce, medtem ko se pri 

destruktivnem tekmovanju pojavljajo negativna čustva, kot sta zavist in jeza. Pri takih 
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tekmovanjih opazimo tudi naslajanje nad poražencem in obtožbe goljufanj s strani 
poražencev. Opazimo, da v slednjem primeru ni ravno veliko prostora za učni proces ali za 
izboljševanje lastnih vrlin. Glede na odnose med tekmovalci vidimo, da v tej obliki 

tekmovanja stežka dobimo sodelovalne elemente. 

M. Fülöp (2009) je v svoji raziskavi mnenja, da je ključen razlog za to, ali je tekmovanje 
konstruktivno ali destruktivno, njegova moralnost. Tekmovanja z jasnimi in pravičnimi 
pravili vodijo h konstruktivnemu tekmovanju, medtem ko nepoštena tekmovanja, ki dajo 
nekaterim udeležencem bistvene prednosti ali so nejasna glede svojih pravil, vodijo v 

destruktivno tekmovanje. 
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1.3 Funkcije tekmovanj 

V raziskavi Srečni in nesrečni tekmovalci avtorica M. Fülöp (2009) navaja, da obstaja več 
različnih funkcij tekmovanj in da ima vsaka kultura svoje razumevanje, kar se tiče le-teh. 

Vendar so se določeni pojmi pojavili pri vseh raziskovanih kulturah: motivacija, stimulacija in 

spodbuda za delo. Motivacijo poudari tudi Verhoeff (1997), ki omeni, da tekmovanje z 

elementom sreče lahko pozitivno vpliva na samozavest učencev s slabšim učnim uspehom. M. 

Fülöp (2009) posebej poudari mentaliteto o tekmovanju pri Japoncih, saj so le-ti mnenja, da je 

smisel tekmovanja izboljšanje sebe, drugih in družbe. S tekmovanji naj bi posameznik 
neprestano prepoznaval svoje notranje potenciale s tem, da tekmuje, oziroma se primerja s 

posamezniki, ki so boljši kot on sam. V raziskavi je poudarjen tudi tekmec, tj. oseba, proti 

kateri posameznik tekmuje in se z njo primerja. Čeprav je načeloma cilj premagati svojega 
tekmeca, v japonski kulturi tekmeca ne razumejo kot oviro, ampak kot stimulatorja za lastno 

izboljšavo in za motivacijo, da se na nekem tekmovanju bolje izkažejo. V takem primeru ne 
smemo gledati na tekmeca kot na nasprotnika, ampak kot na partnerja. Gre za nenavadno 

obliko sodelovanja v tekmovalni situaciji. Avtorica glede tega razmišljanja citira naslednji 

japonski stavek: »Tekmovanje, ki izboljša obe strani, je pomembno, saj lahko izboljša 
človeškost in sposobnosti. Toda tekmovanje samo zavoljo zmage je degenerativno za ljudi.« 

(Fülöp, 2009, str. 355). 

Drugačno kulturo in vidik tekmovanj, ki ju avtorica poudari, pa najdemo na Madžarskem in 

ima za cilj selekcijo. Ta socialno-darvinistični pristop do tekmovanj temelji na tem, da s 

tekmovanji iščemo najboljšega ali najbolj talentiranega na nekem področju. V tem primeru je 
tekmec prikazan kot nekakšna ovira, ki ga moramo na vsak način odstraniti, kar kaže na nizko 
stopnjo sodelovanja. Slednji primer je veliko bolj individualističen in destruktiven po naravi, 
saj nastopi težava, ko tekmovalcu ni več do tega, da bi od tekmovanja kaj odnesel, oz. da bi se 

izboljšal, ampak je pomembno le to, da zmaga, kar vodi k destruktivnemu in ne h 

konstruktivnemu tekmovanju (Fülöp, 2009).  
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1.4 Mnenje učiteljev o tekmovanjih 

V raziskavi Učiteljevo in učenčevo razumevanje sodelovanja in tekmovanja so raziskovalci 

izvedli intervju s posameznimi učitelji, kjer so jih spraševali o njihovih mnenjih o 
tekmovalnosti učencev. Vsi učitelji so podali razloge, zakaj so učenci tekmovalni, ki so jih  
avtorji uvrstili v štiri kategorije: socialno-darvinistični razlogi, kjer so učitelji sprejeli 
tekmovalnost kot del narave otroka; idealistični razlogi, kjer si učitelji razlagajo tekmovalnost 
kot naučeno lastnost, ki bi jo morali odstraniti iz družbe; bio-kulturni razlogi, kjer učitelji 
trdijo, da je tekmovalnost del učencev, vendar je njihova naloga, da jih naučijo 
konstruktivnega in ne destruktivnega tekmovanja. Pod četrto kategorijo pa so uvrstili vse 
razloge, ki jih niso mogli sistematsko uvrstiti v ostale tri skupine (Ross idr., 2006).   

Mnenja slovenskih učiteljev, ki so jih v raziskavi intervjuvali, so si bila dokaj podobna. O 

izvoru tekmovalnosti pri učencih so vsi mnenja, da je ta lastnost prirojena, in se še najbolj 
kaže pri športni vzgoji, kjer marsikatera situacija spodbuja takšno vedenje (Ross idr., 2006).   

V članku Vloga tekmovanj avtor Verhoeff (1997) poudari, da zmagovalci tekmovanj niso 

nujno bolj uspešni pri predmetu, v katerem tekmujejo. Za primer vzame tekmovalce iz 
mednarodne matematične olimpijade (IMO), kjer omeni, da so raziskave pokazale, da niso vsi 

zmagovalci olimpijade uspešni matematiki in da ni nujno, da so uspešni matematiki ravno 
tako uspešni na teh tekmovanjih. 
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1.5 Naravoslovna tekmovanja v Sloveniji 

V tem poglavju je podan opis tekmovanj, na katerih so učenci sodelujočih mentorjev 

tekmovali v letu 2016/2017.  

 

 Tekmovanje za Preglovo priznanje  

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje je zunanje osnovnošolsko tekmovanje za 
učence 8. in 9. razreda, ki ga vsako leto organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
(ZOTKS). Učenci tekmujejo najprej na šolski ravni, kjer lahko dosežejo bronasto priznanje, 
nato pa lahko tekmujejo še na državni ravni, kjer tekmujejo za srebrno in zlato priznanje. 
Najboljšim trem tekmovalcem na državni ravni je ponujena udeležba na poletni šoli kemijskih 

znanosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (Pravilnik o tekmovanju iz znanja 

kemije, 2016). Na tekmovanju za Preglovo priznanje je v šolskem letu 2016/2017 sodelovalo 
7154 učencev in učenk iz 8. in 9. razreda osnovne šole. Od tega je 1584 (22,1 %) učencev in 
učenk dobilo bronasto priznanje, 120 (1,7 %) srebrno priznanje in 58 (0,81 %) zlato priznanje 

(Rezultati tekmovanja za Preglova priznanja in plakete, 2016). 

 

 Tekmovanje za Proteusovo priznanje 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje je osnovnošolsko tekmovanje za 

učence 8. in 9. razredov, ki ga vsako leto organizira Prirodoslovno društvo Slovenije, 

prostovoljno društvo ljubiteljev narave. Za tekmovanje je značilno, da ima vsako leto neko 
temo, na katero se nanašajo vprašanja tekmovanja. Učenci najprej tekmujejo na šolski ravni, 
kjer lahko dosežejo bronasto priznanje, nato lahko tekmujejo še na državni ravni, kjer lahko 
dosežejo srebrno ali zlato priznanje (Pravilnik o tekmovanju iz znanja biologije za osnovne 

šole za Proteusovo priznanje,2016). Na tekmovanju za Proteusovo priznanje je v šolskem letu 
2016/2017 sodelovalo 4829 učencev in učenk iz 8. in 9. razreda osnovne šole. Od tega je 1873 
(38,8 %) učencev in učenk dobilo bronasto priznanje, 323 (6,7 %) srebrno priznanje in 67 (1,4 

%) zlato priznanje (Prirodoslovno društvo slovenije, 2016). 

  

 Tekmovanje za Stefanovo priznanje  

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje je osnovnošolsko tekmovanje, ki ga 
vsako leto organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). 

Tekmovanje se deli na teoretični in praktični del, kjer morajo učenci izvesti eksperiment kot 
del tekmovanja. Učenci najprej tekmujejo na šolski ravni, kjer lahko dosežejo bronasto 
priznanje, nato lahko tekmujejo še na državni ravni, kjer lahko dosežejo srebrno ali zlato 
priznanje. Najboljšim so podarjene tudi razne praktične nagrade in možnost obiska poletne 

šole fizike (Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja, 
2016). Na tekmovanju za Stefanovo priznanje je v šolskem letu 2016/2017 sodelovalo 7007 
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učencev in učenk iz 8. in 9. razreda osnovne šole. Od tega je 2515 (35,9 %) učencev in učenk 
dobilo bronasto priznanje, 501 (7,2 %) srebrno priznanje in 99 (1,4 %) zlato priznanje 

(Rovšek, 2017).  
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2. Empirični del 

2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V raziskavi Učiteljevo in učenčevo razumevanje sodelovanja in tekmovanja avtorji navajajo  

razlike v tekmovalnosti med učenci različnih držav. Avtorji Ross idr. (2006) navajajo razlike 

med madžarskimi učenci, ki so izredno tekmovalni, ter slovenskimi učenci, pri katerih je bolj 
izrazito sodelovalno tekmovanje. Vzrok takšnega vedenja pa naj bi bile razlike v kurikulumu, 

saj madžarski učenci dobijo veliko več spodbude, ko izrazijo tekmovalno vedenje kot 

slovenski učenci. Kurikulum pa naj bi odseval kulturo, v kateri učenci in učitelji živijo, 
kultura pa vpliva na izgradnjo pojmovanj o vlogi sodelovanja in tekmovanja in kako učitelji ta 
pojmovanja posredujejo svojim učencem. 

Vpliv kurikuluma je torej pomemben za učenčevo tekmovalnost. Sedaj pa se lahko vprašamo, 
kakšen vpliv imajo izvenkurikularne aktivnosti, natančneje izvenšolska tekmovanja, na 

tekmovalnost učencev, saj imajo le-ta močan čustven vpliv na učence, ne glede na to, ali so 

učenci na tekmovanju uspešni ali ne. Ti odzivi pa zasedejo ves spekter, saj najdemo pozitivne 
ter negativne odzive za oba izida (Fülöp, 2009). Glede na to, da čustva vplivajo na naše 
vedenje, lahko sklepamo, da čustva, ki jih učenci doživljajo na tekmovanjih, vplivajo na 

njihovo vedenje, natančneje na tekmovalna vedenja.  

Namen raziskave je izvedeti, ali je sodelovanje pri naravoslovnih izvenšolskih tekmovanjih 
povezano s pojavom vedenj v razredu, ki so jih avtorji označili za vedenja, povezana s 
tekmovalnostjo pri posameznikih (Ross idr., 2006). Z znanjem, ki ga bomo pridobili z 

raziskovanjem tega problema, bodo lahko učitelji učencem bolje priporočali, ali naj sodelujejo 
na izvenšolskih naravoslovnih tekmovanjih, saj tekmovanja vplivajo na posameznikovo 

motivacijo in spodbudo za delo (Fülöp, 2009). Hkrati pa bi lahko učencem ta tekmovanja 

odsvetovali, saj bi lahko dodatno spodbudile destruktivna tekmovalna vedenja pri določenih 
posameznikih.  
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2.2 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja, na katera nameravam odgovoriti, so: 

 Kako tekmovalni so učenci, ki sodelujejo na tekmovanjih v osnovni šoli v primerjavi z 

učenci, ki na tekmovanja ne hodijo, po izkušnjah njihovih učiteljev? 

 Kakšne so razlike v tekmovalnosti med učenci, ki so na tekmovanjih uspešni, in 

tistimi, ki so neuspešni? 

 Kakšne razlike opazimo med deklicami in dečki, ki se udeležujejo tekmovanj? 

 

2.3 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskava temelji na deskriptivni in neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja. V 

raziskavi sem uporabil kvantitativen raziskovalni pristop. 

 

2.4 Vzorec 

Vzorec v raziskavi sestavljajo učitelji, ki so pripravljali učence ali učenke osnovne šole v 

šolskem letu 2016/2017 na naslednja tekmovanja: tekmovanje za Proteusovo priznanje za 

osnovne šole, tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje in tekmovanje 

osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanovo priznanje. 

V raziskavi je sodelovalo največ učiteljev mentorjev fizike (16), najmanj pa učiteljev 
mentorjev biologije (10). Pri raziskavi je sodelovalo tudi 11 učiteljev mentorjev kemije. 

Skupaj je v raziskavi sodelovalo 32 učiteljev. 11 sodelujočih mentorjev je bilo iz Goriške in 
Primorsko-notranjske regije, 21 učiteljev pa iz Podravske in Pomurske regije.  

 

2.5 Opis vprašalnika 

Za pridobivanje podatkov sem v raziskavi uporabil spletni vprašalnik, sestavljen za namen 
raziskave. Sestavljen je bil iz osmih vprašanj.  

Prvo vprašanje se je nanašalo na to, kateri predmet oz. tekmovanje so v šolskem letu 
2016/2017 učitelji mentorirali. S tem vprašanjem smo v raziskavi dobili informacijo, koliko 

mentorjev iz posameznih predmetov je sodelovalo v raziskavi.  

Drugo vprašanje se je nanašalo na število učencev in učenk, ki jih je vsak učitelj mentoriral v 
šolskem letu 2016/2017.  
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V tretjem in četrtem vprašanju je bila učiteljem mentorjem podana tabela z različnimi opisi 
vedenj učencev, kjer so morali ustrezno izbrati vzorce pojavljanja nekega vedenja učencev 
tekmovalcev, glede na vedenje ostalih učencev v razredu.  

Vzorci vedenja, ki sem jih v raziskavi izbral kot tekmovalno vedenje, so bili izbrani glede na 

raziskavo Učiteljevo in učenčevo razumevanje sodelovanja in tekmovanja, kjer so 

raziskovalci v razredih opazovali določena vedenja učencev, ki so jih raziskovalci označili za 
tekmovalne (Ross idr., 2006). Tabela tekmovalnih vedenj je bila podana dvakrat, posebej za 

čenke in posebej za učence, zaradi primerjave vedenj po spolu. 

V petem vprašanju so učitelji napisali, koliko bronastih, srebrnih ali zlatih priznanj so njihovi 

učenci prejeli na naravoslovnih tekmovanjih, ki so jih mentorirali.  

Zadnja tri vprašanja so bila odprtega tipa. Njihov namen je bil pridobiti mnenje učiteljev o 
tekmovalnosti njihovih učencev ter kako le-ta vpliva na njihovo vedenje. 

Vprašalnik, uporabljen v raziskavi, se nahaja v prilogi diplomskega dela. 

 

2.6 Zbiranje podatkov 

Podatki so bili zbrani s spletnim vprašalnikom, postavljenim v spletnem okolju 1ka.  

Vprašalnik je bil posredovan učiteljem preko ravnateljev šol, ki so jim preko e-pošte 
posredovali povezavo do spletnega vprašalnika. Spletni vprašalnik je bil aktiven med 1. 5. 

2017 in 15. 5. 2017, odposlan pa je bil ravnateljem osnovnih šol v  Primorsko-notranjski in 

Goriški regiji. V celoti je bil vprašalnik posredovan ravnateljem 31 osnovnih šol.  

Spletni vprašalnik je bil ponovno aktiven med 24. 5. 2017 in 4. 6. 2017, tokrat pa je bil 

odposlan ravnateljem osnovnih šol v Pomurski in Podravski regiji. Tokrat je bilo 

kontaktiranih 108 ravnateljev osnovnih šol. Skupno je bilo torej kontaktiranih 139 ravnateljev. 

Na vprašalnik je v celoti kliknilo 54 učiteljev, ustrezno pa ga je izpolnilo 32 učiteljev.  

 

2.7 Obdelava podatkov 

Pri analizi so bili odgovori razdeljeni v pet skupin: zaznani vzorci vedenja pri učencih, 

zaznani vzorci vedenja pri učenkah, primerjava zaznanih vzorcev vedenja med učenci in 
učenkami, zaznani vedenja pri učencih glede na njihov dosežek na tekmovanjih ter odgovori 

učiteljev na odprta vprašanja. 

Podatki o raziskavi so bili pridobljeni preko spletne strani 1ka, kjer je podatke mogoče že do 
določene mere analizirati. Pripravljene so bile preglednice s prikazano frekvenčno 

porazdelitvijo posameznih rezultatov. Te preglednice so bile uporabljene v rezultatih pri 

vzorcih vedenja pri fantih ter vzorcih vedenja pri dekletih.  Za primerjavo vedenj med fanti in 

dekleti je bil uporabljen Mann-Whitney U-test. 
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Pri izračunu povprečnega števila učencev, ki so dosegli priznanja na vseh treh naravoslovnih 
tekmovanjih v letu 2016, sem moral najprej izračunati odstotne vrednosti posameznih deležev 
učencev, ki so dobili bronasta, srebrna in zlata priznanja. Nato sem izračunal povprečno 
vrednost za vsako priznanje pri vseh treh tekmovanjih. Dobljene deleže sem lahko nato 
primerjal z odstotnimi deleži, ki sem jih dobil pri raziskavi. 

Pri vzorcih vedenja pri učencih glede na njihov dosežek na tekmovanjih sem izračunal 

povprečno število učencev tekmovalcev, ki so na tekmovanjih dosegli priznanje, na učitelja 
mentorja glede na njihove podane odgovore v vprašalniku.  
 

Odgovori na odprta vprašanja so bili kvalitativno analizirani z odprtim kodiranjem. Tako sem 

lahko izvedel frekvenčno porazdelitev grupiranih rezultatov, kjer sem lahko prikazal 
frekvence pojavljanja določenih odgovorov.  

 

2.8 Rezultati z interpretacijo 

V naslednjem poglavju so rezultati razdeljeni v pet skupin: zaznani vzorci vedenja pri fantih, 

zaznani vzorci vedenja pri dekletih, primerjava zaznanih vzorcev vedenja med učenci in 
učenkami, zaznana vedenja pri učencih glede na njihov dosežek na tekmovanjih ter odgovori 
učiteljev na odprta vprašanja. Rezultati prvih dveh skupin so predstavljeni na enak način, in 
sicer v tabeli, kjer so v stolpcih razvrščeni tipi vedenja, v vrsticah pa pogostost pojavljanja 
vedenja. Tako lahko vidimo, kakšne odgovore so učitelji izbirali. Odgovori, ki so jih učitelji 
najpogosteje izbrali, so okrepljeni. 

V četrti skupini so rezultati prikazani najprej v tabeli, kjer je predstavljeno povprečno število 
učencev z določenim priznanjem, ki jih ima v povprečju ima vsak učitelj. Nato so podatki 

prikazani še s tremi grafi, vsak graf za določeno priznanje: bronasto, srebrno ter zlato. Grafi 

prikazujejo odvisnost povprečnega števila učencev z določenim priznanjem pri posameznem 
učitelju od izbire odgovorov pri pojavljanju tekmovalnih vedenj pri učencih tekmovalcih.  

V peti skupini pa so prikazani odgovori učiteljev na odprta vprašanja. Podobni odgovori so 

bili razvrščeni v skupine. Tako smo lahko prikazali, kolikšen delež učiteljev v raziskavi 
razmišlja podobno o učencih tekmovalcih. 
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2.8.1 Zaznani vzorci vedenja pri učencih 

Iz tabele 1 lahko vidimo razhajanja med učenci, ki tekmujejo na naravoslovnih tekmovanjih, 
in njihovimi sošolci, ki na tekmovanjih ne sodelujejo. Pri vedenju št. 1, 2, 3 in 8 lahko vidimo 

večje izražanje določenega vedenja kot pri ostalih učencih. To se še posebej vidi pri vedenju 
št. 2, kjer je 85 % učiteljev ali učiteljic mentorjev/mentoric izbralo odgovor več kot ostali 
učenci, kar kaže na večjo stopnjo izražanja tega vedenja pri učencih tekmovalcih v primerjavi 
z učenci netekmovalci. Pri ostalih vedenjih vidimo večjo prevlado odgovora kot ostali učenci, 
kar pomeni, da na teh področjih ni pomembnejših razlik med učenci tekmovalci in njihovimi 
sošolci. Lahko tudi poudarimo, da je zelo malo učiteljev izbralo odgovor, da se neko 

obnašanje ne pojavlja, oziroma da se ponavlja neprestano. Ravno tako je bil zelo redko izbran 

odgovor, da se neko obnašanje pojavlja manj kot pri ostalih učencih, iz česar lahko sklepamo, 
da učenci tekmovalci lahko tekmovalna vedenja izražajo bolj ali enako kot svoji sošolci 
netekmovalci, manj pa zelo redko.  

 

Tabela 1:Zaznani vzorci vedenja pri učencih, ki sodelujejo na naravoslovnih tekmovanjih 

 Vedenje Pogostost 

pojavljanja 

Obnašanje 
se nikoli 

ne pojavi 

     Manj 

kot ostali 

učenci 

  Kot ostali 

učenci (ni 
razlik) 

  Več kot 
ostali 

učenci 

 Obnašanje 
se 

neprestano 

(pogosto) 

pojavlja 

Skupaj 

1 Dvigovanje rok, ko 

učitelj postavlja 
vprašanja 

f 1 1 8 14 3 27 

f% 4 % 4 % 30 % 52 % 11 % 100 % 

2 Sodelovanje v 

strukturiranih 

tekmovanjih v razredu 

(npr. Učitelj postavi 
učencem nalogo, ter 
jih izziva, kdo bo prej 

rešil) 

f 0 0 2 23 2 27 

f% 0 % 0 % 7 % 85 % 7 % 100 % 

3 Navdušenje pri 
sodelovanju v 

tekmovalnih situacijah 

f 0 1 9 14 3 27 

f% 0 % 4 % 33 % 52 % 11 % 100 % 

4 Samostojno začenjanje 
spontanih tekmovanj s 

sošolci (npr. Kdo bo 
prej rešil nalogo, 
čeprav ni učitelj 
zahteval) 

f 0 1 20 6 0 27 

f% 0 % 4 % 74 % 22 % 0 % 100 % 

5 Kršitev pravila 

»počakaj da te 
pokličem«. (Npr. 
povedo pravilen 

odgovor, preden 

učitelj izbere učenca) 

f 1 2 12 11 1 27 

f% 4 % 7 % 44 % 41 % 4 % 100 % 

6 Primerjanje lastnih 

dosežkov z ostalimi 
učenci (npr. kdo je 
dobil boljšo oceno) 

f 2 2 12 9 1 26 

f% 8 % 8 % 46 % 35 % 4 % 100 % 

7 Tekmovanje v tem, 

kdo bo sodeloval z 

učiteljem (npr. ko 
učitelj vpraša, kdo mi 
bo pomagal pri izvedbi 

naloge) 

f 0 0 14 12 0 26 

f% 0 % 0 % 54 % 46 % 0 % 100 % 
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8 Sodelovanje v 

tekmovanjih izven 

razreda/šolskih 
obveznosti (npr. 

glasbena ali športna 
tekmovanja) 

f 0 1 9 16 1 27 

f% 0 % 4 % 33 % 59 % 4 % 100 % 

9 Skrivanje odgovorov 

pred ostalimi učenci 
f 2 1 21 2 0 26 

f% 8 % 4 % 81 % 8 % 0 % 100 % 

 

Ko pride do tekmovalnih vedenj pri učencih, lahko marsikdo iz lastnih izkušenj omeni, da 

fantje izkazujejo tekmovalnost veliko bolj kot dekleta. To je vsekakor povezano s socialnim 

konstruktom spola. Socialni konstrukt spola je vse, kar družba obravnava kot naravne ženske 
ali moške lastnosti ali karakteristike, pripisane posameznikom glede na njihov biološki spol. 
Tako so moške lastnosti povezane z močjo in agresivnostjo, zaradi česar je sprejemljivo v 
družbi, da fantje bolj izkazujejo tekmovalna vedenja (Ross idr., 2006).   

Iz rezultatov lahko vidimo, da so fantje tekmovalci po mnenju njihovih učiteljev mentorjev v 

večini tekmovalnih vedenj podobni svojim sovrstnikom, ki ne tekmujejo, vendar pa obstajajo 
tudi področja, kjer določeno vedenje veliko bolj izražajo. Najbolj izrazita pa sta dvigovanje 

rok, ko učitelj postavlja vprašanja ter sodelovanje v strukturiranih tekmovanjih v razredu.  

Obe bi lahko povezali s tem, da se fantom preko tekmovanj odpre nov pogled na šolo. Prej so 

nanjo lahko gledali le kot inštitucijo za učenje, sedaj pa jim je prikazana tudi kot možnost za 
izražanje svojega tekmovalnega vedenja. To lahko sklepamo tudi iz tega, da je pri fantih 
tekmovalcih večji pojav navdušenje pri sodelovanju v tekmovalnih situacijah. Opazimo, da 

veliko fantov tudi sodeluje v tekmovanjih izven šole, kar ni presenetljivo, saj veliko fantov 

sodeluje v raznih športnih aktivnostih. Šport je eden izmed načinov izražanja tekmovalnih 
vedenj pri fantih, saj podpira tekmovalno vedenje in agresivnost, obe pa lahko povežemo z 
moškimi lastnosti, ki so družbeno sprejemljive. 
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2.8.2 Zaznani vzorci vedenja pri učenkah 

Iz tabele 2 lahko vidimo razlike med učenkami, ki tekmujejo na naravoslovnih tekmovanjih, 
in njihovimi sošolci ter sošolkami, ki na tekmovanjih ne sodelujejo, glede na mnenje njihovih 

učiteljev ali učiteljic mentorjev/mentoric. Podobno kot pri fantih lahko vidimo pri vedenjih št. 
1, 2 in 8 višjo stopnjo pojavljanja pri učenkah, ki sodelujejo na naravoslovnih tekmovanjih. 
Visoko izbiro odgovora Več kot ostali učenci lahko vidimo pri vedenju št.1 in št.2. Pri ostalih 

vedenjih vidimo večjo prevlado odgovora kot ostali učenci, kar pomeni, da na teh področjih ni 
pomembnejših razlik med učenkami tekmovalkami in njihovimi sošolci, po mnenju njihovih 

učiteljev ali učiteljic mentorjev/mentoric. Ravno tako kot pri fantih tudi pri dekletih opazimo, 

da večina učiteljev ni izbrala, da se neka vedenja neprestano ali nikoli ne pojavljajo. Ravno 
tako ne vidimo velike izbire odgovora, da se neko vedenje pojavlja manj kot pri ostalih 

učencih. Iz tega lahko sklepamo, da enako kot pri fantih učenke tekmovalke lahko tekmovalna 
vedenja izražajo bolj ali enako kot njihovi sošolci netekmovalci, manj pa zelo redko.  

Tabela 2:Zaznani vzorci vedenja pri učenkah, ki sodelujejo na naravoslovnih tekmovanjih 

 Vedenje Pogostost 

pojavljanja 

Obnašanje 
se nikoli ne 

pojavi 

Manj kot 

ostali 

učenci 

Kot ostali 

učenci (ni 

razlik) 

Več kot 
ostali 

učenci 

Obnašanje 
se 

neprestano 

(pogosto) 

pojavlja 

Skupaj 

1 Dvigovanje rok, ko 

učitelj postavlja 
vprašanja 

f 0 1 6 18 3 28 

f% 0 % 4 % 21 % 64 % 11 % 100 % 

2 Sodelovanje v 

strukturiranih 

tekmovanjih v 

razredu (npr. Učitelj 
postavi učencem 
nalogo, ter jih 

izziva, kdo bo prej 

rešil) 

f 0 0 9 18 1 28 

f% 0 % 0 % 32 % 64 % 4 % 100 % 

3 Navdušenje pri 
sodelovanju v 

tekmovalnih 

situacijah 

f 0 0 14 11 3 28 

f% 0 % 0 % 50 % 39 % 11 % 100 % 

4 Samostojno 

začenjanje spontanih 
tekmovanj s sošolci 
(npr. Kdo bo prej 

rešil nalogo, čeprav 
ni učitelj zahteval) 

f 0 1 20 6 1 28 

f% 0 % 4 % 71 % 21 % 4 % 100 % 

5 Kršitev pravila 
»počakaj da te 
pokličem«. (Npr. 
povedo pravilen 

odgovor, preden 

učitelj izbere 
učenca) 

f 2 3 19 2 2 28 

f% 7 % 11 % 68 % 7 % 7 % 100 % 

6 Primerjanje lastnih 

dosežkov z ostalimi 
učenci (npr. kdo je 
dobil boljšo oceno) 

f 1 2 13 10 2 28 

f% 4 % 7 % 46 % 36 % 7 % 100 % 

7 Tekmovanje v tem, 

kdo bo sodeloval z 

učiteljem (npr. ko 
učitelj vpraša, kdo 
mi bo pomagal pri 

izvedbi naloge) 

f 0 1 17 10 0 28 

f% 0 % 4 % 61 % 36 % 0 % 100 % 

8 Sodelovanje v 

tekmovanjih izven 
f 1 0 7 14 6 28 
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razreda/šolskih 
obveznosti (npr. 

glasbena ali športna 
tekmovanja) 

f% 4 % 0 % 25 % 50 % 21 % 100 % 

9 Skrivanje 

odgovorov pred 

ostalimi učenci 

f 5 1 17 3 1 27 

f% 19 % 4 % 63 % 11 % 4 % 100 % 

 

Če želimo primerjati odgovore učiteljev mentorjev o tekmovalnih vedenjih njihovih učencev 
tekmovalcev s tekmovalnimi vedenji učenk tekmovalk, moramo najprej razumeti, kako 

deklice sploh izražajo svoja tekmovalna vedenja. Razumeti moramo, kako socialni konstrukt 

spola vpliva na vedenje deklet, saj ženske karakteristike v naši kulturi niso povezane z 

agresivnostjo in tekmovalnim vedenjem kot pri fantih, ampak s čustvenostjo ter skrbjo za 

druge. Ravno tako kot fantje morajo dekleta slediti tem dodeljenim karakteristikam v družbi. 
Ravno zaradi teh karakteristik je norma za dekleta, da so manj tekmovalna in bolj pasivna kot 

njihovi moški sovrstniki, zaradi česar se vedenja deklet bolj naslanjajo na sodelovalna 
vedenja. Dekleta, ki izražajo tekmovalna vedenja, lahko družba označi kot manipulativna, kar 

je lahko tudi eden izmed razlogov, da se dekleta izogibajo takih vedenj (Ross idr., 2006).    

Pri rezultatih lahko vidimo, da so dekleta tekmovalke povečini enake svojim sovrstnicam, ki 

ne tekmujejo. Izrazite vrhove vidimo le pri vedenjih dvigovanje rok, ko učitelj postavlja 
vprašanja ter sodelovanje v strukturiranih tekmovanjih v razredu, kar je podobno kot pri 

fantih. Oboje bi lahko povezali s tem, da se deklicam, ki zaradi svojega spola ne smejo 

izražati pretiranega tekmovanja, v šoli odpre možnost za izražanje tekmovalnega vedenja, ne 

da bi izpadle manipulativne.  

 

2.8.3 Primerjava vzorcev vedenja med učenci in učenkami 

Za izračun primerjave vzorcev vedenja učencev in učenk tekmovalk glede na mnenje njihovih 
učiteljev mentorjev je bil uporabljen Mann-Whitney U-test. S tem testom smo lahko preverili, 

ali obstajajo statistično pomembne razlike med učenci tekmovalci in učenkami tekmovalkami 
pri vsakem izmed devetih vedenj. 

Pri vedenju dvigovanje rok, ko učitelj postavlja vprašanja, Mann-Whitneyjev U-test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med  učenci (Md  =  4, n  =  27) in učenkami (Md  =  4,  

n = 28); U = 336,000, z = -0,798, p = 0,425.  

Pri vedenju sodelovanje v strukturiranih tekmovanjih v razredu, Mann-Whitneyjev U-test je 

pokazal statistično pomembne razlike med učenci (Md = 4, n = 27) in učenkami (Md = 4,  n = 

28); U = 278,000, z = -2,215, p = 0,027.  

Pri vedenju navdušenje pri sodelovanju v tekmovalnih situacijah, Mann-Whitneyjev U-test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med učenci (Md = 4, n = 27) in učenkami (Md = 4,  n = 

28); U = 340,500, z = -0,692, p = 0,489.  
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Pri vedenju samostojno začenjanje spontanih tekmovanj s sošolci, Mann-Whitneyjev U-test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med učenci (Md = 4, n = 27) in učenkami (Md = 3,5,  n 

= 28); U = 364,500, z = -0,292, p = 0,770.  

Pri vedenju kršitev pravila »počakaj da te pokličem«, Mann-Whitneyjev U-test je pokazal 

statistično pomembne razlike med  učenci (Md = 3, n = 27) in učenkami (Md = 3,  n = 28); U 

= 272,000, z = -1,987, p = 0,047.  

Pri vedenju primerjanje lastnih dosežkov z ostalimi učenci, Mann-Whitneyjev U-test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med učenci (Md = 3, n = 26) in učenkami (Md = 3,  n = 

28); U = 335,000, z = -0,542, p = 0,588.  

Pri vedenju tekmovanje v tem, kdo bo sodeloval z učiteljem, Mann-Whitneyjev U-test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med učenci (Md = 3, n = 26) in učenkami (Md = 3,  n = 

28); U = 319,000, z = -0,904, p = 0,366.  

Pri vedenju tekmovanje v tem, kdo bo sodeloval z učiteljem, Mann-Whitneyjev U-test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med učenci (Md = 3, n = 26) in učenkami (Md = 3,  n = 

28); U = 319,000, z = -0,904, p = 0,366.  

Pri vedenju sodelovanje v tekmovanjih izven razreda/šolskih obveznosti, Mann-Whitneyjev U-

test ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci (Md = 4, n = 27) in učenkami (Md = 

4,  n = 28); U = 306,500, z = -1,336, p = 0,191.  

Pri vedenju sodelovanje v tekmovanjih izven razreda/šolskih obveznosti, Mann-Whitneyjev U-

test ni pokazal statistično pomembnih razlik med  učenci (Md = 3, n = 26) in učenkami (Md = 

3,  n = 27); U = 338,000, z = -0,292, p = 0,770.  

Kot lahko vidimo iz primerjave med učenci in učenkami tekmovalkami, glede na mnenje 
njihovih učiteljev in učiteljic mentorjev/mentoric, ni veliko statističnih razlik. Učenci in 
učenke tekmovalci se pomembno statistično razlikujejo le pri vedenju sodelovanje v 

strukturiranih tekmovanjih v razredu in vedenju kršitev pravila »počakaj da te pokličem«. 

Obe vedenji naj bi učenci tekmovalci, po mnenju njihovih učiteljev in učiteljic  

mentorjev/mentoric, bolj izražali kot učenke tekmovalke.  

Razliki v vedenju med učenci tekmovalci in učenkami tekmovalkami lahko razložimo s 
socialnim konstruktom spola, ki narekuje vedenje posameznikom glede na njihov biološki 
spol (Ross idr., 2006). Da dekleta manj sodelujejo pri strukturiranih tekmovanjih v razredu 

glede na fante, lahko utemeljimo s tem, da so dekleta glede na teorijo socialnega konstrukta 

spola veliko bolj pasivna ter skrbna do drugih, zaradi česar bi se mogoče raje odločila za 

sodelovalne pristope. Pri fantih je agresivno vedenje veliko bolj sprejemljivo kot pri dekletih, 

s čimer lahko razložimo vedenje kršitev pravila »počakaj, da te pokličem«.  
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2.8.4 Zaznani vzorci vedenja pri učencih tekmovalcih glede na dosežek 

Namen tega vprašanja je bil poizvedeti, koliko bronastih, srebrnih ter zlatih priznanj so 

njihovi učenci dobili na tekmovanjih v šolskem letu 2016/2017. Na ta način smo izvedeli 
povprečno število priznanj na posameznega učitelja. 

Tabela 3: Povprečno število učencev, ki je doseglo priznanja, pri posameznemu učitelju 

Vrsta priznanja M 

Bronasto priznanje 6.1 

Srebrno priznanje 1.7 

Zlato priznanje 0.3 

 

Povprečno število učencev z bronastim priznanjem na učitelja je torej 6,1, s srebrnim 

priznanjem 1,7 in z zlatim priznanjem 0.3, kar lahko razložimo tako, da je v povprečju na tri 
učitelje mentorje en učenec, ki je dosegel zlato priznanje. V raziskavi je sodelovalo 32 

učiteljev, kar pomeni, da so v povprečju imeli 195 učencev z bronastim priznanjem, 54 

učencev s srebrnim priznanjem in 10 učencev z zlatim priznanjem. Povprečno število 
učencev, ki jih je imel vsak učitelj ali učiteljica mentor/mentorica v raziskavi, je 7, število 
učenk pa 9. Iz tega povprečja lahko izračunamo, da so  učitelji in učiteljice mentorji, ki so 

sodelovali v tej raziskavi, skupno imeli 512 učencev. Če delež učencev tekmovalcev, ki so na 
tekmovanjih dobili priznanje, preračunamo v odstotke in jih primerjamo s povprečnim 

deležem podeljenih nagrad glede na celotno število tekmovalcev na vseh treh tekmovanjih po 

Sloveniji, vidimo, da smo imeli v našem vzorcu veliko večji delež učencev s srebrnim in 
bronastim priznanjem.  

Tabela 4: Delež učencev, ki je na tekmovanjih prejel priznanje 

Vrsta priznanja Delež učencev v raziskavi Delež učencev po Sloveniji 

Bronasto priznanje 38 % 32 % 

Srebrno priznanje 10,5 % 5 % 

Zlato priznanje 2 % 1,2 % 

 

Na grafih 1, 2 in 3 vidimo, kako pogosto se določena vedenja pojavijo pri posameznih 
skupinah učencev. Pri bronastih priznanjih lahko vidimo, da so učitelji z različnim številom 
učencev, ki so na tekmovanjih dobili bronasto priznanje, dokaj enakomerno izbirali 
pojavljanje vzorcev vedenja preko celotnega spektra. Podoben pojav vidimo pri učencih, ki so 
na tekmovanjih dobili srebrno priznanje. Najbolj zanimiv pa  je lahko zadnji graf, ki prikazuje 

učence, ki so na tekmovanjih dobili zlato priznanja. Teh je bilo sicer zelo malo, vendar so 

učitelji, ki so imeli zlate učence, izbirali le odgovore, da je neko obnašanje kot pri ostalih 
učencih ali pa, da se večkrat pojavi. To je še posebej poudarjeno pri dvigovanju rok ter v 
navdušenju v tekmovalnih situacijah, kar je sicer podobno izraženemu obnašanju pri fantih in 
dekletih, kar smo lahko videli pri prejšnjih vprašanjih. Zanimiv je tudi poudarek, da naj bi 
učenci, ki so na tekmovanjih dosegli zlato priznanje, veliko bolj kot ostali učenci začenjali 

spontano tekmovati s svojimi sošolci.  
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Slika 1: Povprečno število učencev tekmovalcev pri posameznem mentorju, ki je v šolskem 
letu 2016/2017 prejelo bronasto priznanje, v odvisnosti od pojavljanja obnašanja 

Slika 2: Povprečno število učencev tekmovalcev pri posameznem mentorju, ki je v šolskem 
letu 2016/2017 prejelo srebrno priznanje v odvisnosti od pojavljanja obnašanja 
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Slika 3: Povprečno število učencev tekmovalcev pri posameznem mentorju, ki je v šolskem 
letu 2016/2017 prejelo zlato priznanje, v odvisnosti od pojavljanja obnašanja 

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da se določena tekmovalna vedenja pri učencih, ki so dosegli 
bronasto ali srebrno priznanje, pokažejo različno pogosto, medtem ko učenci z zlatim 
priznanjem pokažejo veliko večjo pogostost pojavljanja tekmovalnih vedenj. To ugotovitev 
lahko povežemo z raziskavo nevroznanstvenikov iz Kalifornije, ki so v svojem delu spremljali 

vpliv socialnega nivoja na kognitivne sposobnosti posameznikov. Pri raziskavi so pokazali, da 

so posamezniki z nizkim uspehom na testu imeli povečano delovanje amigdale, kar so 
raziskovalci povezali s čustvenim vzburjenjem in strahom, kar naj bi negativno vplivalo na 

izvedbe nalog v delovnem spominu. Posamezniki, ki so pa na testih bili uspešnejši, so 

posledično imeli višji socialni status v preiskovani skupini. Višji socialni status pa naj bi na 
posameznika vplival kot motivator, podobno, kot je hrana motivator pri živalih   (Kishida, 

Yang, Quartz, Quartz in Montague, 2012).   

Za pridobitev vzorcev vedenja pri učencih tekmovalcih glede na njihov dosežek je bilo malo 
več težav kot pri prejšnjih dveh vprašanjih, saj v raziskavi učiteljev nismo direktno vprašali, 
naj naredijo primerjavo v vzorcih vedenja med manj ter bolj uspešnimi učenci. Poudariti 
moram tudi, da vzorec ni reprezentativen, saj sem že tako delal z majhnim vzorcem učiteljev, 

v katerem pa je bilo zelo malo učiteljev z  učenci, ki so dosegli zlato priznanje. 
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2.8.5 Odgovori na odprta vprašanja 

Učiteljem mentorjem so bila v vprašalniku postavljena vprašanja, na katera so lahko prosto 

odgovarjali. Namen teh vprašanj je bil pridobiti mnenje učiteljev mentorjev o tekmovalnosti 

njihovih učencev ter izvedeti, katera druga vedenja so oni sami opazili pri učencih, ki so jih 
mentorirali v šolskem letu 2016/2017. 

 

1. vprašanje:  Ali ste opazili še kakšne druge vzorce obnašanja, ki niso navedeni v zgornji 
tabeli? So značilni za fante, za dekleta ali za oboje v enaki meri? 

V celoti je na to vprašanje odgovorilo 20 učiteljev. Pri tem vprašanju ni bilo nobenega 
prevladujočega odgovora: dobili smo tudi različne, nasprotujoče si odgovore. V oklepajih pri 

odgovorih je zapisano število učiteljev, ki so na vprašanje podali naveden odgovor. 

 Primeri: 

 Vedoželjnost, želja po velikem številu nalog in vaj pred tekmovanjem, prosijo za 
dodatne naloge, navdušenost za predmet, zavzetost za delo in spoznanja, logično 
mišljenje in pridnost (6). 

 Malo samostojnega učenja, samostojno učenje predvsem v šoli, pasivnost, odklanjanje 

individualnega dela zaradi preobremenjenosti, veliko učencev je treba siliti k delu (4). 

 Učenci tekmovalci so si med sabo zelo različni, tekmovanja nimajo vpliva na njihov 
karakter (2). 

Pri tem vprašanju so bile poudarjene razlike med spoloma: 

 Fantje so manj odgovorni kot dekleta, učenke se osebnostno razvijajo in bogatijo pri 
tekmovanjih (2). 

  

 6 učiteljev na vprašanje ni odgovorilo. 

2. Vprašanje: Ali se vam zdi ideja, da so učenci bolj tekmovalni, če hodijo na tekmovanja, 
nova? 

Na to vprašanje je odgovorilo 22 učiteljev. 17 učiteljem mentorjem se ideja ne zdi nova. 

Ostali menijo, da učenci, ki hodijo na tekmovanja, niso bolj tekmovalni, oz. so v primerjavi z 

ostalimi učenci enako tekmovalni. To lahko razložimo s tem, da so v raziskavi Učiteljevo in 
učenčevo razumevanje sodelovanja in tekmovanja učitelji poudarili, da je tekmovalnost pri 
učencih neizogibna in da je naraven pojav (Ross idr., 2006). Torej lahko sklepamo, da je 

večina učiteljev mnenja, da so njihovi učenci, ki tekmujejo na tekmovanjih, bolj tekmovalni 

kot njihovi sovrstniki, saj so bolj izpostavljeni tekmovalnim situacijam ter se pri njih bolj 

spodbuja tekmovalno vedenje.  
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 3. vprašanje: Prosimo vas, da sem zapišete, kar se vam še zdi pomembno o lastnosti 
učencev, ki hodijo na tekmovanja, pa vas tega nismo vprašali. 

Na to vprašanje je odgovorilo 21 učiteljev. Podobno kot pri prvem vprašanju ni bilo nobenega 

prevladujočega odgovora in ravno tako je prišlo do raznolikih in nasprotujočih odgovorov. V 

oklepajih pri odgovorih je zapisano število učiteljev, ki so na vprašanje podali naveden 
odgovor.  

Primeri: 

 Učitelj mentor omeni, da je tekmovalnost za učence ovira, saj se zaradi nje primerjajo 
z ostalimi učenci (1). 

 Učenci hodijo na tekmovanje zaradi prisile staršev ali zaradi drugih zunanjih motivacij 

(npr. štipendija) (4). 

 Učenci tekmovalci so samozavestnejši pri odgovarjanju na vprašanja in pri svojem 
delu, so samostojnejši in se znajdejo v novih situacijah. Ne vdajo se zlahka ter včasih 
tudi sami prevzamejo vlogo učitelja (najpogostejši odgovor) (7). 

 Večja ambicioznost za dodatno delo, dodatno znanje (nakup dodatne literature) (3). 

 Egoistični učenci – ne želijo deliti znanja in izkušenj z vrstniki ali mlajšimi učenci (1). 

 4 učitelji na vprašanje niso odgovorili. 

 

Iz odgovorov na vprašanja lahko vidimo, da so mnenja učiteljev mentorjev o njihovih 
tekmovalcih različna. Nekateri pri svojih učencih opisujejo pozitivne lastnosti, kot so želja po 
delu, samostojnost, ambicioznost, drugi pa opisujejo neodgovornost, pasivnost, zavračanje 
dodatnega dela, egoizem ipd. Skratka, pri prvemu in tretjemu vprašanju je prišlo do mešanih 
odgovorov. Takšen odnos so podali tudi učitelji iz Anglije, Madžarske in Slovenije, izmed 
katerih so predvsem slovenski učitelji poudarjali, da je tekmovalnost prirojena lastnost, na 

katero so povečini gledali negativno oziroma kot nek pojav, ki ga je treba nadzirati. Vendar 
kljub temu na tekmovalnosti ne gledajo le strogo  negativno, ampak tudi kot na orodje, s 

katerim spodbudijo učence k izboljšanju samih sebe, predvsem v smislu, da tekmujejo proti 

svojim prejšnjim rezultatom. Skratka, tekmovalna vedenja so podprta, dokler so le ta v 

»zdravem duhu« tekmovanja (Ross idr., 2006). 

Zanimivo je tudi, da noben od učiteljev v raziskavi ni podal enakega mnenja kot Verhoeff 

(1997), ki v svojem delu omeni, da če je nekdo uspešen na tekmovanju, še ne pomeni, da je 
uspešen pri predmetu, na katerega se tekmovanje nanaša ter obratno: učenci z dobrim 
uspehom v šoli se lahko na tekmovanjih slabše izkažejo. 
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3. Zaključek 

Cilj diplomskega dela je bil preveriti, kakšen vpliv imajo naravoslovna izvenšolska 
tekmovanja na tekmovalnost učencev, oziroma v kolikšni meri učitelji mentorji zaznajo 
določene značilnosti učnega vedenja tekmovalcev v primerjavi z učenci netekmovalci. V 

raziskavi so bile primerjane razlike v tekmovalnosti med učenci tekmovalci in učenkami 
tekmovalkami ter razlike med učenci, ki so dosegli različne rezultate na tekmovanjih. Vse tri 
kategorije sem preveril tako, da sem učitelje mentorje povprašal po vzorcih vedenja njihovih 

učencev ter kako pogosto se ti pojavljajo v primerjavi z ostalimi učenci. Tako sem lahko 
primerjal, kateri vzorci vedenja se pojavljajo pri posameznih skupinah. 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da vsi učenci tekmovalci v primerjavi z učenci netekmovalci, 
po izkušnjah njihovih učiteljev mentorjev veliko več dvigujejo roke, ko učitelj postavlja 
vprašanja, bolj sodelujejo pri strukturiranih tekmovanjih v razredu in je veliko bolj verjetno, 

da sodelujejo pri drugih tekmovanjih izven šolskih obveznosti (npr. glasbena ali športna 
tekmovanja). Naslednje ugotovitve bi lahko uporabili pri motivaciji učencev za določene 
predmete.Lamanauskas (2009) v svojem delu omeni, ima večina šol težav pri poučevanju 

kemije, še posebej zaradi nerazumevanja ali ker se jim zdi nerelevantna za življenje. Učitelji 
bi tako lahko učence dodatno motivirali za predmete s tem, da bi jih zainteresirali za 

tekmovanja iz teh predmetov. Enakega mnenja je v svojem delu tudi Verhoeff, ki pravi: 

»Tekmovanja lahko marsikaj ponudijo v izobraževanju.« (Verhoeff, 1997, str. 9). 

Iz rezultatov lahko tudi razberemo, da med učenci in učenkami tekmovalkami po mnenjih 
njihovih učiteljev mentorjev pride do razlik v vedenju. Pri učencih tekmovalcih vidimo večjo 

kršitev pravila »počakaj, da te pokličem«, česar pri učenkah tekmovalkah ne opazimo. Prvi 

dve ugotovitvi lahko razložimo s socialnim konstruktom spola, kjer je agresivno vedenje pri 

fantih veliko bolj socialno sprejemljivo kot pri dekletih, medtem ko je pasivno vedenje 

socialna norma deklet (Ross idr., 2006).  

V raziskavi je bila tudi izvedena primerjava med učenci tekmovalci, ki so na tekmovanjih 
dobili različna priznanja. Iz raziskave je razvidno, da se učenci, ki na tekmovanjih dobijo 
srebrna ali bronasta priznanja, pojavijo na celotnem spektru pojavljanja tekmovalnih vedenj. 

Medtem ko pri učencih, ki so na tekmovanjih dobili zlata priznanja, vidimo, da zajamejo le 

del spektra, kjer se obnašanje pojavi večkrat ali vsaj enako kot pri ostalih učencih, kar kaže na 
večji pojav tekmovalnega vedenja učencev, ki na teh tekmovanjih dobijo višja priznanja. 
Učenci, ki so na tekmovanjih uspešnejši, se od manj uspešnih učencev razlikujejo po tem, da 
so glede na tekmovalno vedenje enaki ali bolj tekmovalni od svojih sovrstnikov. 

Za razširitev raziskave bi bilo vsekakor priporočljivo imeti večji vzorec, priporočljivo pa bi 
bilo tudi izvesti intervju z nekaterimi učitelji mentorji, še posebej s tistimi, ki so imeli učence, 
ki so na tekmovanjih dosegli zlata priznanja. Raziskavo bi lahko tudi dodatno izpopolnili s 

pomočjo mnenj učiteljev mentorjev, ki so jih podali pod odprte odgovore v tej raziskavi. 

Vprašalnik bi lahko razširili tudi tako, da bi dodali tudi druga vedenja, ki jih drugi avtorji 

označijo za tekmovalna. S tem bi dobili še boljši vpogled v vzorce vedenja učencev 
tekmovalcev in s tem bolje razjasnili vpliv tekmovanj na tekmovalnost učencev.  
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Glede na pridobljene rezultate v raziskavi bi učiteljem mentorjem lahko predlagal, da 

predlagajo tekmovanja iz naravoslovnih predmetov učencem, ki imajo željo po izražanju 
tekmovalnega vedenja (npr. se udeležujejo tekmovanj izven šole), vendar za predmet niso 

zainteresirani. Takim učencem bi s tem lahko pokazali, da imajo možnost izražanja svoje 
tekmovalnosti skozi njihov predmet, zaradi česar bi bolj sodelovali pri pouku. Naravoslovna 
tekmovanja bi priporočal tudi učencem, ki so pri predmetu zelo uspešni, saj bi s svojim 

dosedanjim znanjem lahko bili uspešni na tekmovanjih, kar bi jih dodatno motiviralo za 

učenje. Naravoslovna tekmovanja bi pa odsvetoval učencem, ki svoje tekmovalno vedenje 

izražajo predvsem na destruktiven način, saj bi sodelovanje na takšnih tekmovanjih lahko še 

bolj spodbudilo takšno vedenje.  
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5. Priloge 

5.1 Vprašalnik, uporabljen v raziskavi 
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