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POVZETEK 

Tekmovanje in sodelovanje sta neizogibna dejavnika današnjega življenja, ki sta prisotna tudi 

pri otrocih.  Družba je v današnjem času pogosto tekmovalno naravnana in temu se je potrebno 

prilagoditi. Sodelovanje velja za pozitivno ravnanje, h kateremu je potrebno sistematično 

spodbujati že otroke v predšolskem obdobju. Manj enotna so prepričanja in utemeljitve glede 

tekmovanja, ki ga je potrebno primerno usmerjati in prilagajati posameznikom ter posebnostim 

skupin v vrtcu. Zaradi pomembnega vpliva, ki ga imata tekmovanje in sodelovanje na otroka, 

pa velja izpostaviti vlogo strokovnih delavcev v vrtcu, ki seznanjajo otroke s tekmovanjem in 

sodelovanjem in predstavljajo zgled zanje. 

V diplomskem delu sem raziskala poglede vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice na prisotnost 

tekmovanja in sodelovanja otrok v vrtcu, pogostost vključevanja teh dveh oblik dela v njihovo 

pedagoško delo ter na kakšen način ju spodbujajo. Zanimalo me je, s kom otroci v vrtcu 

najpogosteje sodelujejo in s kom tekmujejo. Raziskala sem tudi, v katerih situacijah strokovne 

delavke najpogosteje vključujejo tekmovanje in sodelovanje. Pri zbiranju podatkov sem 

kombinirala anketiranje strokovnih delavk in opazovanje vrtcu, in sicer v petih različnih 

vzgojnih skupinah. Rezultate, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem primerjala glede na 

delovno mesto. Ugotovila sem, da se strokovni delavci strinjajo s tem, da je sodelovanje 

pomembno, pri tem pa izpostavljajo tudi pomembnost vključevanja tekmovanja v predšolsko 

obdobje. Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice v pogledih na tekmovanje in 

sodelovanje nisem našla statistično pomembnih razlik. Pomembno je, da strokovni delavci 

zmerno vključujejo tekmovanje in sodelovanje v svoje pedagoško delo, saj bodo le tako otroke 

pripravili na življenje v današnjem svetu, za katerega je potrebno imeti razvite tako spretnosti 

tekmovanja kot sodelovanja. 

 

Ključne besede: tekmovanje, sodelovanje, predšolsko obdobje, otroci, vzgojiteljice, 

pomočnice vzgojiteljice. 

  



 
 

SUMMARY 

Competition and collaboration are two inevitable factors of today’s life, which are also present 

in the lives of children. The modern society is often competitively oriented, which calls for 

some adjustments. Collaboration is seen as positive behavior that requires a systematical 

encouragement of children already in the preschool period. The beliefs and arguments 

concerning competition, which needs to be appropriately guided and adjusted to the individuals 

and the groups’ peculiarities in kindergarten, are less unified. Due to the important influence 

that competition and collaboration have on the child, it is worth pointing out the role of expert 

associates in kindergartens, who familiarize children with competition and collaboration and 

act as their role models.   

In my Bachelor’s thesis I investigated the kindergarten teachers’ and their assistants’ views on 

the presence of competition and collaboration of children in kindergartens, the frequency of 

incorporating these types of tasks in their pedagogical work and in what way they encourage 

them. I was interested in who the children collaborate with and against whom they compete. I 

also researched in which situations the kindergarten teachers most commonly include 

competition and collaboration. When collecting the data, I combined surveying of expert 

associates and observation of five different groups in the kindergarten. I compared the results 

obtained through the survey according to the work position of the interviewees. I came to the 

conclusion that the expert associates agree with the fact that collaboration between children is 

imperative, but also highlight the importance of including competition in the preschool period. 

Among kindergarten teachers and their assistants I could not find any statistically relevant 

differences. It is essential that expert associates include competition and collaboration in their 

pedagogical work, given that in this way they will prepare children for the life in the modern 

world, which requires us to develop competition skills as well as collaboration skills. 

 

Keywords: competition, collaboration, preschool period, children, kindergarten teachers, 

assistants of kindergarten teachers         
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1. UVOD 

Otroci so v družinskem okolju deležni primarne socializacije, z vstopom v vrtec pa so deležni 

socialnih stikov z vrstniki in s tem prehoda v sekundarno socializacijo. V vrtcu vsakodnevno 

potekajo različne interakcije otrok, tako med njimi samimi, kot med otroki in vzgojitelji. Na tak 

način otroci pridobivajo nove izkušnje, ki so pomembne za vse življenje. Med različnimi 

izkušnjami, ki so jih otroci deležni v predšolskem obdobju, so tudi izkušnje tekmovanja in 

sodelovanja, ki se pojavljajo v vseh vsakdanjih odnosih v vrtcu, predvsem pri igri. Tekmovanje 

in sodelovanje sta nasprotna pojava, ki imata tudi nekatere skupne značilnosti in sta v našem 

vsakdanjem življenju pogosto prisotna. Že v preteklosti sta imela pomembno vlogo, saj sta bila 

ključna dejavnika za preživetje posameznika in družbe. Kljub temu da tema pojavoma odrasli 

v sodobnem času ne posvečamo pretirane pozornosti, sta pomembna dejavnika oblikovanja 

človeka skozi celotno življenje; tako v predšolskem obdobju kot kasneje v šoli, službi in drugih 

življenjskih situacijah ter vsakdanjih aktivnostih. Iz navedenih utemeljitev pomembnosti 

tekmovanja in sodelovanja v človekovem življenju je smiselno vedeti, na kakšen način 

usmerjamo otroke pri spoznavanju in soočanju s situacijami tekmovanja in sodelovanja, saj se 

pogosto pojavljajo dvomi o tem, ali naj otroke učimo le sodelovanja ali pa jih je smiselno 

pripraviti na tekmovalen svet, ki jih obdaja. Pomembno vlogo pri tem imajo predvsem starši in 

strokovni delavci v vrtcu, ki v tem obdobju otroke vsakodnevno spremljajo. V predšolskem 

obdobju prevladuje načelo, naj vzgojitelji ne spodbujajo tekmovalnosti med otroki – usmeritve 

pravzaprav narekujejo, naj raje spodbujajo sodelovanje. Zelo aktualno se mi zdi vprašanje, kako 

in v kolikšni meri sodelovanje in tekmovanje vzgojitelji v vrtcu vključujejo v svoje pedagoško 

delo.  

 

V  teoretičnem delu diplomskega dela bom opredelila pojma tekmovanje in sodelovanje z 

različnih vidikov, opisala dejavnike sodelovanja in tekmovanja, vpliv njunih posebnosti na 

otroka in se osredotočila na uporabo načel tekmovanja in sodelovanja v predšolskem obdobju. 

Predstavila bom pomembne odnose med tekmovanjem in sodelovanjem. V empiričnem delu 

bom opisala ugotovitve opazovanja v petih skupinah vrtca in ugotavljala pogostost situacij 

tekmovanja in sodelovanja v vrtcu ter predstavila rezultate ankete, s katero sem ugotavljala 

poglede vzgojiteljev na tekmovanje in sodelovanje. Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri 

vzgojitelji menijo, da sodelovanje in tekmovanje spodbujajo ali zavirajo in kako pogosto se 

situacije tekmovanja in sodelovanja pojavljajo v vrtčevskem kontekstu.  
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2. TEKMOVANJE OTROK V VRTCU 

Za današnji svet je značilno, da zmagovalce občudujemo. S tem otrokom prenašamo sporočilo, 

da je življenje tekma, ki ima zmagovalce in poražence (Shapiro, 1999: 191). 

Tekmovanje izhaja iz latinskega izraza »com-petere«, ki pomeni »prizadevati si skupaj z nekom 

drugim« (Praper, 1995: 199). Ko slišimo za besedo tekmovalnost, pa gre za posameznikovo 

osebnostno potezo, torej, da je oseba, o kateri govorimo, tekmovalno naravnana. Človeška 

narava naj bi bila že od nekdaj tekmovalna, prav tako naj bi to veljalo tudi za živalski svet; 

preživijo tisti, ki bolje tekmujejo in pri tem premagajo druge, a vendar preživetje živali zahteva 

tudi sodelovanje znotraj vrste in med vrstami (Kobal, Kolenc, Lebarič in Žalec, 2004).  

2.1. Načela tekmovanja 

Pogoj za tekmovalnost je obstoj ciljev, ki se med seboj izključujejo, in situacij, v katerih je cilj 

premagati ali izločiti nekoga drugega (Kobal idr., 2004: 11, 29). Čustva, ki se sproščajo med 

tekmovanjem,  so v bistvu izključujoča (jaz ali ti), odnosi pa sicer temeljijo na čustvih, ki si jih 

lahko delimo in nas povezujejo. Tekmovanje vedno ustvari zmagovalce in poražence. 

Značilnosti zmagovalcev so vznesenost, vzhičenost, vzvišenost, privede pa lahko do 

ogroženosti in potrebe po vnovičnem dokazovanju. Občutki poražencev pa so žalost, 

manjvrednost in zavist (Novak Škarja, 2005/2006). Tekmovalnost ima večinoma negativen 

predznak, ki izhaja iz posameznikovega cilja premagati oz. izločiti nekoga drugega. Zato se 

moramo zavednemu spodbujanju tekmovanja odpovedati. Vsekakor pa so mogoče tudi 

pozitivne posledice tekmovalnosti. Avtorji strokovne literature kot eno izmed pozitivnih 

posledic tekmovalne naravnanosti otroka izpostavljajo predvsem njegovo stabilno 

samopodobo.  

Poznamo različne vrste tekmovalnosti. Ločimo intencionalno in strukturno tekmovalnost. 

Intencionalna tekmovalnost je posameznikova individualna duševna poteza, medtem ko je 

strukturna tekmovalnost vezana na družbeno situacijo posameznika in ne na njegove  

osebnostne lastnosti. Naslednji vrsti tekmovalnosti sta tekmovalnost kot osebnostna rast, kjer 

ni pomembna končna zmaga, temveč izkušnje, ki jih posameznik pridobi v tekmovalnih 

situacijah, in hipertekmovalnost, za katero je značilno, da posameznik želi doseči cilj, ne glede 

na sredstva, ki jih pri tem uporablja (Kobal idr., 2004: 11). 

Neprimernim oblikam tekmovanja, ki se pogosto pojavlja tudi v šolah, ko otroci med seboj 

tekmujejo za ocene, kljub temu da glede svojih sposobnosti niso v enakovrednem položaju, se 

je potrebno izogibati (Johnson in Johnson, 1987).  Žorž (2013) navaja, da je glavni problem v 
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razmejevanju med »zdravo« in »nezdravo« tekmovalnostjo, pri čemer te meje prehitro 

prestopimo. Nekateri vzgojitelji pa so mnenja, da zdrave tekmovalnosti ni, saj uvajanje kakršnih 

koli tekmovalnih spodbud znižuje učne dosežke (Shapiro, 1999: 191). 

Tekmovanje je predvsem zaradi raznovrstnosti področij, na katerih ljudje tekmujejo, še dokaj 

neraziskano področje, za katerega v strokovni literaturi obstaja več različnih in nasprotnih 

opredelitev in mnenj. V nadaljevanju navedene avtorje in njihove opredelitve tekmovalnosti 

navajam po Kobal idr., (2004: 10:41): 

 Smither in Huston (1992) opredeljujeta tekmovalnost kot prikrito lastnost, ki se kaže v 

socialni situaciji, v kateri dalj časa potekajo medosebni odnosi, zato posameznik postane 

motiviran, da doseže boljši rezultat od drugih, premaga nasprotnika ali doseže nek 

zastavljen cilj.  

 Deutsch (1949) je definiral tekmovanje kot socialno situacijo, v kateri imajo tekmovalci 

neposredno nasprotne cilje. 

 Stockdale, Galajs in Wohins (1983) omenjajo, da je za tekmovalnost značilno, da si 

tekmovalci v želji po doseganju ciljev prizadevajo, da bi premagali druge in jih tako 

izključili.  

 Riskind in Wilson (1982) menita, da je v osnovi tekmovalnosti zadovoljstvo, ki ga 

posameznik doživlja pri tekmovanju; doživljanje zadovoljstva je motiv, da naredi nekaj 

boljše kot drugi.  

 Helmreich in Spence (1978) navajata, da je tekmovalnost želja po zmagi, ki temelji na 

posameznikovi zaznavi okolja in jo določa obstoj nasprotnika oziroma skupine 

tekmovalcev, ki predstavljajo kriterij v tekmovalni situaciji. 

2.1.1. Dilema o tekmovalnosti kot delu človeške narave ali pa kot o zunanji 

motivaciji 

Tekmovalnost kot del človeške narave razumemo kot različne oblike obnašanja, ki izvirajo iz 

genetskih dejavnikov, medtem ko tekmovanje kot zunanja motivacija izvira iz dejavnikov v 

okolju posameznika.  

Pogosto se pojavlja vprašanje: »Ali je tekmovalnost del človeške narave?« Pričakovali bi, da 

za to obstajajo številni dokazi, a temu ni tako. Veliko avtorjev, ki nasprotujejo mišljenju, da je 

tekmovalnost del človeške narave, zagovarja tezo, da je tekmovalnost naučena. Tudi če v 

določenih obdobjih tekmovalnost velja za del človeške narave, so v človeku potenciali, da 

stanje svoje narave preseže. Ali je tekmovalen človek zunanje ali notranje motiviran je smiselno 
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ugotavljati na podlagi naslednjih argumentov avtorjev. Kobal, idr. (2004) menijo, da je glede 

na Colemanove študije tekmovalnost neizogibno v nas in da jo je možno preusmeriti z enega 

področja na drugo, vendar celotna količina tekmovalnosti pri posamezniku ostaja ista. V 

nadaljevanju navedene avtorje navajam po Kobal idr. (2004: 30, 35, 41): 

 Caillois (2003) predpostavlja, da ima tekmovalnost v človeku status instinktov, iz česar 

sledi, da je vrojena. Prav tako meni B. Novak Škarja (2005/2006), ki navaja, da je 

tekmovalnost v naših genih in je vrojena v naša telesa. Podobno mnenje ima  tudi Ruben 

(1980), ki brez dokazovanja zagovarja trditev, ki temelji na tem, da imamo ljudje že v 

svojih kromosomih tako imenovano tekmovalno »kodo«. Po njegovem smo torej 

gensko programirani za tekmovanje.  

 Kobal idr. (2004) na podlagi Wanderzwaagovega razmišljanja navajajo, da ljudje včasih 

skrijejo svojo tekmovalnost, a ko so vključeni, na primer v športne dejavnosti, se znova 

pokaže. To pomeni, da so ljudje v nekaterih okoliščinah tekmovalno naravnani, v drugih 

pa ne. 

 Kohn (1992) meni, da je za zavrnitev teze o tekmovalnosti kot del človeške narave 

dovolj že vsak primerek netekmovalnega obnašanja in trdi, da je tekmovalnost naučena, 

ne pa neizogibna (Kobal idr., 2004). 

2.1.2. Tekmovalnost kot osebnostna poteza in kot posameznikova samopodoba  

»Samopodoba je množica odnosov, ki jih posameznik – zavestno ali nezavedno – vzpostavlja  

do samega sebe. Samopodoba je organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, 

sposobnosti in drugih psihičnih vsebin.« (Kobal, idr. 2004: 49). Tekmovalnost je ena izmed 

prevladujočih človekovih praks za posameznike v sodobni družbi. Ko na tekmovalnost gledamo 

z vidika posameznikove samopodobe, v njej najdemo poleg negativnih tudi mnogo pozitivnih 

lastnosti. Tako imenovana konstruktivna tekmovalnost je namreč zelo pomemben del 

posameznikove samopodobe (Kobal idr. 2004: 43). 

Nekateri avtorji omenjajo, da se lahko na podlagi različnih izkušenj in pobud razvije 

tekmovalna naravnanost kot osebnostna poteza (Musek, 1982: 324). Ko govorimo o 

tekmovalnosti kot posameznikovi osebnostni potezi, ni poudarek na zmagi, temveč si subjekt 

pomaga pri osebnostnem razvoju, z izkušnjami, ki jih je pridobil v tekmovalnih situacijah. 

Posameznik daje veliko pozornost odkrivanju samega sebe in svojih potencialov ter ima kritičen 

odnos do lastnega razvoja. Pri tem je osredotočen na doseganje zastavljenih ciljev in se trudi 

narediti nekaj, najboljše kolikor lahko (Kobal idr., 2004: 79). 
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2.2. Dejavniki, ki prispevajo k tekmovalnosti 

Že od zgodnjih let otroke učimo o zaželenosti tekmovalnosti in strategijah za njeno uvedbo. Če 

bi nam bila tekmovalnost prirojena, bi bil ves socializacijski proces odvečen. Torej v neki meri 

tekmujemo zato, ker so nas tako naučili (Kobal idr., 2004: 36). Učitelji in starši so glavni 

dejavniki socializacije pri otrocih in s tem tudi organizatorji učenja veščin, kot je tekmovanje. 

Na otroka pomembno vpliva način, na katerega mu socialno okolje predstavi tekmovanje, torej, 

ali je predstavljeno kot dobro ali slabo ter način, na katerega sta predstavljena zmaga in poraz. 

Vse to vpliva no otrokovo mišljenje o nasprotnikih (Sandor, 2006: 735). 

V vsakdanji praksi je, da učitelji in starši pripravljajo tekmovalne situacije za otroke in jih s tem 

učijo tekmovanja, zmage in poraza ter čustev, ki se pojavljajo v različnih tekmovalnih situacijah 

(Sandor, 2006: 735). Ljudje zato pogosto tekmujemo zaradi drugih (staršev, partnerja), lahko 

pa tekmujemo tudi zaradi sebe (Novak Škarja 2005/2006). Na oblikovanje otrokove identitete 

pomembno vplivajo pričakovanja okolice in pričakovanja, ki si jih otrok postavi sam (Musek, 

1982). 

Tekmovalnosti je več vrst, vse pa izvirajo iz določenega motiva, ki pri posamezniku prevladuje. 

Poznamo več vrst motivov (Kobal idr., 2004: 75):  

 zmagovalni motiv, zanj je značilna posameznikova želja po zmagi in izločitvi drugega; 

 motiv biti boljši od drugega; 

 motiv doseganja kriterija odličnosti; 

 motiv narediti nekaj najboljše in tako napredovati; 

 motiv preizkusa lastnih sposobnosti. 

Vsi ljudje – še posebej pa otroci, že od nekdaj radi tekmujejo. Glavni trije sklopi razlogov za 

tekmovanje so lahko (Franken in Brown, 1994): 

 možnost zmage ali poraza: če nekdo želi postati zmagovalec, mora tekmovati in 

premagati nasprotnika; 

 razvoj sposobnosti in spretnosti: s tekmovalnimi situacijami so na preizkusu 

posameznikove zmožnosti in sposobnosti; 

 motivacija, ki udeležence privede do spoznanja, zakaj radi tekmujejo in katere cilje 

želijo doseči (Kobal idr., 2004: 79). 

V svoji raziskavi sta prej omenjena avtorja ugotavljala, ali se ljudje razlikujejo v motivaciji za 

tekmovanje oziroma kaj bolj spodbuja njihovo tekmovalnost: možnost, da dosežejo zmago ali 
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možnost, da se skozi tekmovanje izkažejo najboljše, kolikor se lahko. Z rezultati sta potrdila, 

da se dobljeni faktorji skladajo s hipotetičnim konstruktom motivacije (Kobal idr., 2004: 79).  

2.2.1. Motivacija kot pomemben dejavnik tekmovanja 

»Motivacija je proces, ki spodbuja in usmerja posameznika k določenemu cilju.« (Kobal idr., 

2004: 61). Motivacije ni mogoče opazovati neposredno, ampak lahko o njej sklepamo le iz 

vedenja posameznika ali tistega, kar nam pove sam (prav tam). Williams in Burden (1997) 

navajata, da je motivacija stanje kognitivnega in čustvenega prebujanja, ki vodi k zavestni 

odločitvi za ukrepanje in povzroča željo po doseganju vnaprej določenega cilja (Nejah, 

Abdelkader, Chokri in Ali, 2018). Motivacija daje željo po opravljanju nalog in pridobivanju 

novega znanja v procesu učenja in je zapleteno področje, ki je predmet številnih raziskav na 

različnih področjih (prav tam). Žorž (2013) poudarja, da je tekmovanje za večino otrok velik 

motivacijski vzvod, kar izpostavljajo tudi Kobal idr. (2004: 43).   

Kobal idr. (2004: 79) opredeljujejo tri pomembna področja motivacije za tekmovanje: 

 zadovoljevanje potrebe po doseganju zmage;  

 preizkušanje sposobnosti in izkazovanje med tekmovanjem;  

 možnost, da se v tekmovalni situaciji dobro izkažejo in na podlagi tega napredujejo. 

Nejah idr., (2018) so raziskovali dejavnike motivacije in samouravnavanja glede na 

sporazumevalne strategije igralcev v tekmovalnem položaju pri učenju futsala v Tuniziji. 

Osredotočili so se predvsem na raziskovanje vpliva učnih strategij in motivacijskih dejavnikov 

na uspeh. Ugotovitve študije kažejo, da motivacijski dejavniki nimajo tolikšnega vpliva na 

uspeh in da so skoraj vse učne strategije pozitivno povezane z motivacijskimi dejavniki.  

Motivacijski dejavniki torej prispevajo k tekmovalnosti, vsekakor pa se njihov vpliv razlikuje 

glede na posameznika. V vsakem primeru moramo otroke seznaniti s tekmovalnimi izkušnjami 

in jim predstaviti tekmovanje na pozitiven način, saj jim bo to v življenju koristilo. Otroke, ki 

so notranje motivirani za tekmovanje, pa moramo le zmerno omejevati in jim pustiti, da njihova 

motivacija pripomore k njihovemu. 

2.3. Vpliv tekmovalnih situacij na otroka 

Tekmovalne situacije imajo lahko pozitivni ali/in negativni vpliv na otroka. Pozitivno 

tekmovanje je pogosto predstavljeno kot »zdravo tekmovanje«, saj ima pozitivne učinke in ne 

škodi nikomur (Pergar Kuščer idr., 2006: 90). Učitelji na tovrstno tekmovanje gledajo kot nekaj 

povsem običajnega oziroma zaželenega, predvsem pri športu, v ostalih učnih situacijah pa naj 
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bi bilo tekmovanje prisotno v manjši meri. Strokovni kadri se zavedajo tudi potencialnih 

negativnih posledic, ki jih lahko pusti tekmovanje, zavedajo pa se tudi potrebe, da izobraževalne 

ustanove otroke usposobijo za življenje v današnjem tekmovalnem svetu (Ross idr., 2006: 

95−123). 

V tabelah 1, 2 predstavljam pregled pozitivnih in negativnih vplivov tekmovanja na otroka po 

posameznih avtorjih raziskav. 

Tabela 1: Pregled pozitivnih vplivov tekmovalnih situacij na otroka 

Avtorji Pozitivni vplivi tekmovalnih situacij na 

otroka 

M. Pergar Kuščer idr., (2006: 90) »Užitek, motivacija in na podlagi motivacije 

tudi boljši dosežki.« 

Praper, (1999: 200) »Tekmovanje z drugimi ima za otroka velik 

pomen, sicer ga vodi težnja po tem, da je 

boljši od drugega, vendar pri tem ne gre le 

za to, da premaga drugega, temveč da mu 

lahko sledi, ga opazuje, posnema in se meri 

z njim.« 

Z. Cugmas, (1999: 60) Raziskave kažejo na to, da so tekmovalno 

naravnane socialne primerjave pomemben 

dejavnik pri oblikovanju uspešnosti 

mladostnikov in odraslih. Za otroke, ki še 

niso dosegli druge stopnje 

samorazumevanja, pa velja, da ne primerjajo 

lastnih dosežkov z dosežki drugih oseb. 

D. Kobal idr., (2004: 43) »Tekmovanje bistveno vpliva na 

napredovanje posameznika pri učenju.« 

L. E. Shapiro, (1999: 19) »Za otroke v predšolskem obdobju velja, da 

so po naravi samozavestni tudi takrat, ko jih 

doletijo nevšečnosti in porazi.« 
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Tabela 2: Pregled negativnih vplivov tekmovalnih situacij na otroka 

Avtorji Negativni vplivi tekmovalnih situacij na 

otroka 

Kohn (1986) v B. Novak Škarja, (2005/2006) »Tekmovalnost uničuje ustvarjalnost pri 

otrocih.« 

Mead (1961) v Kobal idr., (2004:37) »Tekmovalna okolja silijo otroke, da hitreje 

odrastejo.« 

B. Novak Škarja, (2005/2006) »Tekmovalnost podpihuje egoizem, saj 

usmerja pozornost k sebi, k lastnim 

interesom ter zapira naša srca za čustva in 

razumevanje drugačnih.« 

Deutsch (1962) v Johnson in Johnson, (1987: 

4) 

Učitelji lahko učne ure pripravijo tako, da 

otroci tekmujejo drug proti drugemu, da bi 

dosegli zastavljeni cilj, ki je dosegljiv le 

enemu ali majhnemu številu otrok. 

Negativna stran tovrstnih tekmovalnih 

situacij v odnosu do cilja pa je, da je le-ta 

za učenca dosegljiv v primeru, da ostalim 

spodleti pri doseganju cilja, zato otrok išče 

situacije, v katerih ostalim ne bo uspelo. 

 

M. Pergar Kuščer idr., (2006: 96) Izpostavljajo problem, ki so ga zaznali 

učitelji – ko otrok želi tekmovati z nekom, 

ki je vedno boljši od njega. Takrat sledi 

neuspeh in otrok lahko obupa. Vzrok tega 

je, da nekateri otroci ne marajo tekmovanja, 

zato se v takšnih primerih umaknejo. 

 

T. Orlick 1982, v Shapiro, (1999: 191) »Tekmovalnost otroke navaja na laž, 

goljufanje, namerno oviranje in 

povezovanje, ki drugim onemogoča 

zmago.«  

 

Otroci se že v predšolskem obdobju primerjajo z vrstniki in pogovorno pravimo, da tekmujejo 

z vrstniki. K. S. Ruble, N. S. Feldman in A. K. Boggiano (1976) v Cugmas (1999) trdijo, da s 

starostjo otrok narašča njihov interes za socialne primerjave, prav tako narašča tudi selekcija 

oseb, s katerimi se otrok primerja. D. N. Frey in K. S. Ruble (1985) v Cugmas (1999: 61) trdita, 

da je otrok sposoben uporabljati socialne primerjave že v zgodnjem otroštvu, vendar le-te niso 

koristne za samoocenjevanje. Mlajši otroci težje ločijo realni jaz od idealnega jaza. Pogosto 
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nanje pomembno vplivajo želje, kakšni bi želeli biti, zato se opisujejo kot prizadevne, uspešne, 

sposobne (Cugmas, 1999: 49). D. Stipek (1981) je v svoji raziskavi ugotovila, da predšolski 

otroci bolj realno opisujejo sposobnosti vrstnikov kot lastne sposobnosti (prav tam). S starostjo 

pa realnost samoocenjevanja narašča (Cugmas, 1999: 27). D. Stipek navaja, da otroke do 

približno 7. leta navdihujejo vztrajnost, optimizem in samomotiviranost. Prepričani so, da jim 

bo uspelo in imajo visoka pričakovanja, čeprav jim ne gre (Shapiro, 1999: 19). 

Posameznik v tekmovalnih pogojih sicer deluje skladno z lastnimi interesi, vendar mora 

upoštevati vrednote, kot so sodelovanje, zaupanje in poštenost (Ross idr., 2006: 69). V Sloveniji 

izstopa podoba vztrajnega, samostojnega in odločnega otroka, ki bo z omenjenimi lastnostmi 

sposoben uspeti v tekmovalnem svetu. Takšna podoba otroka je izrazito individualistična in 

kaže na to, da je otrok na poti do uspeha »sam« in ne potrebuje sodelovanja drugih (Turnšek in 

Rožič, 2010: 197).  

2.4. Uporaba tekmovalnih situacij v predšolskem in šolskem obdobju 

Družbeni odnosi v današnjem času temeljijo na tekmovanju. Tekmovalnost je prisotna pri 

načinu vzgoje in s tem v vrtcu, šoli in kasneje na univerzi in v službi (Novak Škarja, 2005/2006). 

Robertson (1989) omenja, da je tekmovalnost prisotna v večini izobraževalnih institucij, saj na 

tem temelji že sistem točkovanja in ocenjevanja (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 

100).  Pogosto je tekmovanje obravnavano kot potencialno nevarno, ker lahko izzove konfliktne 

situacije (Ross idr., 2006: 123). Žorž (2013) navaja, da se tekmovalnost pojavlja že zelo zgodaj 

v otroštvu, da otroci zelo radi tekmujejo ter so le redki tisti, pri katerih ne opazimo 

tekmovalnosti. M. Fülöp (2006) v raziskavah ugotavlja, da se tekmovanje začne pojavljati že 

pri otrokovem drugem letu starosti, zato je pomembna primerna uporaba v predšolskem 

obdobju. Prikriti kurikulum vsebuje načela, da morajo biti določene oblike tekmovanja 

predstavljene že v vrtcu, da so otroci pripravljeni na življenje v tekmovalno naravnani družbi 

(Turnšek in Pekkarinen, 2010: 32). V Kurikulumu za vrtce (1999: 12) je navedeno, da se je 

tekmovanju potrebno izogibati zlasti pri področju prehranjevanja.  

Učitelji so mnenja, da je v prvih letih šolanja tekmovanje prisotno v manjši meri. Pojavlja pa 

se predvsem (Pergar Kuščer idr., 2006: 96): 

 pri dvigovanju rok (kdo bo prvi poklican, da pove odgovor); 

 pri športni vzgoji, kjer so tudi naloge zastavljene na tekmovalen način; 

 pri ostalih predmetih, kjer gre za točkovanje (pri opisnem ocenjevanju tekmovanje ni 

prisotno); 
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 pri  tem, kdo bo v vrtec ali šolo prinesel več pripomočkov, tudi če ti niso potrebni; 

 med razredi, kar je lahko zelo koristno (npr. kdo bo zbral več odpadnega papirja). 

S starostjo pa je v šolah vedno več tekmovalnih situacij (Graves in Graves, 1984, v Fülöp, 2006: 

41). 

2.4.1. Odnos med tekmovanjem in igro 

Nekatere igre imajo tisočletno zgodovino, skozi čas so predstavljale zabavo, družabnost, urjenje 

spretnosti ter učenje za otroke in odrasle. Za predšolsko obdobje so značilne družabne, 

spretnostne, miselne, didaktične, tekmovalne, sodelovalne in druge igre (Praper, 1999: 198).  

Harvey (1917) meni, da ljudem ugodje v igri predstavlja prav tekmovanje in ne le igra sama. Iz 

tega pa sklepa, da v človeku obstaja tekmovalni instinkt, ki se zadovoljuje tako, da poskuša 

narediti nekaj bolje od drugega, četudi neuspešno (Kobal idr., 2004: 31). Tekmovanje se začne 

v otrokovi igri že zgodaj pojavljati (Kobal Grum idr., 2004: 35). Huizinga (2003) trdi, da je 

vsako tekmovanje igra, kar pa ne velja obratno – da je vsaka igra tekmovanje (Kobal idr., 2004: 

31). Tekmovanje je včasih prikrito, saj je splošno znano, da ga ne spodbujamo. Ko pa gre za 

igro, je tekmovanje očitno in sprejemljivo (Pergar Kuščer idr., 2006: 97). Otrok se skozi igro 

uči usklajevati tekmovanje z upoštevanjem njegovih pravil (Praper, 1999). 

Žorž (2013) navaja primer, ko predšolskemu otroku, ki je omagal na sprehodu, rečemo: »Kdo 

bo prvi pri drevesu?« Ta otrok v trenutku dobi energijo, da tekmuje z ostalimi, saj tekmovalnost 

deluje kot motivacijski vzvod. Otroci zelo radi tekmujejo tudi v športnih igrah. V Kurikulumu  

za vrtce (1999: 18) je zapisana usmeritev, da se je z otroki  potrebno pogovoriti o tem, kakšno 

je športno obnašanje in kako doživljajo uspeh oziroma neuspeh. Otroke je potrebno naučiti, da 

zmagati v igri ni najpomembnejše (Praper, 1999: 198). Z. Zalokar Divjak (1998) omenja, da v 

današnjem času otroci pogosto ne prenesejo porazov. Svoj poraz opravičujejo z različnimi 

kritikami in manj spretnimi vrstniki. Zelo pomembno je, da se otroci že zgodaj naučijo 

sprejemati poraze in ponovno poizkusiti. Porazi otroke opozarjajo, da niso vsemogočni in da se 

je potrebno za zmago potruditi (Praper, 1999: 200), L. Shapiro (1999) pa meni, da se otrok ne 

more naučiti vztrajnosti, dokler ne zna sprejeti poraza. Poraz v nas prebudi različne občutke, 

kot so žalost, tesnoba in jeza, a otrok se mora naučiti, da jih strpno prenaša, le tako bo dosegel 

uspeh (prav tam). Za otroke je pomembno, da doživljajo zmage in poraze hkrati z užitkom ob 

igri. Tako lažje spoznajo, da izguba ne pomeni nujno manjvrednosti in zmaga ne pomeni nujno 

prevlade (Praper, 1999: 200). Otrok v igri tekmuje tudi s samim seboj, pri tem si postavlja 

pravila, ki se jih skuša držati. Na takšen način spodbuja svoj razvoj in osebnostno rast (Praper, 
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1999: 198). Učitelji želijo spodbuditi učence, da bi bolj tekmovali sami s seboj (s svojimi 

dosedanjimi dosežki), vendar raje tekmujejo drug z drugim in to predvsem s tistimi, ki imajo 

najboljše dosežke v razredu (Pergar Kuščer, Read in Smart, 2006: 97).  
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3. SODELOVANJE OTROK V VRTCU 

Sodelovanje je del človeškega življenja od samega začetka in je prisotno vsak dan, vendar tega 

vedno ne opazimo, s tem pa ne trdimo, da je vedno del človeške narave (Kobal idr., 2004: 33). 

Montague (1975) opisuje sodelovanje kot najpomembnejši odnos v vseh stopnjah evolucije. 

Poudarja, da je družba sodelovalna tvorba in brez sodelovanja posamezniki ne bi preživeli 

(Pergar Kuščer idr., 2006: 87). Sodelovanje je oblika socialnega vedenja, kjer gre za 

posameznika, ki sodeluje z ostalimi v želji, da doseže zastavljen cilj (Ross idr., 2006: 11), torej 

skupno delo za doseganje skupnega cilja (Peklaj, 2001: 8). Sodelovanje pomeni več kot le delo 

z nekom drugim, saj vključuje aktivne odnose med posamezniki in izmenjavo idej, predlogov 

ter pogosto tudi »dobička« na koncu (Ross idr., 2006:11). Številne raziskave dokazujejo, da 

sodelovanje dela ljudi srečnejše (Orlick, 1987 in Kohn, 1992 v Kobal idr., 2004: 36). 

3.1. Opredelitev in načela sodelovanja 

Sodelovanje je socialna veščina, ki se je moramo naučiti (Pergar Kuščer idr., 2006: 95), nekateri 

pa menijo ravno nasprotno. A. Ross idr. (2006) zagovarjajo, da je sodelovanje genetsko 

prirojeno. Primer za to so živali s sposobnostmi socialnega vedenja: čebele, termiti in levi. Orr 

(1997) zagovarja, da tovrstne genetske teorije niso smiselne za razlago pojava sodelovanja med 

ljudmi, Gintis (1998) pa celo trdi, da večina sodelovanja med ljudmi temelji na osebnem 

interesu.  Za razliko od živali – ti ljudje, ki so sodelovalno naravnani, niso v krvnem sorodstvu, 

na podlagi česar je možna razlaga, da sodelovanje ni genetsko prirojeno (Ross idr., 2006: 9). 

Sodelovalne veščine so ene izmed najpomembnejših socialnih veščin, ki pomagajo ljudem, da 

se soočajo s vsakdanjimi problemi. Sodelovalne veščine pridobivajo na kakovosti, ko se ljudje 

naučijo skupaj delati in stremeti k skupnemu cilju (Thi Thao, Thuy Thuy in Loc Tho, 2018).  

Johnson in Johnson (1987) sta predstavila štiri ključne elemente sodelovanja:  

 Pozitivna soodvisnost: posamezniki morajo držati skupaj ne glede na ovire. To je možno 

na podlagi skupnih ciljev, med seboj si razdelijo naloge, hitro širijo informacije v 

skupini in »poskrbijo« za končno nagrado za vse. 

 Dobra medosebna interakcija med udeleženci v skupini. 

 Individualna odgovornost: vsak posameznik v skupini je odgovoren za svoje naloge, 

med seboj si morajo ves čas pomagati. 

 Učenje socialnih veščin: posamezniki, ki nimajo socialnih spretnosti, bodo težko 

uspešni pri sodelovanju (Johnson in Johnson, 1987: 12). 
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Največkrat se kaže pomen sodelovanja in timskega dela pri napredovanju v razumevanju in 

znanju (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 99). Medsebojna pomoč posameznikov 

prispeva k boljšemu uspehu skupine(Slavin, 2004: 273).  

3.2. Dejavniki, ki prispevajo k sodelovanju 

V prvih letih otrokovega življenja so za otroka najbolj pomembni odrasli, zlasti starši.  Učitelji 

in starši so glavni dejavniki socializacije in s tem prvi, ki otroka učijo sodelovalnih veščin 

(Sandor, 2006). Pozneje v procesu učenja pa postanejo vedno bolj pomembni tudi vrstniki, ki 

imajo zelo pomembno vlogo pri pridobivanju novega znanja in oblikovanju socialnih veščin ter  

vrednot. Te so osnova za otrokovo uspešno udejstvovanje na različnih področjih v življenju, 

zato morajo otroci vedno imeti možnost sodelovati z vrstniki (Peklaj, 2001: 8). Posamezniki se 

učijo sodelovalnih odnosov s tem, ko so vključeni v sodelovanje, torej nas aktivno sodelovanje 

uči sodelovanja (Askew in Carnell, 1998). Ključno vlogo pa imajo tudi učitelji, saj otroci 

posnemajo svoj vzor (model). Če torej vzgojitelji med seboj sodelujejo in si pomagajo, se bo 

lahko takšno ravnanje preneslo tudi na otroke (Stipek, 2002: 242).  

Pogoji za sodelovanje so: pogum, skrb in pripravljenost na sodelovanje (Thi Thao idr., 2018). 

V sodelovalnem okolju pa so ključne za uspeh različne sposobnosti – tolerantnost, odgovornost 

in empatija (Pergar Kuščer idr., 2006: 95).  

Glavni znaki sodelovanja po Thi Thao idr. (2018) so: 

 skupni nameni; 

 odgovornost; 

 delo dodeljeno glede na zmogljivosti vsakega člana; 

 disciplina in upoštevanje splošnih predpisov; 

 načelo »vsi za enega, eden za vse«; 

 širjenje informacij; 

 spodbujanje skupinskega duha; 

 delo bolj pomembno od  besed. 

Thi Thao idr. (2018) navajajo ključne dejavnike za uspešno sodelovanje:  

 vsem znani skupni cilji; 

 solidarnost in zaupanje;  

 naloge, ki ustrezajo zmožnostim vsakega člana; 

 zmožnost  prisluhniti ostalim;  
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 zmožnost sodelovanja kot so: sporazumevalne veščine, zmožnosti timskega dela in 

sposobnost grajenja medosebnih odnosov. 

Pomembno je, da vzgojitelji otrokom predstavijo sodelovanje na zanimiv način in da zanje 

predstavljajo dober zgled. 

3.3. Vpliv sodelovalnih situacij na otroka 

Otrok za prevzemanje odgovornosti in sodelovanje z drugimi potrebuje lastnosti, kot so 

domišljija, strpnost in spoštovanje do drugih (Turnšek in Rožič, 2010: 196). Številne raziskave 

so pokazale, da sodelovanje pozitivno vpliva na spoznavne, čustvene, socialne in motivacijske 

procese otrok (Peklaj, 2001), ob tem pa naj bi pripomoglo tudi k izboljšanju dosežkov na 

različnih področjih (Ross idr., 2006: 12). 

Johnson in Johnson (1987: 24) navajata nekatere pomembne posledice odnosov med vrstniki: 

 V interakcijah z vrstniki se otroci in odrasli učijo stališč, vrednot in spretnosti, pri 

medsebojnih interakcijah pa posnemajo drug drugega. 

 Interakcije z vrstniki dajejo priložnost za učenje pro-socialnega vedenja, saj otroci 

skrbijo drug za drugega, si med seboj pomagajo in izmenjujejo stvari. 

 Otrokom in najstnikom pogosto primanjkuje potrpežljivosti in reagirajo impulzivno, 

odnosi med vrstniki pa spodbujajo kontroliranje impulzivnega reagiranja in uravnavanje 

agresivnih vplivov.  

 S pomočjo vrstnikov otroci in najstniki spoznavajo situacije in probleme z različnih 

vidikov, kar je zelo pomembno za kognitivni in socialni razvoj posameznika. 

 Za otroke so pomembni tesni odnosi z vrstniki oz. priložnosti, da si izmenjajo svoje 

misli, občutke, želje, sanje in bolečino, ki jih spremlja. Takšni medvrstniški odnosi 

zmanjšujejo osamljenost in trpljenje otroka v določenem obdobju.  

 V izobraževalnih in delovnih okoliščinah se sodelovalno naravnanim skupinam zvišuje 

produktivnost. Predvsem so odnosi med vrstniki pomembni za otroke, ki so manj spretni 

in nemotivirani, zanje velja, da je produktivnost v primerih sodelovanja še toliko večja. 

V nekaterih primerih otroci zaradi slabih izkušenj niso hoteli biti vključeni v sodelovalne 

aktivnosti. Primer slabe izkušnje sodelovanja je, ko eden izmed udeležencev v skupini predstavi 

delo skupine, pri katerem ni bilo dovolj njegovega vložka (Pergar Kuščer idr., 2006: 96). 
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3.4. Uporaba in spodbujanje sodelovanja v predšolskem in šolskem obdobju 

Splošno znano je, da sodelovanje velja za pozitivno in zaželeno ravnanje. Za otroke v 

predšolskem obdobju je pomembno, da vedo, da so prvotno pripadniki skupine, šele nato 

individualni posamezniki (Ross idr., 2006: 123). 

Za sodelovanje v procesu učenja se v Sloveniji uporablja predvsem pojem sodelovalno učenje 

(Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 100). Uporaba sodelovanja v izobraževalnem 

sistemu, v obliki sodelovalnega učenja, pomeni delo v manjših skupinah, tako da vsak otrok 

doseže najboljši učinek in pri tem pomaga ostalim udeležencem (Peklaj, 2001: 8). V prejšnjem 

stoletju je bilo sodelovalno učenje raziskovalno zanemarjeno področje, saj je bilo sodelovanje 

v preteklosti tako pomembno samo po sebi, da ga niso posebej poudarjali (Johnson in Johnson, 

1987: 45).  

Sodelovalno učenje temelji na upoštevanju in spodbujanju interakcij med učenci (Peklaj, 2001). 

Pri sodelovanju v vrtcu ali šoli mora biti sam cilj zastavljen tako, da je potrebno sodelovanje 

otrok med seboj, če ga želijo doseči. Torej je pomembna vloga vzgojitelja oziroma učitelja, ki 

cilj zastavi na primeren način (Johnson in Johnson, 1987: 43). Vsakdanje dejavnosti, ki se 

pojavljajo v vrtcu (čakanje na obrok, aktivnosti), niso le izguba časa, temveč lekcija 

socializacije (Turnšek in Pekkarinen, 2010: 32).  V Kurikulumu za vrtce so poudarjeni  procesni 

vidiki znanja, torej je proces bolj pomemben kot sam cilj, v didaktičnih priporočilih učnih 

načrtov pa je poudarjeno delo v skupinah, parih in tudi projektno delo, ki zajema sodelovanje 

otrok (Ross, 2006: 36). 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 12) je navedeno, da imajo odrasli v vrtcu pomembno vlogo, saj 

z otroki preživijo veliko časa in zanje predstavljajo zgled (model). Vse spodbudne interakcije, 

ki se pojavljajo med vzgojitelji in otroki, prispevajo k ugodni socialni klimi in vzpostavljanju 

ravnotežja med sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju. Dejavnosti v vrtcu morajo 

biti zastavljene tako, da spodbujajo sodelovanje, ki ne vodi v skupinsko rutino in prisilno 

prilagajanje (prav tam).  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so omenjeni tudi konkretni cilji, z različnih področij, ki se 

nanašajo na spodbujanje sodelovanja: 

 gibanje: »spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti« 

(str.15); 
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 gibanje: »spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 

športnega obnašanja« (str. 15); 

 družba: »otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, 

da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje (str. 33)«; 

 jezik: »otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem 

svetu« (str. 20); 

 umetnost: »otrok sodeluje v več medijskih skupinskih projektih, z udeležbo v njegovih 

plesnih, dramskih, likovnih, oblikovalskih, glasbenih segmentih« (str. 25). 

Sodelovalni učni programi temeljijo na dveh vidikih, in sicer na sodelovalnih nalogah in 

spodbudah. Slavin (1984) je v svoji raziskavi sodelovalnega učenja odkril, da struktura 

sodelovalnega spodbujanja pripomore k povečani motivaciji in učenju (Stipek, 2002: 116).  

Oblike sodelovanja v razredu so večinoma spontane, lahko pa tudi organizirane oblike 

sodelovalnega učenja (Ross idr., 2006: 95−123). Najpogostejše oblike sodelovanja v slovenskih 

šolah so: 

 skupinsko delo in delo v parih;  

 pomoč počasnejšim, vrstnikom s težavami in pomoč pri razlagi snovi tistim, ki je ne 

razumejo;  

 sodelovanje v skupini pri športnih igrah (Pergar Kuščer idr., 2006: 95).  

V vrtcu pa na izboljšanje kakovosti medvrstniških odnosov in sodelovanja vplivajo predvsem 

sodelovalne in socialne igre (Ambrož, 2011: 180). Otroci, ki se naučijo sodelovalnih iger, lažje 

oblikujejo osnovo za uspešno življenje v tekmovalnem svetu, saj spoznajo, da je dosežek del 

skupinskega procesa (Shapiro, 1999: 192). 

Uporaba sodelovanja je primerna v vseh situacijah, kjer želimo pridobiti različne odgovore. 

Pomembno je, da skupine otrok, ki sodelujejo med seboj, niso prevelike (Johnson in Johnson, 

1987: 44). Ko učitelj uvaja sodelovanje v pouk, naj ga uvaja postopoma, torej za začetek 

občasno, kasneje pa pogosteje. Pozornost mora nameniti predvsem tistim učencem, ki imajo na 

začetku največ težav, saj prav ti potrebujejo največ spodbud in usmeritev (Johnson in Johnson, 

1987: 63).  

Sodelovalno učenje od učitelja zahteva veliko načrtovanja in pripravljanja gradiva (Peklaj, 

2001). Učitelji poudarjajo, da sodelovalne situacije pomagajo učencu, da se počuti sprejetega 

in se veseli rezultatov, ki jih doseže skupina in menijo, da je sodelovanje socialna spretnost, ki 
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se je je potrebno učiti (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 107). A. Ross (2006) navaja, 

da sodelovalne situacije krepijo pripadnost skupini in izboljšujejo medsebojne odnose. Učenci 

se učijo empatije, usklajevanja, učenja drug od drugega, odgovornosti in pridobivajo 

organizacijske spretnosti. V izobraževalnem procesu imajo vzgojitelji in učitelji veliko  

možnosti za organizacijo sodelovalnih aktivnosti, ogromno pa je odvisno predvsem od tega, na 

kakšen način organizirajo delo (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 104). 

C. Peklaj (2001) meni, da je uvajanje sodelovalnega učenja v izobraževalni sistem pomembno 

predvsem iz treh razlogov: 

 pridobivanje znanja; sodelovalno učenje spodbuja otroke, da so aktivni v procesu dela; 

različne ideje v skupini spodbujajo ustvarjalnost posameznikov; otroci v skupini prej 

ugotovijo, da nekdo potrebuje pomoč in mu pomagajo;   

 socialni razvoj, ki vključuje socializacijo; pridobivanje socialnih veščin: sposobnost 

pogovora, mirno reševanje sporov, medsebojno spoštovanje, sprejemanje drugačnosti 

…); 

 čustveno-motivacijski procesi, ki temeljijo na razvoju notranje motivacije, pozitivne 

izkušnje povezane z učenjem. 

S. Askew in E. Carnell (1998) opredeljujeta nekaj pozitivnih lastnosti učenja v skupinah: 

 skupine so bolj uspešne pri uvajanju sprememb kot posamezniki; 

 učenje v skupini je bolj produktivno; 

 zelo dragocene so povratne informacije, ki jih podajo soudeleženci; 

 sodelovalno učenje prinaša občutek pripadnosti za posameznika; 

 vključeni v skupini skupaj prevzamejo odgovornost. 

Johnson in Johnson (1981) sta prišla do pomembnih ugotovitev, da sodelovalno učenje na vseh 

področjih pripelje do boljših dosežkov kot pa tekmovanje (Peklaj, 2001: 13). Jasno je, da je 

potrebnega še veliko dela, da bi v razvili teorijo sodelovanja, katere učinki bi v celoti vplivali 

na učne dosežke (Slavin, 2004: 288).  

3.4.1. Sodelovalne veščine otrok z motnjo avtističnega spektra 

Pogosto imajo vzgojitelji v svoji skupini vključenega posameznika z motnjo avtističnega 

spektra, ki potrebuje posebne prilagoditve. Za lažje obravnavanje otrok z MAS bom v 

nadaljevanju navedla nekaj značilnosti sodelovalnih veščin, ki veljajo za to skupino otrok. 
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Thi Thao idr. (2018) opisujejo sodelovalne veščine otrok, starih od 5 do 6 let z motnjami 

avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS). Zanje je značilno, da težko razvijajo prijateljstva, 

težko se pogovarjajo iz oči v oči in začnejo pogovor ter težko pristopijo k igri. Rezultati 

teoretičnih raziskav razvoja sodelovalnih veščin otrok z MAS v vrtcih v Vietnamu kažejo, da 

otroci z MAS težje izrazijo misli in čustva. Vzgojitelji v vrtcu opažajo tudi, da otroci z MAS 

bolje delujejo, kadar se igrajo sami kot pri igri v skupini. Igra v vrtcu zanje predstavlja 

pomembno vlogo pri razvoju sodelovalnih spretnosti. Vzgojitelji jim prilagajajo aktivnosti, 

tako da so čim bolj učinkovite, za najučinkovitejše so se izkazale zunanje aktivnosti. Za 

spodbujanje sodelovalnih veščin otrok z MAS mora biti poudarek na inkluzivni vzgoji, za 

večino otrok z MAS pa velja, da so omejeni pri doseganju sodelovalnih veščin, ki pomagajo 

otrokom pri sporazumevanju, socializaciji, sprejetosti.  

Če povzamemo ugotovitve raziskav – subjektivni dejavniki (otroci sami, skrbniki, učitelji in 

šole) na oblikovanje in razvijanje socialnih veščin otrok z MAS, starih 5–6 let bolj vplivajo kot 

objektivni dejavniki (okolje, objekti, socialni dejavniki). Torej morajo vzgojitelji in starši več 

pozornosti posvetiti subjektivnim dejavnikom, saj ti neposredno vplivajo na otroke. (Thi Thao 

idr., 2018: 755). 

Avtorji raziskave so navedli  tudi razloge, kako izboljšati učinkovitost razvijanja  sodelovalnih 

veščin za otroke z MAS v inkluzivnih vrtcih (Thi Thao idr. (2018): 

 Učitelji in starši morajo izboljšati znanje na področju motenj avtističnega spektra, 

področju sodelovalnih veščin in medosebnih odnosov. 

 Učitelji in starši morajo ustvariti primerna okolja in inkluzivne skupine, v katere lahko 

vključijo otroke, pri tem pa jih spodbujati in jim pomagati, da pridobijo na 

samozavesti. 

 Igra je najboljša oblika dela, ki otrokom pomaga razviti čustva, jih povezati z drugimi 

in spodbuditi sodelovanje med otroki. 

 Vrtec mora dovoliti otrokom z MAS, da sodelujejo v športnih in drugih dejavnostih, ki 

jim pomagajo pri vzpostavljanju odnosov in sodelovanja. 

Razvoj sodelovalnih veščin za otroke z MAS vsekakor ni preprost in zahteva veliko časa in 

prilagajanja, predvsem pa zahteva usposobljene vzgojitelje in starše ki so pripravljeni 

sodelovati (Thi Thao idr., 2018). 
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4. INTERAKTIVNI ODNOS MED TEKMOVALNO  IN SODELOVALNO 

NARAVNANOSTJO  V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH SITUACIJAH 

Tekmovanje in sodelovanje sta značilnosti vseh družb in veljata za koncepta, ki sta v 

zapletenem medsebojnem odnosu. Sta pomembni obliki socialnega vedenja, zato predstavljata 

pomembno »skrb« za pedagoge in ostale strokovnjake na področju izobraževanja in socialnem 

področju (Ross, Fülöp in Pergar Kuščer, 2006: 7, 9). Otrok v svojem razvoju najprej sledi 

tekmovalnim dejavnikom, šele kasneje je pripravljen na sodelovanje (Praper, 1995: 201). 

Postavlja se vprašanje, zakaj uvajati sodelovanje, ko pa je družba tekmovalo naravnana. Vendar 

velja dejstvo, da cel svet ni tekmovalen in zgolj individualističen (Peklaj, 2001: 17).  

Sodelovanje in tekmovanje si lahko zamišljamo kot dve podobni motivacijski situaciji, saj gre 

pri obeh za isti cilj. Bistvena razlika pa je v tem, da pri sodelovanju lahko več oseb doseže isti 

cilj, pri tekmovanju pa ga lahko doseže le ena oseba. Včasih so cilji tako naravnani, da jih lahko 

dosežemo le s pomočjo ostalih, torej s sodelovanjem, drugič pa se pojavijo cilji, ki jih lahko 

dosežemo brez pomoči ostalih, kar vodi v tekmovanje (Musek, 1982: 324).  

Sodelovanje je nujno, njegovo »dopolnilo« pa se pojavlja v zdravi tekmovalnosti. Človek bi 

brez tekmovanja lahko na neki stopnji stagniral in ne napredoval. Tekmovanje lahko pripomore 

k napredku, vendar mora biti dopolnjeno s sodelovanjem in z upoštevanjem koristi drugih ljudi 

(Musek, 1982: 325). Eden izmed načinov za učinkovito rabo principa tekmovanja je, da 

ustvarimo skupine posameznikov s primerljivimi sposobnostmi, ki tekmujejo med seboj. S tem 

se učijo skupinskega sodelovanja in se navajajo na timsko delo (Stipek, 2002: 116).  

Če učitelj otrokom ponuja le sodelovalne situacije, morda ne bodo znali tekmovati za zabavo 

ali tekmovati na druge načine (Johnson in Johnson, 1987: 6). V procesu učenja učitelji 

uporabljajo tekmovanje in sodelovanje za izboljšanje motivacije in doseganje boljših rezultatov 

(Ross idr., 2006: 240). Za življenje v današnji družbi je pomembno tako sodelovanje kot 

spoprijemanje s tekmovalnimi situacijami (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 98). 

Otroci za uspešno vključevanje v sodobno družbo torej nujno potrebujejo izkušnje sodelovanja 

in tekmovanja (Sandor, 2006). Včasih pa pride to tega, da posamezniki spremenijo sodelovalno 

situacijo v tekmovalno in  namesto da bi sodelovali, vsak začne delati zase, med seboj skrivajo 

rezultate in tekmujejo (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 104). 

Na otrokov razvoj vplivajo predvsem medsebojni odnosi, ki se kažejo v sodelovanju in 

tekmovalnosti (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 99). Številne raziskave pa kažejo, da 

je za sodelovanje in tekmovanje pri otrocih značilno, da sta z leti pogosteje prisotna (Fülöp, 
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2006: 44). M. Fülöpp (2002) navaja, da je za tekmovalne otroke značilno, da so prav tako 

spretni v sodelovalnem vedenju in so zato priljubljeni med vrstniki (Pergar Kuščer in 

Razdevšek Pučko, 2005: 100). 
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5. PROBLEM IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA TER HIPOTEZi 

5.1. Opredelitev problema 

V sodobnem življenju se vsakodnevno srečujemo s tekmovalno naravnanostjo, saj je 

tekmovanje že v preteklosti pomenilo bitko za preživetje in selekcijo. Skozi evolucijo je imelo 

pomembno vlogo tudi sodelovanje, saj družba velja za sodelovalno tvorbo in posamezniki brez 

sodelovanja nimajo možnosti za preživetje (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005). Ni 

dvomov niti o tem, da je sodelovanje na področju vzgoje in izobraževanja pozitivno, saj 

pripomore k medsebojnem spoznavanju in posledično socializaciji otrok oz. učencev. V 

strokovni literaturi so sicer pogosto navedene slabe strani tekmovanja, vendar gre v takšnih 

primerih predvsem za primere neprimernega tekmovanja, ki pa se pojavljajo tudi na vzgojno-

izobraževalnem področju. Z izbrano temo želim prispevati k boljšemu razumevanju 

pomembnosti in različnim učinkom tekmovanja in sodelovanja v predšolskem obdobju ter 

prispevati k ozaveščanju strokovnih delavk v vrtcu o pomembnosti primernega uvajanja 

sodelovalnih in tekmovalnih situacij pri pedagoškem delu.  

5.2. Raziskovalna vprašanja in hipotezi 

RV1 – Kakšni so pogledi strokovnih delavk na prisotnost sodelovanja in tekmovanja otrok v 

vrtcu? 

RV2 – Kako in kako pogosto strokovne delavke v vrtcu uvajajo sodelovalne in tekmovalne 

situacije oz. aktivnosti za otroke?  

RV3 – S kom otroci v vrtcu najpogosteje sodelujejo in s kom tekmujejo? 

RV4 – V katerih situacijah vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice najpogosteje vpeljujejo 

sodelovanje in tekmovanje? 

H1 – Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice ni statistično pomembnih razlik v 

spodbujanju tekmovanja in sodelovanja. 

H2 – Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice ni statistično pomembnih razlik v 

njihovih stališčih do tekmovanja in sodelovanja. 

6. METODA 

V procesu zbiranja podatkov sem uporabila metodo anketiranja, s katero sem raziskovala, v 

kolikšni meri strokovne delavke v vrtcu načrtno spodbujajo oziroma zavirajo tekmovanje in 

sodelovanje med otroki v vrtcu, ter metodo opazovanja, s katero sem opazovala pogostost 

situacij tekmovanja in sodelovanja v različnih skupinah v vrtcu. S kombiniranjem 
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kvantitativnega in kvalitativnega zbiranja podatkov sem želela preseči pomanjkljivosti obeh 

metod in preučevano področje bolj poglobljeno raziskati.  

6.1. Vzorec 

V empirični raziskavi je anketni vprašalnik ustrezno izpolnilo 105 strokovnih delavk 

(vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice) iz različnih vrtcev po Sloveniji. Vse strokovne delavke 

so bile ženskega spola. Izčiščen vzorec je vključeval 100 anket, 50 od vzgojiteljic in 50 od 

pomočnic vzgojiteljice. Na vprašanje odprtega tipa je odgovorilo 52 strokovnih delavk. Na 

ostala vprašanja pa je ustrezno odgovorilo 89 strokovnih delavk. 10 anketirank ni odgovorilo 

na vprašanji, ki sta vključevali lestvice stališč, 1 pa na eno izmed ostalih vprašanj. Anketirane 

strokovne delajo v  različnih starostnih skupinah otrok (tabela 3). 

Tabela 3: Anketiranke glede na starostno skupino otrok, s katerimi delajo   

1. Starostna skupina 27 

2. Starostna skupina 58 

Heterogena skupina 15 

Skupaj: 100 

 

Opazovanje je potekalo v 5 naključnih skupinah v slovenskih vrtcih zasavske regije. Vzgojne 

skupine so vključevale otroke  različnih starosti (1−2, 4−5, 3−6, 4−6 in 5−6 let). 

6.2. Pripomoček 

Kot pripomoček pri zbiranju podatkov sem uporabila anonimno spletno anketo (1KA), ki sem 

jo sestavila ob pomoči mentorice. Anketni vprašalnik poleg splošnih vprašanj (o delovnem 

mestu in starosti otrok v skupini) vsebuje eno vprašanje odprtega tipa, 6 vprašanj o tekmovanju 

in sodelovanju z več možnimi odgovori, na koncu pa sta dve vprašanji z lestvicami stališč o 

tekmovanju in sodelovanju.  

Za opazovanje sem si vnaprej pripravila pripomoček - opazovalno (ček) listo, v katerem sem 

opredelila nekatere kategorije, za katere sem predvidevala, da jih bom pri opazovanju otrok 

zaznala. Ček lista je vsebovala naslednje kategorije: opazovanje štafetne igre (elementi 

tekmovanja, elementi sodelovanja), opazovanje proste igre (elementi tekmovanja, elementi 

sodelovanja), opazovanje otrokovih motivov za tekmovanje in motivov za sodelovanje, 
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opazovanje otrokovih soudeležencev pri tekmovanju in sodelovanju in opazovanje ravnanja 

vzgojiteljice – kako vzgojiteljica spodbuja tekmovalne in kako sodelovalne situacije. 

6.3. Postopek zbiranja podatkov 

Anketne vprašalnike sem razposlala po različnih vrtcih, objavila v skupinah na spletu in poslala 

znancem, ki delajo v vrtcu. Pridobljene podatke sem kvantitativno obdelala in interpretirala.  

Pri opazovalnem delu raziskave sem v vrtcu opazovala otroke in s pomočjo ček liste beležila 

pojavljanje pogostosti situacij, v katerih so otroci tekmovali in sodelovali. Zabeležila sem tudi 

tiste tekmovalne in sodelovalne situacije, ki jih nisem vnaprej predvidevala. V dogajanje v 

igralnici aktivno nisem posegala, z otroki sem izvedla le igro štafete. 

6.4. Postopek obdelave podatkov 

Podatke iz anketnega vprašalnika sem uredila in statistično obdelala v programu Excel. 

Vprašanje odprtega tipa sem analizirala z metodo analize vsebine, odgovore pa kategorizirala 

v smiselne kategorije ter frekvenčno distribucijo po posameznih kategorijah. Za ostala 

vprašanja v vprašalniku sem izračunala osnovne mere opisne statistike (odstotne deleže, 

povprečne vrednosti, standardni odklon). Razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljic sem izračunala s χ2-preizkusom za preverjanje homogenosti struktur. Pri 

sistematičnem opazovanju sem beležila pogostost  situacij tekmovanja in sodelovanja glede na 

število otrok, ki jih je bilo na opazovalni dan v skupini.   
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7. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

7.1. Rezultati in interpretacija anketnih vprašalnikov 

7.1.1. Splošno mnenje strokovnih delavk o  tekmovalnih situacijah v vrtcu 

Strokovne delavke smo spraševali, kakšno je njihovo splošno mnenje o tekmovalnih situacijah 

v vrtcu. Vprašanje je bilo odprtega tipa. 52 od 100 strokovnih delavk je na to vprašanje 

odgovorilo, ostale pa na to vprašanje niso podale odgovora. 

Tabela 4: Splošno mnenje strokovnih delavk glede tekmovalnih situacij v vrtcu 

Mnenja strokovnih delavk: f f (%) 

Tekmovalne situacije v obdobju odraščanja so vse pogostejše, zato otroci že 

zgodaj potrebujejo izkušnje tekmovanja, da se kasneje lažje prilagodijo 

zahtevnemu okolju. 

27 51% 

Potrebno je spodbujati tekmovalnost pri tistih otrocih, ki so manj tekmovalni 

in jo zavirati pri tistih, ki so zelo tekmovalni. Pomembno je torej primerno 

obravnavati vsakega posameznika, saj so si otroci med seboj zelo različni. 

7 13% 

Spodbujanje tekmovanja se nanaša na določeno situacijo, v kateri se 

tekmovanje pojavi; takrat se vzgojiteljica odloči, ali je primerno, da posega 

ali ne.  

6 12% 

Tekmovanje je sicer pomembno, a se bolj osredotočam na spodbujanje 

sodelovanja v skupini.  
4 8% 

Tekmovalnost  je »zdrava« le v zmernih količinah. 3 6% 

Tekmovanje med otroki pogosto opazim na področju gibanja, predvsem pri 

gibalnih igrah. Na tak način otroke navajam na zmage in poraze. Pomembno 

je, da se otroci naučijo sprejeti poraz, s sodelovanjem v ekipnih tekmovalnih 

igrah pa se naučijo tudi medsebojnega sodelovanja. 

2 4% 

Spodbujanja tekmovanja v vrtcu ne podpiram, saj to spodbuja agresivnost 

otrok, spore in pri kakšnem posamezniku tudi občutek manjvrednosti. 
2 4% 

Tekmovanje je ključnega pomena za razvoj posameznikove samopodobe. 1 2% 

 

Podobno sta v raziskavi Učiteljevo strokovno in osebno razumevanje ter obravnava 

tekmovalnosti in sodelovanja ugotovili tudi M. Pergar Kuščer in C. Razdevšek Pučko (2005: 

107), ki poudarjata, da naloga strokovnih delavcev ni le spodbujanje sodelovanja, temveč tudi 

spodbujanje tekmovanja, ki pripomore k uveljavljanju potrebe po avtonomnosti, uspešnosti in 

ustvarjalnosti ter zvišuje motivacijo otrok.  Musek (1982: 325) navaja, da tekmovanje spodbuja 

napredek, vendar mora biti uravnovešeno s sodelovanjem in upoštevanjem koristi drugih. 
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7.1.2. Spodbujanje tekmovalnega vedenja med otroki v vrtcu 

Strokovni delavci v vrtcu imajo pomembno vlogo, saj z otroki preživijo veliko časa in 

predstavljajo zanje zgled (Kurikulum za vrtce, 1999: 12). Otroke vzgajajo tudi s svojo 

osebnostjo, z načinom komunikacije in odzivanjem na različne situacije (Pergar Kuščer in 

Razdevšek Pučko, 2005: 107). A. Ross, M. Fülöp in M. Pergar Kuščer (2006: 95–23) 

ugotavljajo, da se pri strokovnih delavcih pojavlja strah pred negativnimi vplivi tekmovanja na 

odnose med otroki v skupini. V raziskavi me je zanimalo, na kakšen način strokovne delavke 

spodbujajo tekmovanje med otroki, vprašanje je imelo več možnih odgovorov. 

 

Slika 1: Načini spodbujanja tekmovanja med otroki v vrtcu 

Skoraj polovica odgovorov anketiranih strokovnih delavk (skupaj 42,5 %) meni, da medtem ko 

otroci spontano tekmujejo, one  ne posegajo v dogajanje. Iz tega lahko sklepamo, da tekmovanja 

niti ne spodbujajo niti ne zavirajo. Petina sodelujočih (skupaj 21 %) v raziskavi pa meni, da 

tekmovanja med otroki posebej ne spodbujajo. V Kurikulumu za vrtce (1999: 30) je zapisano, 

da naj vzgojitelji ne spodbujajo tekmovalnega vedenja v vrtcu, nikjer pa ni zapisano, da bi ga 

morali prepovedovati. Ena izmed anketiranih strokovnih delavk v raziskavi M. Pergar Kuščer 

in C. Razdevšek Pučko (2005) navaja, da tekmovalnosti ni potrebno posebej spodbujati, saj pri 

otrocih pride že sama od sebe.  

Najmanjši delež (skupaj 2 %) anketiranih strokovnih delavk je odgovorilo, da tekmovanje 

spodbujajo tako, da najboljšega otroka nagradijo. Pozitivno nagrajevanje otrok sicer spodbujajo 

predvsem behavioristično naravnani posamezniki, ki menijo, da tako pripomorejo k pozitivnem 
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obnašanju otroka in mu pomagajo pri učenju (Mac Naughton, 2003 v Smajla in Lepičnik-

Vodopivec, 2014: 40). Smajla in Lepičnik-Vodopivec (2014: 40) navajata, da so prepričanja o 

tem, da je nagrajevanje dobro, globoko zakoreninjena tudi v miselnosti slovenskih učiteljev in 

vzgojiteljev, saj se te oblike pedagoškega dela še vedno pojavljajo v predšolskem obdobju in 

prvem triletju osnovne šole. Pogosta je uporaba raznih čebelic, oblačkov, plusov in minusov, 

črnih pik, itd. Pomembno je, da ločimo nagrajevanje od pohvale. Pohvale in pozitivne 

podkrepitve lahko motivirajo otroka in pripomorejo k učenju (Smajla in Lepičnik-Vodopivec, 

2014: 40). Za odgovor Otroka, ki je bil najboljši, pohvalim glasno pred vsemi. se je odločilo 

skupaj 9,5 % anketiranih strokovnih delavk. 

Največja razlika med odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice pa se pojavlja pri 

odgovoru, da otroka, ki tekmuje z ostalimi individualno pohvalijo; za ta odgovor se je odločilo 

13 % več pomočnic vzgojiteljice. Razloga za omenjen rezultat ne znam jasno opredeliti; 

interpretacija gre lahko v smeri pomembnosti individualizirane pohvale, ki jo ob 

vzgojiteljičinem frontalnem vodenju pedagoškega dela, pomočnice vzgojiteljice lažje izrekajo, 

lahko gre za situacijske dejavnike ali pa tudi za manjšo ozaveščenost pomočnic vzgojiteljice o 

negativnih  učinkih sistematičnega spodbujanja tekmovalnosti otrok z drugimi otroki.  

Ross idr. (2006: 12−158) so preučevali mnenja učiteljev o tekmovanju in ugotovili, da imajo ti 

glede tekmovanja v šoli različne poglede; po eni strani menijo, da učence motivira in posledično 

pozitivno vpliva na njihove dosežke, po drugi strani pa omenjajo, da tekmovanje učence 

demotivira in s tem zmanjšuje njihovo učno učinkovitost. Tekmovanje vidijo kot neizogiben 

del človeške narave, zato se mu je tudi v šoli težko izogniti. M. Pergar Kuščer in C. Razdevšek 

Pučko (2005: 100) pa navajata, da je ne glede na njeno preprečevanje, tekmovalnost prisotna v 

večini izobraževalnih institucij, saj je k tekmovanju v učnih dosežkih naravnan tudi 

izobraževalni sistem.  

Pomembno je predvsem, da vzgojitelji izberejo primerne situacije, v katere vključujejo 

tekmovanje. Musek (1982: 324) navaja, da so nekatere situacije že v naprej naravnane tako, da 

silijo posameznike k tekmovanju (cilj lahko dosežemo sami), druge pa k sodelovanju (za 

uresničitev cilja potrebujemo pomoč drugih). Tekmovanje je pomembno zlasti, kadar vodi k 

uresničitvi nekega motiva, k boljšemu učinku in več prednosti (prav tam).  

V raziskavi me je zanimalo tudi ob katerih priložnostih in situacijah strokovne delavke v vrtcu 

načrtno spodbujajo tekmovanje. Dobljene rezultate prikazujem na Sliki 2. 
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Slika 2: Situacije spodbujanja tekmovanja med otroki v vrtcu 

Približno polovica anketirank najpogosteje načrtno spodbuja tekmovanje pri gibalnih 

dejavnostih. Tudi A. Ross idr. (2006) omenjajo, da tekmovanje na področju športa velja za 

nekaj običajnega ali celo zaželenega, v preostalih dejavnostih pa naj bi bilo prisotno v 

omejenem obsegu. Spodbude na gibalnem področju so v predšolskem obdobju zelo pomembne. 

Otrokov gibalni razvoj je bistveni sestavni del predšolske vzgoje (Kosec, 1980 v Zalokar 

Divjak, 1998: 21). Z. Zalokar Divjak (1998: 21−23) poudarja, da lahko pomanjkanje tovrstnih 

spodbud pusti posledice na osebnostnem področju (pomanjkanje samozaupanja, volje in strah) 

in na področju socializacije (vključevanje v igre vrstnikov). V Kurikulumu za vrtce (1999: 15) 

je navedeno, naj otrok preko gibalnih iger spoznava pravila športnega obnašanja, med katere 

sodi tudi tekmovanje. 

32 % v raziskavi sodelujočih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice spodbuja tekmovanje pri 

pospravljanju igralnice. Sklepamo lahko, da je eden izmed razlogov za to, da strokovne delavke 

s tekmovanjem spodbudijo otroke, da ti hitreje pospravijo igralnico, dejstvo, da tudi v 

Kurikulumu za vrtce (1999: 12) omenjeno, da je potrebno v vrtcu čim bolj omejiti čas 

pospravljanja.  

9,5 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice odgovarja, da spodbujajo tekmovanje pri igranju  

družabnih iger. Izkušnje tekmovanja pri družabnih igrah so pomembne predvsem zato, da otrok 
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spozna, kako je zmagati in biti poražen, ter se nauči, da zmagati v igri ni najpomembnejše 

(Praper, 1995: 199). 

Najmanjši delež (skupaj 1,5 %) anketiranih strokovnih delavk  načrtno spodbuja tekmovanje 

pri hranjenju. Pričakovala sem, da se za ta odgovor ne bo odločila nobena izmed anketiranih 

strokovnih delavk, saj se mi tekmovanje pri hranjenju ne zdi primerno. Tudi v Kurikulumu za 

vrtce (1999: 12) je navedeno, da se je potrebno pri hranjenju izogibati tekmovanju in 

primerjanju, hranjenje v vrtcu naj poteka čim bolj umirjeno, brez nepotrebnega čakanja in naj 

se pri obrokih ne hiti. 

Ena izmed anketirank pa je dodala, da otroke spodbuja k doseganju določenih nalog in ciljev, 

k urejanju igralnice, oblačenju in obuvanju, tako da jih pri tem motivira na tekmovalen način. 

7.1.3. S kom otroci v vrtcu najpogosteje tekmujejo 

Z raziskovalnim vprašanjem RV3 smo želeli raziskati, s kom otroci v vrtcu najpogosteje 

tekmujejo. Odgovore primerjalno prikazujem na Sliki 3. 

 

Slika 3: Pogostost tekmovanja otroka z različnimi vrstniki 

Pri vprašanju, s kom otroci najpogosteje tekmujejo, so bile vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice podobnega mnenja. Največ jih meni, da otroci najpogosteje tekmujejo z 

vrstnikom, s katerim se najbolje razumejo (skupaj 39,5 %). Takoj za tem sledi delež tistih 

anketirank, ki menijo, da otrok najpogosteje tekmuje naključno oz. s tistim vrstnikom, ki je tisti 
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trenutek v neposredni bližini (36,5 %). Tekmovanje z drugimi ima za otroka velik pomen, 

predvsem pozitivno vpliva na socializacijo, na tak način pa se tudi primerja z vrstniki, jim sledi, 

jih opazuje in posnema (Praper, 1995: 199, 200). Tekmovanje otroka s samim seboj, v smeri 

posameznikovega boljšega rezultata pa strokovne delavke redkeje opazijo (4,5 %), a je prisotno. 

Praper (1995: 199) meni, da otrok pri tekmovanju s samim seboj pridobiva na samorazvoju, 

osebnostni rasti in notranji integriteti.  

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice skoraj ne opazijo, da bi otroci tekmovali z vrstnikom 

nasprotnega spola. 11,5 % pa jih opazi, da otrok tekmuje z vrstnikom istega spola. C. Beal 

(1994: 118) meni, da je za otroke do 6. leta starosti to povsem značilno. Socialni odnosi v tem 

obdobju naj bi se v veliki meri pojavljali med vrstniki istega spola. Navaja tudi, da naj bi si 

otrok v teh letih za igro izbral vrstnika nasprotnega spola le v primeru, da je vrstnikov istega 

spola manj.  

Nekatere anketirane strokovne delavke so dodale, da tekmovalnost pri otrocih v njihovi skupini 

še ni razvita. Sklepamo lahko, da gre za mlajše otroke, pri katerih se tekmovalnost še ne pojavlja 

v veliki meri, oziroma jo je težje zaznati.  

7.1.4. Spodbujanje sodelovanja med otroki v vrtcu 

V predšolskem obdobju imajo odrasli pomembno vlogo, saj predstavljajo vzor otrokom, kot 

navaja Kurikulum za vrtce (1999: 18, 36), pa naj bi spodbujali tudi sodelovanje med otroki in 

jim predstavili okolje tako, da otroci dobijo občutek za sodelovanje. C. Peklaj (2001) navaja, 

da sodelovalno učenje od učiteljev zahteva veliko načrtovanja in priprav.  

Strokovni delavci ravnajo skladno s prepričanjem, da sodelovalne situacije prispevajo k boljšim 

medsebojnim odnosom in krepijo pripadnost skupini (Ross idr., 2006: 95−123). Eden od 

anketiranih učiteljev v raziskavi M. Pergar Kuščer in C. Razdevšek Pučko (2005: 104) navaja, 

da so sodelovalne izkušnje in spodbude zelo pomembne in zaželene, tekmovanje pa je tako ali 

tako prisotno.  

Tudi v moji raziskavi me je zanimalo, kako strokovne delavke spodbujajo sodelovanje med 

otroki. Dobljene rezultate na to vprašanje prikazujem na Sliki 4. 
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Slika 4: Načini spodbujanja sodelovanja med otroki v vrtcu 

Rezultati kažejo na to, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v večini (46,5 %) otroke 

spodbujajo k sodelovanju tako, da jih navajajo, da si med seboj pomagajo, v dejavnosti pa 

pogosto vpeljujejo sodelovanje v obliki skupinskega dela in dela v paru (23,5 %). Učitelji 

menijo, da jim učni načrti dopuščajo veliko možnosti za organizacijo sodelovalnih aktivnosti, 

seveda pa je »izkupiček« odvisen od posameznega učitelja (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 

2005: 104). D. Stipek (1998) pa navaja, da se zaradi pomanjkanja ustreznih spretnosti učiteljev 

in nevajenosti učencev prednosti sodelovanja včasih ne izkažejo kot take. 

Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999: 15, 33) je navedeno, da mora otrok spoznati pomen 

sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti in da morajo biti dejavnosti zastavljene 

tako, da spodbujajo sodelovanje med otroki. A. Ross, M. Fülöp in M. Pergar Kuščer (2006: 

123) na podlagi opazovanja v razredih ugotavljajo, da učitelji pogosto pohvalijo učence, če se 

vedejo sodelovalno. V pričujoči raziskavi je 14 % vseh anketiranih strokovnih delavk poročalo 

o tem, da glasno pred vsemi pohvalijo otroka, ki sodeluje z drugimi otroki.   

Največja absolutna razlika med odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice se pojavlja pri 

odgovoru, da otroka, ki sodeluje z ostalimi individualno pohvalijo, za katerega se je odločilo 

dvakrat toliko pomočnic vzgojiteljice kot pa vzgojiteljic. Glede na to, da se podobna razlika 

med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavlja pri odgovoru na podobno vprašanje 

o tekmovalnosti (Slika 2), bi morda lahko rekli, da pomočnice vzgojiteljice pogosteje 

individualno pohvalijo otroka. 
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Le 2 % anketiranih vzgojiteljic pa je odgovorilo, da otroka za sodelovanje z ostalimi nagradijo. 

C. Peklaj (2001: 30) sicer meni, da čeprav naj bi želeli, da otroci sodelujejo zaradi lastnega 

interesa, je včasih potrebna tudi kakšna oblika zunanje motivacije (v šoli so to po navadi ocene). 

Nekateri učitelji uporabljajo več zunanjih dejavnikov motivacije, drugi pa manj. Pomembno je, 

da nagrade prilagodijo razvojni stopnji otrok in da te ostanejo zanimive. Ko se pri otrocih 

razvije notranja motivacija za skupinsko delo, naj strokovni delavci zmanjšajo uporabo oblik 

zunanje motivacije (prav tam). 

Zanimalo me je tudi, v katerih situacijah strokovne delavke načrtno spodbujajo sodelovanje. 

Rezultate na to raziskovalno vprašanje prikazujemo na Sliki 5.  

 

Slika 5: Situacije spodbujanja sodelovanja med otroki v vrtcu 

Anketirane strokovne delavke najpogosteje načrtno spodbujajo sodelovanje pri pospravljanju 

(27 %). Razlog bi bil lahko podoben, kot sem ga navedla za spodbujanje tekmovanja pri 

pospravljanju; otroci si tako med seboj pomagajo in na tak način hitreje pospravijo igralnico in 

s tem omejijo čas pospravljanja, kot navaja tudi Kurikulum za vrtce (1999: 12). Po pogostosti 

sledijo odgovori anketirank, da spodbujajo sodelovanje pri gibalnih dejavnostih (25,5 %), 

pogosto spodbujajo tudi sodelovanje tudi pri igranju družabnih igrah in ustvarjalnih 

dejavnostih. Ena izmed anketirank pa (pod drugo) navaja, da spodbuja kakršnokoli obliko 

pomoči pri samostojnosti. Tudi Praper (1995) poudarja, da so skupinske igre in igre s pravili 

najboljša priložnost za razvoj sodelovalnih veščin. 
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7.1.5. S kom otroci najpogosteje sodelujejo? 

V prvih letih otrokovega življenja so zanj najbolj pomembni odrasli, pozneje pa postajajo vse 

pomembnejši tudi vrstniki, ki so ključnega pomena pri pridobivanju novega znanja ter pri 

oblikovanju različnih veščin in vrednot (Peklaj, 2001: 8). C. Peklaj (1996) v Pergar Kuščer in 

Razdevšek Pučko (2005: 101) v svoji raziskavi ugotavlja, da otroci pogosto izrazijo željo po 

sodelovanju z vrstniki in se učijo sodelovanja drug od drugega. Sodelovalne skupine pa 

temeljijo na pozitivni soodvisnosti, ki jo dosežemo s pomočjo skupnih ciljev (Peklaj (2001: 9). 

V raziskavi sem želela raziskati, s kom otroci v vrtcu najpogosteje sodelujejo. Rezultati na 

dano raziskovalno vprašanje so prikazani na Sliki 6. 

 

Slika 6: Pogostost sodelovanja otroka z različnimi vrstniki 

Približno polovica anketiranih strokovnih delavk je odgovorila, da otroci najpogosteje 

sodelujejo z vrstnikom, s katerim se najbolje razumejo. Otroci, glede na odgovore anketirancev, 

pogosto sodelujejo tudi z vrstnikom, ki je tisti trenutek v neposredni bližini in z vrstnikom, za 

katerega otrok meni, da je v konkretni aktivnosti slabši od njega.  Johnson in Johnson (1978: 

24) poudarjata,  da so medvrstniški odnosi pri otrocih nujni in, da so interakcije med otroki 

pogostejše in intenzivnejše v primerjavi z interakcijami med otroki in odraslimi.  

Glede na odgovore pa ugotavljam, da strokovne delavke ne zaznavajo, da bi bil spol pomemben 

pri izbiri »partnerja« za sodelovanje. To ni presenetljivo, saj tudi C. Peklaj (2001) v svoji 

raziskavi ni našla statistično pomembnih razlik, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da spol 
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vpliva na sodelovanje med otroki. Izkazalo se je le, da deklice bolje sprejemajo sodelovalno 

učenje kot dečki (Pergar Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005: 101). S. Askew in E. Carnell (1998: 

58)  navajata podobno, in sicer, da se dekleta bolje znajdejo v sodelovalnih situacijah kot fantje.  
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7.1.6. Stališča strokovnih delavk do sodelovanja in tekmovanja v vrtcu. 

V sklopu raziskave smo raziskovali, kašna so stališča strokovnih delavk do sodelovanja in 

tekmovanja v vrtcu. Dobljeni rezultati so prikazani v Tabeli 5. 

Tabela 5: Prikaz odstotkov, aritmetičnih sredin in standardnih odklonov odgovorov 

   Stališča Odgovori  M SD 
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9 Sodelovanje pozitivno 

vpliva na predšolskega 

otroka in njegov razvoj. 

0  0 1 44 47 92 (100 %) 4.5 0.5 

6 Predšolski otroci se 

medsebojnega 

sodelovanja lahko 

naučijo. 

0  0 4 47 41 92 (100 %) 4.4 0.6 

8 Pomembno je, da 

vzgojitelj sodelovanje 

med otroki v vrtcu 

načrtno spodbuja. 

0  4 10 39 39 92 (100 %) 4.2 0.8 

5 Predšolske otroke 

medsebojno 

sodelovanje motivira za 

delo. 

3  0 8 55 25 91 (100 %) 4.1 0.8 

7 Vzgojno delo po 

Kurikulumu 

sistematično spodbuja 

sodelovanje otrok. 

0 1 15 69 7 92 (100 %) 3.9 0.5 

2 Otroci v predšolskem 

obdobju potrebujejo 

izkušnje tekmovalnosti. 

3  7 18 61 3 92 (100 %) 3.6 0.8 

10 Predšolski otroci med 

seboj raje sodelujejo kot 

pa tekmujejo. 

0 9 42 29 12 92 (100 %) 3.5 0.8 

1 Tekmovalnost otroka je 

prirojena lastnost. 

3  9 44 36 0 92 (100 %) 3.2 0.8 

3 Vzgojitelj naj načrtno 

spodbuja tekmovanje 

med otroki. 

9  12 59 9 3  92 (100 %) 2.8 0.9 

4 Tekmovalne situacije 

slabo vplivajo na otroka 

in njegov razvoj. 

5  43 37 2 4 91 (100 %) 2.5 0.8 

*Polja z najpogostejšimi ocenami (Modus) so sivo obarvana. 
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Rezultati (Tabela 5) kažejo na to, da se strokovne delavke v največji meri strinjajo s tem, da 

Sodelovanje pozitivno vpliva na otroka in njegov razvoj, kjer se pojavlja tudi najmanjši 

standardni odklon, torej so strokovne delavke v teh ocenah  najbolj skladne. Tudi S. Askew in 

E. Carnell (1998: 40) navajata, da sodelovanje pozitivno vpliva na otroke in da so sodelovalne 

skupine bolj efektivne kot posamezniki.  

V najmanjšem deležu se anketiranke strinjajo s tem, da Tekmovalne situacije slabo vplivajo na 

otroka in njegov razvoj. Strokovne delavke torej menijo, da tekmovanje na otroke vpliva tudi 

pozitivno. S. Askew in E. Carnell (1998: 90) menita, da tekmovanje med posamezniki navaja 

ljudi, da delajo bolje in da lažje dosegajo zastavljene cilje. Obstaja pa možnost, da posamezniki 

v tekmovalnih situacijah obupajo, oziroma se predajo.  

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

vsekakor spodbujajo sodelovanje med otroki, vidijo pa tudi pozitivne vplive tekmovanja na 

otroke. Johnson in Johnson (1981) v Peklaj (2001: 13) navajata, da sodelovanje pripelje do 

boljših dosežkov kot tekmovanje in to naj bi na podlagi njune raziskave veljalo za vsa področja 

in vse starostne skupine, odvisno pa je od velikosti skupine. Johnson in Johnson (1989) v Askew 

in Carnell (1998: 43) torej postavljata sodelovanje pred tekmovanje in pred individualizem, saj 

sodelovanje privede do lažjega reševanja problemov, kritičnega razmišljanja in do več 

ustvarjalnih odgovorov.  

Najbolj razpršena stališča pa imajo anketiranke v zvezi s trditvijo Vzgojitelj naj načrtno 

spodbuja tekmovanje med otroki.  

V nadaljevanju raziskave me je zanimalo, kako pogosto strokovne delavke v vrtcu spodbujajo 

določene oblike sodelovanja in tekmovanja.  
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Tabela 6: Prikaz odstotkov, aritmetičnih sredin in standardnih odklonov odgovorov 

    Odgovori M SD 
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8   Otrokom, ki 

pomagajo drug 

drugemu, izrečem 

ustno pohvalo. 

0 4  6 42 38 90 (100 %) 4.3 0.8 

10   Sodelovanje 

spodbujam tako, da 

otroke spodbudim, da 

si med seboj 

izmenjujejo igrače 

(tudi tiste, ki jih 

prinesejo od doma). 

5 4 23 23 35  90 (100 %) 3.9 1.1 

9   Otroke spodbudim, da 

za pomoč najprej 

vprašajo vrstnika, šele 

nato vzgojitelja. 

0 12 32 26 20  90 (100 %) 3.6 1.0 

6   Spodbudim ekipne 

športne aktivnosti, kjer 

otroci med seboj 

sodelujejo.  

0 12 34 36 7  89 (100 %) 3.4 0.8 

7   Priredim igre v parih 

in skupinah. 

4 13  46 27  0 90 (100 %) 3.1 0.8 

5   Po koncu igre rečem 

"Vsi ste zmagovalci." 

11 19  27 23  10  90 (100 %) 3.0 1.2 

2   Otroke spodbudim, da 

tekmujejo pri športnih 

aktivnostih. 

7 55 12 12 4  90 (100 %) 2.5 1.0 

3   Priredim štafetne igre, 

kjer vsak otrok 

prispeva k končnem 

rezultatu.  

9 49 28  4 0 90 (100 %) 2.3 0.7 

4   Po koncu igre glasno 

razglasim tekmovalca.  

22  57  5 6 0 90 (100 %) 1.9 0.8 

1   Če otroci prej 

zaključijo z določeno 

aktivnostjo, jih 

nagradim. 

38 41 7 4 0 90 (100 %) 1.7 0.8 

*Polja z najpogostejšimi ocenami (Modus) so sivo obarvana. 
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Rezultati (Tabela 6) kažejo na to, da anketirane strokovne delavke najpogosteje Otrokom, ki 

pomagajo drug drugemu, izrečejo ustno pohvalo. Pri medsebojni pomoči otrok ne gre za pravo 

sodelovanje, ampak si otroci izkazujejo medsebojno solidarnost in naklonjenost k pomoči 

vrstniku, ki kasneje vodi v sodelovanje. Pomembno je, da vzgojiteljice otroke k sodelovanju 

spodbujajo tudi z ustnimi pohvalami. Tovrstne ustne pohvale otroke motivirajo in spodbudijo, 

da določeno dejanje še večkrat ponovijo. Pogosto pa vzgojitelji od otrok zahtevajo tudi, da si 

med seboj izmenjujejo igrače. Menim, da je to v vrtcu zelo pomembno, saj si pogosto več otrok 

želi iste igrače, zato si jo morajo med seboj deliti. S tem ko jih navajamo, da si izmenjujejo 

igrače, jih navajamo na to, da bodo kasneje pripravljeni stvari deliti. 

Anketirane strokovne delavke v vrtcu nagrajujejo otroke, če ti prej zaključijo z določeno 

aktivnostjo, kar je skladno s Kurikulumom za vrtce (1999), v katerem je zapisano, da morajo 

otroci v vrtcu imeti dovolj časa za dejavnosti in naj le-te potekajo v miru, brez hitenja. Po mojem 

mnenju je ključnega pomena, da vzgojitelj ne nagrajuje otrok, če prej končajo z aktivnostjo, saj 

se lahko zgodi, da je otrokom pomembno le, da prvi končajo, ne pa kakovost izdelka ali uspeh.  

Največji standardni odklon se pojavlja pri trditvi (Po koncu igre rečem "Vsi ste zmagovalci."). 

Torej imajo o tem strokovne delavke precej različna stališča.  Včasih se zgodi, da vzgojiteljice 

posameznika ali posamezne skupine ne želijo izpostaviti in na koncu vse razglasijo za 

zmagovalce. Iz lastnih izkušenj opažam, da otrokom to ni všeč, saj se tako izgubi smisel 

tekmovanja, ki ga predstavlja želja po zmagi in primerjavi z ostalimi. Iz odgovorov strokovnih 

delavk pa je razvidno, da so mnenja zelo deljena; sklepam torej lahko, da se v praksi dogaja 

tudi, da vzgojiteljice na koncu tekmovalne igre ne razglasijo zmagovalca. 
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7.2. Rezultati in interpretacija opazovanja tekmovanja in sodelovanja med otroki 

v vrtcu  

7.2.1. Situacijski kontekst sodelovalnih in tekmovalnih situacij  

Med opazovanjem v skupinah sem z otroki izvedla štafetno igro. Zanjo sem se odločila zato, 

ker menim, da se v njej pojavljajo tako situacije tekmovanja kot sodelovanja. Število prisotnih 

otrok v skupinah sem pretvorila v odstotke in rezultate opazovanja v odstotnih deležih prikazala 

na Sliki 7. 

 

Slika 7: Sodelovalne in tekmovalne situacije med vodeno štafetno igro 

Opazila sem, da med štafetno igro otroci pogosto spodbujajo svojo skupino in se na koncu 

veselijo dosežka (zmage), starejši kot so otroci, bolj je prisotno veselje ob zmagi. Videti je, da 

tekmovalna igra otroke v večini motivira in si želijo zmage, po koncu igre pa otroci pričakujejo 

razglasitev zmagovalca – v primeru da ga vzgojiteljica ne razglasi, pa nekateri samoiniciativno 

vprašajo, kdo je bil boljši. Le 5 % otrok izrazi žalost ob porazu njihove skupine. Pogosto pa, 

predvsem starejši otroci, spodbujajo svojo skupino tudi v primeru poraza. Z. Zalokar Divjak 

(1998: 123) navaja, da se v vsaki skupini najde kakšen otrok, ki pravi: »Danes smo bili slabši, 

že jutri pa smo lahko boljši! Kaj se pritožujete!« V nekaterih primerih otroci pomagajo tudi 

vrstnikom iz svoje skupine, saj si želijo dobrega rezultata. Po pričakovanjih, mlajši otroci ne 

izrazijo opisanih reakcij. Opazila pa sem, da se tudi pri mlajših otrocih 8 % otrok veseli zmage. 
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V okviru sistematičnega opazovanja sem bila prisotna v različnih skupinah v vrtcu. S pomočjo 

ček liste sem opazovala  prosto igro in dnevno rutino. Na Sliki 8 so prikazani odstotni deleži 

otrok v posamezni skupini, ki so izkazovali opisano vedenje.  

 

Slika 8: Sodelovalne in tekmovalne situacije med prosto igro in dnevno rutino 

 

Po končani vodeni igri štafete si predvsem starejši otroci (50 %) želijo, da igro ponovno 

izvedemo, kasneje pa tudi sami nadaljujejo z igro. Opazila sem, da se otroci raje igrajo v parih 

ali skupinah kot sami. V skupini, kjer so otroci stari od 3 do 6 let, pa sem opazila, da četrtina 

starejših otrok pomaga mlajšim, ko ti potrebujejo pomoč (npr. pri obuvanju čevljev, zapenjanju 

zadrge, nanašanju sončne kreme …). Tudi pri najmlajših sem opazila nekaj oblik sodelovanja 

in medsebojne pomoči. L. Shapiro (1999: 191) navaja, da so dojenčki osredotočeni predvsem 

nase in na svojo lastnino, med 18. in 30. mesecem pa doživijo preobrazbo in začnejo opazno 

sodelovati med seboj in si pomagati.  

7.2.2. Zakaj otrok sodeluje/tekmuje 

Zanimalo nas je, zakaj otrok tekmuje in sodeluje. Opazila sem tudi nekatere situacije, ki jih s 

ček-listo nisem predvidevala, zato sem jih dodatno zabeležila. Ugotovitve predstavljam v 

Slikah 9 in 10. 

8
4

9
13 13

25

5

15 1514

24 24

4,5

25

16

50

0

10

20

30

40

50

60

Starejši otrok pomaga
mlajšemu.

Otrok se med igro
primerja z ostalimi.

Otrok k igri povabi
drugega otroka.

Otroci po vodeni igri
štafete želijo še eno

igro štafete, oziroma se
sami še naprej igrajo

igro štafete.

%

Opazovanje proste igre in dnevne rutine

1. Skupina (2–3) 2. Skupina (4–5) 3. Skupina (3–6) 4. Skupina (4–6) 5. Skupina (5-6)



40 

 

Slika 9: Otrokovi motivi za tekmovanje 

Najpogosteje sem opazila, da otrok sodeluje z ostalimi zato, da bo delo hitreje opravljeno. 

Otroci pogosto sodelujejo z drugimi otroki, ker so od strokovnih delavk dobili takšna navodila 

in jim želijo ugoditi. V nekaterih primerih sem celo zasledila, da otroci pričakujejo pohvalo s 

strani strokovne delavke vzgojitelja (npr. otrok vpraša: »Ali sem bil priden, ker sem pomagal 

Blažu?«) Musek (1982) meni, da na oblikovanje otrokove identitete pogosto vplivajo 

pričakovanja okolice in njegova lastna pričakovanja.  

 

Slika 10: Otrokovi motivi za sodelovanje 
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Pogosto sem opazila, v skupinah 3–6 let in 4–6 let starih otrok kar pri polovici otrok, da otrok 

tekmuje z ostalimi zato, da bo prvi v vrsti. Tekmovalnost se velikokrat pojavi tudi, ko otroci 

želijo povedati pravilen odgovor, ali opisati kakšen dogodek, oziroma pripetljaj. Pri približno 

4,5 % otrok sem opazila, da se tekmovalnost pojavlja pri igranju družabnih iger, v nekaterih 

primerih pa se pojavlja pri pospravljanju, oziroma ko otrok želi prvi pospraviti igralnico.  

7.2.3. S kom otrok v vrtcu najpogosteje sodeluje in s kom tekmuje 

Podobno kot pri aplikaciji anketnega vprašalnika, me je tudi pri sistematičnem opazovanju 

zanimalo, s kom otrok najpogosteje sodeluje in s kom tekmuje. Pridobljena opažanja sem 

pretvorila v deleže in prikazala v Slikah 11 in 12. 

 

Slika 11: Vrstniki vključeni v sodelovalne aktivnosti otroka 

Opazila sem, da otroci najpogosteje sodelujejo z otrokom, ki je v danem trenutku poleg, pogosto 

pa tudi z vrstnikom, ki potrebuje pomoč. Rezultati se ujemajo z vprašanjem, ki sem ga zastavila 

vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice v anketnem vprašalniku (Slika 6), kjer je omenjeni 

odgovor drugi najpogostejši. Prvi najpogostejši pa je, da otroci najpogosteje sodelujejo z 

vrstnikom, s katerim se najbolje razumejo, česar pa pri opazovanju nisem mogla opaziti, saj 

otroke premalo poznam. Primerov, ko otrok sodeluje z nekom ki je boljši, oziroma slabši od 

njega, nisem mogla natančno presoditi, saj otrok ne poznam dovolj dobro.   
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Slika 12: Vrstniki vključeni v tekmovalne aktivnosti otroka 

Pri tekmovalnih situacijah sem najpogosteje zasledila, da otrok tekmuje z vrstnikom, ki je v 

danem trenutku prostorsko poleg njega, kar se ujema z odgovori na podobno vprašanje v anketi 

(Slika 3). 43,5 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice se je odločilo za omenjeni odgovor. V 

enem primeru (4 %) pa sem zasledila, da otrok tekmuje s samim seboj, kar se prav tako ujema 

z odgovori 4,5 % anketiranih strokovnih delavcev.  

7.2.4. Spodbujanje sodelovalnih in tekmovalnih situacij v vrtcu 

Na Sliki 12 in Sliki 13 so prikazani rezultati sistematičnega opazovanja vzgojiteljic v petih 

vzgojnih skupinah. Tokrat sem se osredotočila le na vzgojiteljice in ne na pomočnice 

vzgojiteljice. Opazovala sem, koliko izmed 5 vzgojiteljic spodbuja tekmovanje in sodelovanje  

in na kakšen način to počnejo.  
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Slika 13: Načini spodbujanja sodelovalnih situacij v vrtcu 

V vseh skupinah sem opazila, da vzgojiteljica vključuje sodelovalne situacije v različne 

dejavnosti (npr. otroci dobijo navodilo, naj skupaj izdelajo grad iz kock, otroci v parih 

pripravijo pogrinjke za kosilo, skupino otrok določi za pospravljanje). Ta odgovor se je tudi v 

rezultatih anketnega vprašalnika izkazal za pogostega. Tudi S. Askew in E. Carnell (1998: 90) 

navajata, da so skupine bolj učinkovite kot posamezniki. Pri navajanju otrok na sodelovalne 

situacije je zelo pomembno, da otroci zaznajo učno situacijo, kot situacijo, v kateri ni druge 

izbire, kot da so uspešni vsi ali pa ni uspešen nihče (Peklaj, 2001: 8).  

Dobljeni rezultati torej potrjujejo, da se v predšolskem obdobju pojavljajo različne vrste  pohval 

nagrajevanja, kar deluje motivacijsko (Smajla in Lepičnik-Vodopivec, 2014: 40). Nagrajevanje 

sem opazila v obliki štampiljk in bombonov, pohvale pa so bile še bolj pogoste, kar je skladno 

tudi z rezultati vprašalnika.  

Sklenemo torej lahko, da se vzgojiteljice v vrtcu zavedajo, da je sodelovanje med otroki v vrtcu 

pomembno in da ga na različne načine tudi sistematično spodbujajo.  

V Sliki 13 prikazujemo ugotovitve sistematičnega opazovanja v smeri raziskovalnega 

vprašanja, koliko izmed 5 vzgojiteljic tekmovalne situacije otrok v vrtcu na različne načine 

sistematično spodbuja.  

Pohvali otroka, ki sodeluje z ostalimi.

Nagradi otroka, ki sodeluje z ostalimi.

Vključuje sodelovanje (skupinsko delo, delo v 
parih …)
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Št. vzgojiteljic

Vzgojiteljica spodbuja sodelovalne situacije, tako da ...
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Slika 14: Načini spodbujanja tekmovalnih situacij v vrtcu 

Opazila sem, da nobena izmed vzgojiteljic tekmovanja ne preprečuje, dokler je to, kot 

pojasnjujejo, v zmernem obsegu. L. Shapiro (1999) v zvezi s tem navaja, da vzgojitelji menijo, 

da ni zdravega tekmovanja. Rezultati anketnega vprašalnika nakazujejo na podobne ugotovitve; 

strokovni delavci ne posegajo v dogajanje, medtem ko otroci spontano tekmujejo. Tekmovanja 

torej ne spodbujajo, niti ne zavirajo, ampak dopuščajo. Po koncu igre 3 izmed 5 vzgojiteljic 

razglasijo zmagovalca/-e in ob temu spodbudijo tudi poraženca/-e. Menijo, da se na tak način  

otroci navajajo na sprejemanje poraza. V nekaterih primerih pa zmagovalca/-e še posebej 

pohvalijo. Opazila sem tudi primer, ko so zmagovalci nagrajeni (ni jim treba pospraviti 

predmetov iz igrišča), oziroma poraženci »kaznovani« (pospraviti morajo predmete iz igrišča). 

Opisana načina se mi ne zdita vzgojna. Shapiro (1999: 187) meni, da se otrok ne more naučiti 

vztrajnosti, dokler se ne nauči sprejemati poraz. 
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7.3. Razlike v spodbujanju tekmovanja in sodelovanja glede na delovno mesto 

strokovnih delavk v vrtcu 

S χ2-preizkusom sem izračunala razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice, ki se 

pojavljajo pri posameznih vprašanjih. Tako sem statistično preverila hipotezo H1 – Med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice ni statistično pomembnih razlik v spodbujanju 

tekmovanja in sodelovanja. Hipotezo sem razdelila na dve delni hipotezi H1a za spodbujanje 

tekmovanja in H1b za spodbujanje sodelovanja. χ
2-preizkus sem izračunala tudi za lestvice 

stališč in s tem statistično preverila hipotezo H2 – Med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice ni statistično pomembnih razlik v njihovih stališčih do tekmovanja in sodelovanja.  

V Tabeli 7 so predstavljeni rezultati, ki so se pojavili pri vprašanju, na kakšen način strokovne 

delavke spodbujajo tekmovanje med otroki v vrtcu. Na vprašanje so 116-krat odgovorile 

vzgojiteljice in 122-krat pomočnice vzgojiteljice. 

Tabela 7: Izračun χ2-preizkusa – na kakšen način strokovne delavke spodbujajo tekmovanje med 

otroki v vrtcu 

Odgovori na vprašanje Delovno 

mesto 

N f % df χ2 p 

 
Ko otroci spontano tekmujejo, ne 

posegam v dogajanje. 

V 50 44 % 
1 

 

0,64 

 

0,73 
PV 49 41 % 

Tekmovanja med otroki ne 

spodbujam. 

V 27 23 % 
1 

 

1,57 

 

0,46 
PV 23 19 % 

Glasno razglasim zmagovalca. V 13 11 % 
1 

 

6,15 

 

0,05 
PV 5 4 % 

Otroka, ki je bil najboljši, glasno 

pohvalim pred vsemi. 

V 12 10 % 
1 

 

0,11 

 

0,74 
PV 11 9 % 

Otroka, ki tekmuje z ostalimi, 

individualno pohvalim. 

V 6 5 % 
1 

 

8,36 

 

0,004 
PV 9 18 % 

Z načrtnim vpeljevanjem 

tekmovalnih situacij. 

V 6 5 % 
1 0,46 0,49 

PV 22 7 % 

Otroka, ki je bil najboljši, 

nagradim. 

V 2 2 % 
1 0,15 0,70 

PV 3 2 % 
 

Izračuni χ
2-preizkusa kažejo na to, da se pri odgovoru »Glasno razglasim zmagovalca«  

pojavljajo statistično pomembne razlike ( χ
2  = 6,15, p = 0,05), torej zastavljeno hipotezo H1a 

zavrnem in s 4,6 % tveganjem trdim, da se v spodbujanju tekmovanja med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo statistično pomembne razlike. χ
2-preizkus je statistično 

pomembne razlike pokazal tudi pri odgovoru »Otroka, ki tekmuje z ostalimi, individualno 
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pohvalim«. (χ
2  = 8,36, p = 0,004) Hipotezo H1a za omenjen odgovor zavrnem in z 0,4 % 

tveganjem sprejmem nasprotno hipotezo. Pri ostalih odgovorih ni statistično pomembnih razlik, 

torej zastavljeno hipotezo potrdim. 

V Tabeli 8 so predstavljeni rezultati testiranja razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice tudi za situacije, v katerih strokovne delavke načrtno spodbujajo tekmovanje med 

otroki v vrtcu. Na vprašanje smo dobili 133 odgovorov vzgojiteljic in 121 odgovorov pomočnic 

vzgojiteljice. 

Tabela 8: Izračun χ2-preizkusa – situacije, v katerih strokovne delavke načrtno spodbujajo tekmovanje 

med otroki v vrtcu 

Odgovori na vprašanje Delovno 

mesto 

N f % df χ2 

 

p 

Pri gibalnih dejavnostih. V 62 47 % 
1 0,11 0,74 

PV 53 44 % 

Pri pospravljanju. V 41 31 % 
1 0,10 0,75 

PV 40 33 % 

Pri družabnih igrah. V 12 9 % 
1 0,05 0,82 

PV 12 10 % 

Pri skrbi za osebno higieno. V 10 7 % 
1 0,001 0,98 

PV 9 7 % 

Pri ustvarjalnih dejavnostih. 

 

V 4 3 % 
1 0,02 0,89 

PV 4 3 % 

Pri hranjenju. V 4 3 % 
1 0,49 0,48 

PV 2 2 % 

Drugo. V 0 0 % 
1 1,10 0,29 

PV 1 1 % 

 

Iz χ2-izračunov je razvidno, da pri nobenem izmed odgovorov ni statistično pomembnih razlik 

v tem, v katerih situacijah vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic spodbujajo tekmovanje med 

otroki. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice so odgovarjale zelo skladno. Zastavljeno 

hipotezo tudi z vidika situacij spodbujanja tekmovanja potrdim.  

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kakšne razlike se pojavljajo med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice, in sicer glede na to, na kakšen način spodbujajo sodelovanje med 

otroki v vrtcu (H1b). Dobili smo 165 odgovorov vzgojiteljic in 158 odgovorov pomočnic 

vzgojiteljice. Rezultate prikazujem v Tabeli 9.  
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Tabela 9 Izračun χ2-preizkusa – na kakšen način strokovne delavke spodbujajo sodelovanje med otroki 

v vrtcu 

Odgovori na vprašanje Delovno 

mesto 

N f % df χ2  

 

p 

Otroke navajam, da si med seboj 

pomagajo. 
V 76 46 % 

1 0,03 0,85 
PV 75 47 % 

Načrtno vpeljujem sodelovanje 

(skupinsko delo, delo v parih). 

V 39 24 % 
1 0,03 0,87 

PV 36 23 % 

Otroka, ki sodeluje z ostalimi, 

glasno pohvalim pred vsemi. 

V 25 15 % 
1 0,20 0,66 

PV 21 13 % 

Otroka, ki sodeluje z ostalimi, 

pohvalim individualno. 

V 9 6 % 
1 3,40 0,07 

PV 18 12 % 

Sodelovanja med otroki posebej 

ne spodbujam. 

V 12 7 % 
1 0,64 0,42 

PV 8 5 % 

Otroka, ki sodeluje z ostalimi, 

nagradim. 

V 4 2 % 
1 3,83 0,06 

PV 0 0 % 

 

Tudi na to vprašanje so strokovne delavke (ne glede na delovno mesto) odgovarjale podobno 

in statistično pomembnih razlik nisem dobila. Zastavljeno hipotezo H1b obdržim. 

 

Razlike v odgovorih na vprašanje, v katerih situacijah strokovne delavke načrtno spodbujajo 

sodelovanje med otroki v vrtcu, so predstavljene v Tabeli 10. Na vprašanje so 261-krat 

odgovorile vzgojiteljice in 266-krat pomočnice vzgojiteljice. 

Tabela 10: χ2-preizkus hipoteze – situacije, v katerih strokovne delavke načrtno spodbujajo 

sodelovanje med otroki v vrtcu 

Odgovori na vprašanje Delovno 

mesto 

N f% df χ2 p 

 
Pri pospravljanju. V 76 29 % 

1 0,75 0,39 
PV 67 25 % 

Pri gibalnih dejavnostih. V 62 24 % 
1 0,43 0,51 

PV 56 21 % 

Pri družabnih igrah. V 60 23 % 
1 0,91 0,34 

PV 51 19 % 

Pri ustvarjalnih dejavnostih. V 40 16 % 
1 0,01 0,93 

PV 40 15 % 

Pri skrbi za osebno higieno. V 18 6 % 
1 7,93 0,005 

PV 40 15 % 

Pri hranjenju. V 5 2 % 
1 2,14 0,14 

PV 11 4 % 

Drugo. V 0 0 % 
1 0,98 0,32 

PV 1 1 % 
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Statistično pomembne razlike se na ravni p = 0,005 pojavljajo pri odgovoru »Pri skrbi za osebno 

higieno.« Za ta odgovor zastavljeno hipotezo zavrnem in z 0,5 % tveganjem trdim, da se 

pojavljajo razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice v spodbujanju sodelovanja 

pri skrbi za osebno higieno (χ
2  = 7,93, p = 0,005). Razlog, ki je prispeval k dobljenemu rezultatu, 

težko opredelim, glede na to da se je za ta odgovor odločilo več pomočnic vzgojiteljic kot 

vzgojiteljic, pa bi lahko pojasnila s tem, da so te pogosteje vključene v delo na področju osebne 

higiene otrok, ki poteka v vrtcu. Pri ostalih odgovorih v odgovorih vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice ni statistično pomembnih razlik, zato hipotezo H1b na področju situacij 

spodbujanja sodelovanja otrok obdržim. 

Zanimale so me tudi razlike v stališčih med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice. S tem 

sem preverila hipotezo H2 – Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice ni statistično 

pomembnih razlik v njihovih stališčih do tekmovanja in sodelovanja. Razlike sem preverila s 

χ
2-preizkusom, rezultati pa so predstavljeni v Tabelah 11 in 12. 

Izračunala sem aritmetično sredino stališč za pomembne razlike in s tem ugotovila, katera 

stališča izstopajo kot pozitivna in katera kot negativna. 
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Tabela 11: Izračun χ2-preizkusa za stališča strokovnih delavk 

   Stališča Odgovori χ2 df p 

      Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti 

strinjam 

niti ne 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

Skupaj 

(veljavni 

odgovori)   

   

9 Sodelovanje pozitivno vpliva na 

predšolskega otroka in njegov 

razvoj. 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(1 %) 

44 

(48 %) 

47 

(51 %) 

92 (100 %) 

3,11 4 0,53  Vzgojiteljice 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

23 

(47 %) 

26 

(53 %) 

49 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

21 

(49 %) 

21 

(49 %) 

43 

(100 %) 

6 Predšolski otroci se medsebojnega 

sodelovanja lahko naučijo. 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

4 

(4 %) 

47 

(51 %) 

41 

(45 %) 

92 (100 %) 

4,05 4 0,40  Vzgojiteljice 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

24 

(49 %) 

24 

(49 %) 

49 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

3 

(7 %) 

23 

(53 %) 

17 

(40 %) 

43 

(100 %) 

8 Pomembno je, da vzgojitelj 

sodelovanje med otroki v vrtcu 
načrtno spodbuja. 

0 

(0 %) 

4 

(4 %) 

10 

(11 %) 

39 

(42 %) 

39 

(42 %) 

92 (100 %) 

16,37 4 0,003  Vzgojiteljice (M = 9,8) 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

26 

(53 %) 

22 

(45 %) 

49 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,6) 0 

(0 %) 

4 

(9 %) 

9 

(21 %) 

17 

(40 %) 

13 

(30 %) 

43 

(100 %) 

5 Predšolske otroke medsebojno 

sodelovanje motivira za delo. 

3  

(3 %) 

0 

(0 %) 

8 

(9 %) 

55 

(60 %) 

25 

(27 %) 

91 (100%) 

10,92 4 0,03  Vzgojiteljice (M = 9,8) 3 

(6 %) 

0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

29 

(59 %) 

16 

(33 %) 

49 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,4) 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

7 

(17 %) 

26 

(62 %) 

9 

(21 %) 

42 

(100 %) 

7 Vzgojno delo po Kurikulumu 

sistematično spodbuja 

sodelovanje otrok. 

0 

(0 %) 

1 

(1 %) 

15 

(16 %) 

69 

(75 %) 

7 

(8 %) 

92 (100%) 

11,93 4 0,02  Vzgojiteljice (M = 9,8) 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

5 

(10 %) 

43 

(88 %) 

1 

(2 %) 

49 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,6) 0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

10 

(23 %) 

26 

(60 %) 

6 

(15 %) 

43 

(100 %) 

2 Otroci v predšolskem obdobju 
potrebujejo izkušnje 

tekmovalnosti. 

3  

(3 %) 

7 

(8 %) 

18 

(20 %) 

61 

(66 %) 

3 

(3 %) 

92 (100 %) 

13,15 4 0,01  Vzgojiteljice (M = 9,8) 0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

10 

(20 %) 

38 

(78 %) 

0 

(0 %) 

49 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,6) 3 

(7 %) 

6 

(14 %) 

8 

(18 %) 

23 

(54 %) 

3 

(7 %) 

43 

(100 %) 

10 Predšolski otroci med seboj raje 
sodelujejo kot pa tekmujejo. 

0 

(0 %) 

9 42 

(46 %) 

29 

(32 %) 

12 

(13 %) 

92 (100 %) 

16,71 4 0,002  Vzgojiteljice (M = 9,8) 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

22 

(45 %) 

21 

(43 %) 

6 

(12 %) 

49 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,6) 0 

(0 %) 

9 

(22 %) 

20 

(46 %) 

8 

(18 %) 

6 

(14 %) 

43 

(100 %) 

1 Tekmovalnost otroka je prirojena 

lastnost. 

3  

(3 %) 

9 

(10 %) 

44 

(48 %) 

36 

(39 %) 

0 

(0 %) 

92 (100 %) 

13,65 4 0,008  Vzgojiteljice (M = 9,8) 0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

25 

(51 %) 

23 

(47 %) 

0 

(0 %) 

49 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,6) 3 

(7 %) 

8 

(18 %) 

19 

(44 %) 

13 

(31 %) 

0 

(0 %) 

43 

(100 %) 

3 Vzgojitelj naj načrtno spodbuja 
tekmovanje med otroki. 

9  

(10 %) 

12 

(13 %) 

59 

(64 %) 

9 

(10 %) 

3  

(3 %) 

92 (100 %) 

11,71 4 0,02  Vzgojiteljice (M = 9,8) 1 

(2 %) 

6 

(12 %) 

33 

(68 %) 

8 

(16 %) 

1 

(2 %) 

49 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,6) 8 

(19 %) 

6 

(14 %) 

26 

(60 %) 

1 

(2 %) 

2 

(5 %) 

43 

(100 %) 

4 Tekmovalne situacije slabo 

vplivajo na otroka in njegov 
razvoj. 

5  

(5 %) 

43 

(47 %) 

37 

(41 %) 

2 

(2 %) 

4 

(4 %) 

91 (100 %) 

6,36 4 0,17  Vzgojiteljice 1 

(2 %) 

25 

(52 %) 

21 

(44 %) 

0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

48  

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice 4 

(9 %) 

18 

(42 %) 

16 

(37 %) 

2 

(5 %) 

3 

(7 %) 

43 

(100 %) 

*Vrednosti, ki so višje od aritmetične sredine so označene s sivo. 
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Na osnovi analize Tabele 11 sem ugotovila, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

statistično pomembno razlikujejo v večini stališč. Razlike se pojavljajo v stališču do 

vzgojiteljevega načrtnega spodbujanja sodelovanja med otroki v vrtcu (χ2  = 16,73, p = 0,003), 

za to stališče so več strinjanja pokazale vzgojiteljice. Statistično pomembne razlike se 

pojavljajo tudi pri trditvi, da predšolske otroke medsebojno sodelovanje motivira za delo (χ2  = 

10,92, p = 0,03), za to trditev so vzgojiteljice prav tako pokazale več strinjanja kot pomočnice 

vzgojiteljice. »Vzgojno delo po Kurikulumu sistematično spodbuja sodelovanje otrok« je bila 

naslednja trditev, ki je pokazala statistično pomembne razlike glede vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice (χ2  = 11,93, p = 0,02). χ2-preizkus je pokazal statistično pomembne razlike tudi 

glede stališča, da otroci v predšolskem obdobju potrebujejo izkušnje tekmovalnosti (χ2  = 13,15, 

p = 0,01), več strinjanja so zopet pokazale vzgojiteljice, medtem ko so mnenja pomočnic 

vzgojiteljice precej deljena. Tudi na to, da predšolski otroci med seboj raje sodelujejo kot pa 

tekmujejo imajo strokovne delavke pomembno različne poglede (χ2  = 16,71, p = 0,002). Več 

strinjanja za to trditev so izrazile vzgojiteljice, nekatere pomočnice vzgojiteljice pa se s tem 

stališčem ne strinjajo. Mnenja glede tekmovalnosti kot otroku prirojene lastnosti, se med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice razlikujejo na statistično pomembni ravni (χ2  = 

13,65, p = 0,008). Največ strokovnih delavk se pri tem stališču ne mora opredeliti, nekatere 

pomočnice vzgojiteljice pa se s trditvijo ne strinjajo. χ2-preizkus je pokazal statistično 

pomembne razlike stališč do načrtnega spodbujanja tekmovanja med otroki (χ2  = 11,71, p = 

0,002). Sicer se večina strokovnih delavk tudi pri tem stališču ni opredelila, zopet pa je več 

pomočnic vzgojiteljice izrazilo negativno stališče.  

Za vsa omenjena stališča zastavljeno hipotezo H2 zavrnem in sprejmem nasprotno hipotezo, 

torej se statistično pomembne razlike v stališčih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice do 

tekmovanja in sodelovanja pojavljajo. Pri ostalih odgovorih ni statistično pomembnih razlik, 

zato zanje hipotezo H2 obdržim.  
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Tabela 12: Izračun χ2-preizkusa za stališča strokovnih delavk 

    Odgovori χ2 df p 

        Nikoli Redko 

(enkrat na 

mesec) 

Pogosto 

(vsak 

teden) 

Zelo 

pogosto 

(večkrat 

na teden) 

Vedno 

(vsak dan) 

Skupaj  

(veljavni 

odgovori) 

   

8 Otrokom, ki pomagajo drug 

drugemu, izrečem ustno pohvalo. 

0  

(0 %) 

4  

(4 %) 

6 

(7 %) 

42 

(47 %) 

38 

(42 %) 

90 

(100 %) 

17,05 4 0,002  Vzgojiteljice (M = 9,6) 0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

22 

(46 %) 

26 

(54 %) 

48 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,4)   0 

(0 %) 

4 

(10 %) 

6 

(14 %) 

20 

(47 %) 

12 

(29 %) 

42 

(100 %) 

10 Sodelovanje spodbujam tako, da 
otroke spodbudim, da si med seboj 

izmenjujejo igrače (tudi tiste, ki jih 

prinesejo od doma). 

5 

(6 %) 

4 

(4 %) 

23 

(26 %) 

23 

(26 %) 

35  

(39 %) 

90 

(100 %) 

12,88 4 0,01 
 Vzgojiteljice (M = 9,6) 1 

(2 %) 

0 

(0 %) 

12 

(25 %) 

18 

(38 %) 

17 

(35 %) 

48 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,4)   4 

(10 %) 

4 

(10 %) 

11 

(26 %) 

5 

(12 %) 

18 

(42 %) 

42 

(100 %) 

9 Otroke spodbudim, da za pomoč 

najprej vprašajo vrstnika, šele nato 

vzgojitelja. 

0 

(0 %) 

12 

(13 %) 

32 

(36 %) 

26 

(29 %) 

20  

(22 %) 

90 

(100 %) 

15,75 4 0,003  Vzgojiteljice (M = 9,6) 0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

20 

(42 %) 

15 

(31 %) 

12 

(25 %) 

48 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,4)   0 

(0 %) 

11 

(26 %) 

12 

(29 %) 

11 

(26 %) 

8 

(19 %) 

42 

(100 %) 

6 Spodbudim ekipne športne 
aktivnosti, kjer otroci med seboj 

sodelujejo.  

0 

(0 %) 

12 

(13 %) 

34 

(38 %) 

36 

(40 %) 

7  

(8 %) 

89 

(100 %) 

7,17 4 0,12  Vzgojiteljice 0 

(0 %) 

5 

(11 %) 

20 

(42 %) 

21 

(4 5%) 

1 

(2 %) 

47 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice 0 

(0 %) 

7 

(17 %) 

14 

(34 %) 

15 

(35 %) 

6 

(114 %) 

42 

(100 %) 

7 Priredim igre v parih in skupinah. 4 

(4 %) 

13  

(14 %) 

46 

(51 %) 

27  

(30 %) 

0 

(0 %) 

90 

(100 %) 

10,40 4 0,03 
 Vzgojiteljice (M = 9,6) 0 

(0 %) 

4 

(8 %) 

28 

(59 %) 

16 

(33 %) 

0 

(0 %) 

48 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,4)   4 

(10 %) 

9 

(21 %) 

18 

(43 %) 

11 

(26 %) 

0 

(0 %) 

42 

(100 %) 

5 Po koncu igre rečem "Vsi ste 

zmagovalci." 

11 

(12 %) 

19  

(21 %) 

27 

(30 %) 

23  

(26 %) 

10  

(11 %) 

90 

(100 %) 

11,91 4 0,02  Vzgojiteljice (M = 9,6) 4 

(8 %) 

13 

(28 %) 

15 

(31 %) 

15 

(31 %) 

1 

(2 %) 

48 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,4)   7 

(17 %) 

6 

(14 %) 

12 

(29 %) 

8 

(19 %) 

9 

(21 %) 

42 

(100 %) 

2 Otroke spodbudim, da tekmujejo 
pri športnih aktivnostih. 

7 

(8 %) 

55 

(61 %) 

12 

(13 %) 

12 

(13 %) 

4 

(4 %)  

90 

(100 %) 

5,32 4 0,26  Vzgojiteljice 2 

(4 %) 

34 

(71 %) 

6 

(13 %) 

5 

(10 %) 

1 

(2 %) 

48 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice   5 

(12 %) 

21 

(50 %) 

6 

(14 %) 

7 

(17 %) 

3 

(7 %) 

42 

(100 %) 

3 Priredim štafetne igre, kjer vsak 

otrok prispeva k končnem 
rezultatu.  

9 

(10 %) 

49 

(54 %) 

28  

(31 %) 

4 

(4 %) 

0 

(0 %) 

90 

(100 %) 

11,50 4 0,02  Vzgojiteljice (M = 9,6) 1 

(2 %) 

31 

(65 %) 

15 

(31 %) 

1 

(2 %) 

0 

(0 %) 

48  

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,4)   8 

(1 9%) 

18 

(43 %) 

13 

(31 %) 

3 

(7 %) 

0 

(0 %) 

42 

(100 %) 

4 Po koncu igre glasno razglasim 

tekmovalca.  

22  

(24 %) 

57  

(63 %) 

5 

(6 %) 

6 

(7 %) 

0 

(0 %) 

90 

(100 %) 

13,19 4 0,01  Vzgojiteljice (M = 9,6) 11 

(23 %) 

36 

(75 %) 

0 

(0 %) 

1 

(2 %) 

0 

(0 %) 

48 

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,4)   11 

(26 %) 

21 

(50 %) 

5 

(12 %) 

5 

(12 %) 

0 

(0 %) 

42 

(100 %) 

1 Če otroci prej zaključijo z 
določeno aktivnostjo, jih 

nagradim. 

38 

(42 %) 

41 

(46 %) 

7 

(8 %) 

4 

(4 %) 

0 

(0 %) 

90 

(100 %) 

16,42 4 0,002  Vzgojiteljice (M = 9,6) 23 

(48 %) 

25 

(52 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

48  

(100 %) 

 Pomočnice vzgojiteljice (M = 8,4)   15 

(36 %) 

16 

(38 %) 

7 

(17 %) 

4 

(9 %) 

0 

(0 %) 

42 

(100  %) 

*Vrednosti, ki so višje od aritmetične sredine so označene s sivo. 
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Na osnovi analize rezultatov v Tabeli 12 sem ugotovila, da se vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice statistično pomembno razlikujejo v večini stališč. Več vzgojiteljic kot pomočnic 

vzgojiteljice otrokom izreče ustno pohvalo, če sodelujejo z ostalimi (χ2  = 17,05, p = 0,002). 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi pri pogostosti spodbujanja sodelovanja tako, 

da si otroci med seboj izmenjujejo igrače (χ2  = 12,88, p = 0,01). Izkazalo se je, da vzgojiteljice 

pogosteje spodbudijo otroka, da za pomoč vpraša vrstnika kot pomočnice vzgojiteljice (χ2  = 

15,75, p = 0,003). χ2-preizkus pa je pokazal statistično pomembne razlike tudi glede 

vključevanja iger v parih in skupinah (χ2  = 10,40, p = 0,03), ki jih manjkrat vključujejo 

pomočnice vzgojiteljice. Po koncu igre rečem »Vsi ste zmagovalci.« je trditev, za katero se 

pojavljajo statistično pomembne razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice (χ2  

= 11,91, p = 0,02). Iz rezultatov sem ugotovila, da vzgojiteljice pogosteje vključujejo igro 

štafete kot pomočnice vzgojiteljice (χ2  = 11,50, p = 0,02). Pomočnice vzgojiteljice po koncu 

igre pogosteje glasno razglasijo zmagovalca kot vzgojiteljice (χ2  = 13,19, p = 0,01). χ2-preizkus 

je pokazal statistično pomembne razlike stališč vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice do 

nagrajevanja otrok, če prej zaključijo z določeno aktivnostjo (χ2  = 16,42, p = 0,002). 

Nagrajevanje pogosteje vključujejo pomočnice vzgojiteljice.  

Za vsa omenjena stališča zastavljeno hipotezo H2 zavrnem in sprejmem nasprotno hipotezo, 

torej se statistično pomembne razlike v stališčih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice do 

tekmovanja in sodelovanja pojavljajo. Pri ostalih odgovorih ni statistično pomembnih razlik, 

zato zanje hipotezo H2 obdržim.  
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7.4. Povzetek bistvenih ugotovitev na raziskovalna vprašanja in zastavljeni hipotezi 

V okviru raziskave sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja in eno hipotezo.  

 

RV1 – Kakšni so pogledi strokovnih delavcev na prisotnost sodelovanja in tekmovanja 

otrok v vrtcu? 

Največ strokovnih delavk (skoraj vse) menijo, da sodelovanje pozitivno vpliva na otroka in 

njegov razvoj ter da se predšolski otroci sodelovanja lahko naučijo. Približno 84 % jih je 

mnenja, da mora vzgojitelj sodelovanje v vrtcu načrtno spodbujati. 66 % pa se jih strinja s tem, 

da otroci v predšolskem obdobju potrebujejo tudi izkušnje tekmovalnosti ter da je tekmovalnost 

otroku prirojena lastnost. Strokovne delavke v vrtcu se ne morejo povsem opredeliti, ali je 

tekmovanje med otroki v vrtcu potrebno načrtno spodbujati ali ne. Skoraj polovica sodelujočih 

strokovnih delavk pa se ne strinja s tem, da bi tekmovalne situacije slabo vplivale  na otroka in 

njegov razvoj.  

 

RV2 – Kako in kako pogosto strokovni delavci v vrtcu uvajajo sodelovalne in tekmovalne 

situacije oz. aktivnosti za otroke?  

Strokovne delavke sodelovalne situacije najpogosteje uvajajo tako, da otroke navajajo na 

medsebojno pomoč in v vsakdanje situacije vpeljujejo sodelovanje (npr. skupinsko delo, delo 

v paru). Strokovne delavke pa izražajo tudi pohvale in nagrajevanje otrokom, ki med seboj 

sodelujejo. Za tekmovalne situacije velja, da jih strokovne delavke v večini ne preprečujejo, 

oziroma pri tekmovalnih situacijah ne posegajo v dogajanje, dokler je to tekmovanje zmerno. 

Tekmovanja med otroki pa sistematično ne spodbujajo. Pohvale in nagrade so v nekaterih 

primerih prisotne tudi v tekmovalnih situacijah.   

 

Rezultati kažejo na to, da strokovne delavke v vrtcu pogosteje otroke uvajajo v sodelovalne 

situacije kot pa v tekmovalne situacije. Najpogosteje (vsak dan, oziroma večkrat na teden) 

strokovne delavke otrokom, ki med seboj sodelujejo, izrečejo ustno pohvalo. Zelo pogosto 

(večkrat na teden) spodbujajo sodelovanje tako, da navajajo otroke, da si med seboj izmenjujejo 

igrače. Pogosto (vsak teden) pa vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice spodbujajo otroke, da 

za pomoč, ko le-to potrebujejo, najprej vprašajo vrstnika, šele nato strokovnega delavca.  

Tekmovalne situacije strokovne delavke v svoje pedagoško delo v vrtcu redkeje uvajajo. Redko 

(enkrat na mesec) otroke nagradijo, če prej zaključijo z določeno aktivnostjo, redko prirejajo 

tudi štafetne igre.   
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RV3 – S kom otroci v vrtcu najpogosteje sodelujejo in s kom tekmujejo? 

Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da otroci najpogosteje sodelujejo z vrstnikom, s 

katerim se najbolje razumejo. Tako rezultati anketnega vprašalnika kot mojega sistematičnega 

opazovanja pa v ospredje postavljajo tekmovanje otroka z vrstnikom, ki je tisti trenutek v 

njegovi bližini. Otroci dokaj pogosto sodelujejo tudi z vrstnikom, ki potrebuje pomoč, oziroma 

z otrokom, za katerega menijo, da je v nečem slabši od njega. Tudi za tekmovanje velja 

podobno; otroci najpogosteje tekmujejo z vrstnikom, s katerim se najbolje razumejo in s tistim, 

ki je v danem trenutku v neposredni bližini. Strokovne delavke opažajo tudi, da otroci včasih 

tekmujejo z vrstnikom istega spola. 

 

RV4 – V katerih situacijah vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice najpogosteje vpeljujejo 

sodelovanje in tekmovanje? 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice sodelovanje najpogosteje vpeljujejo pri pospravljanju, 

sledijo gibalne dejavnosti in družabne igre. Tekmovanje pa strokovne delavke najpogosteje 

vključujejo pri gibalnih dejavnostih, sledi jim tekmovanje na področju pospravljanja. 

 

H1 – Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice ni statistično pomembnih razlik v 

spodbujanju tekmovanja (H1a)  in sodelovanja (H1b).  

V primerjavah odgovorov vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice sem ugotovila, da se v 

nekaterih primerih pojavljajo statistično pomembne razlike, v večini primerov pa statistično 

pomembnih razlik glede na delovno mesto ne morem potrditi. Na področju tekmovanja sem 

statistično pomembne razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice potrdila le v 

tem, da glasno razglasijo zmagovalca in da otroke, ki zmagajo, individualno pohvalijo. Na 

področju sodelovanja pa sem statistično pomembne razlike potrdila le na področju spodbujanja 

sodelovanja pri skrbi za osebno higieno. Pri ostalih oblikah in načinih spodbujanja tekmovanja 

in sodelovanja pa statistično pomembnih razlik ni. 

 

H2 – Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice ni statistično pomembnih razlik v 

njihovih stališčih do tekmovanja in sodelovanja. 

V primerjavah stališč vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice do tekmovanja in sodelovanja v 

predšolskem obdobju, sem ugotovila, da se statistično pomembne razlike v večini primerov 

pojavljajo in to velja za obe področji (tekmovanje in sodelovanje). Le v petih primerih sem 

ugotovila, da statistično pomembnih razlik ni. 
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8. ZAKLJUČEK 

V sodobni družbi potrebujemo ljudi, ki znajo tako tekmovati kot sodelovati, zato je pomembno, 

da so otroci že v predšolskem obdobju seznanjeni z obema pristopoma in da dobijo izkušnje s 

sodelovanjem in tekmovanjem. Pred začetkom pisanja diplomskega dela se mi je zdelo 

zanimivo vprašanje, zakaj v predšolskem obdobju vedno zasledimo le poudarjanje sodelovanja, 

o tekmovanju v vrtcu pa ni veliko informacij ali pa se ga označuje kot nekaj nezaželenega. 

Raziskovanje v sklopu diplomskega dela me je v zvezi s tem pripeljalo do določenih zaključkov 

in odgovorov na vprašanja, ki sem si jih zastavila.  

S pregledom strokovnih spoznanj in z empirično raziskavo v okviru tega diplomskega dela smo 

pridobili vpogled v različne razsežnosti tekmovanja in sodelovanja. Spoznanja, ki smo jih 

pridobili, pripomorejo k boljšem razumevanju pojmov tekmovanje in sodelovanje ter 

predstavljajo ključne pozitivne in negativne posledice teh dveh oblik dela za predšolsko 

obdobje. V ospredje je pogosto postavljeno sodelovanje, strokovna literatura pa pripisuje veliko 

vlogo tudi tekmovanju. Kot pomemben dejavnik za tekmovanje in sodelovanje smo opredelili 

okolje, ki ga predstavljajo starši in odrasli, ki so pogosto v stiku z otroki. V našem primeru so 

to strokovni delavci v vrtcu. Pomembno je, da so strokovni delavci v vrtcu dovolj usposobljeni 

v tej smeri in da dobro poznajo vpliv tekmovanja in sodelovanja na otroka. Glede na to ali sta 

tekmovalna in sodelovalna naravnanost prirojeni ali pridobljeni, smo ugotovili, da so mnenja 

strokovnjakov deljena. Nekateri menijo, da sta obe značilnosti posamezniku prirojeni, drugi pa 

temu nasprotujejo in navajajo, da se ju je potrebno naučiti. Otroci so si med seboj različni in 

imajo različna izhodišča, eni so že ponotranjili značilnosti tekmovanja in sodelovanja, drugi pa 

se jih morajo naučiti. Zasledimo lahko primere otrok, ki so pretirano tekmovalni, takšne je treba 

zavirati. Na drugi strani pa imamo lahko otroka, ki je prvič soočen s tekmovalnim okoljem in 

potrebuje spodbude, da se lažje vključi v okolje. Zato je pomembna strokovna izobraženost in 

prilagodljivost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki potrebujejo dovolj znanja in 

izkušenj, da lahko prilagajajo vzgojno-izobraževalno delo posameznikom in njihovim 

specifičnostim. V diplomskem delu smo opredelili tudi odnos med sodelovanjem in 

tekmovanjem ter ugotovili, da sta pristopa med seboj povezana in se dopolnjujeta, saj moramo 

za ugoden izid pri tekmovanju pogosto uporabiti sodelovalne veščine. Velja pa tudi, da ljudje 

potrebujemo oboje – tekmovanje in sodelovanje. 

V raziskavi smo ugotovili, da se strokovne delavke v vrtcu zavedajo pomembnosti tekmovanja 

in sodelovanja v predšolskem obdobju in da ju vključujejo v svoje pedagoško delo. V ospredje 

postavljajo sodelovanje, saj v svoje pedagoško delo pogosto uvajajo sodelovalne oblike dela 
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(delo v skupinah in parih). Ugotovitve pa kažejo na to, da strokovne delavke ne posegajo v 

dogajanje, ko otroci spontano tekmujejo – torej ga posebej ne spodbujajo niti ne preprečujejo, 

ampak dovoljujejo. Najpogosteje ga vključujejo v gibalne aktivnosti ali kot motivacijo za 

otroke pri pospravljanju; otroke medsebojno tekmovanje motivira, da hitreje pospravijo 

igralnico, saj jih vodi želja po zmagi (kdo bo prvi končal). Tekmovanje jih motivira tudi tako, 

da pozabijo, da gre za pospravljanje kot neko opravilo in ga dojemajo kot igro.  Ugotovili smo 

tudi, da otroci najpogosteje sodelujejo in tekmujejo z vrstnikom, s katerim se najbolje razumejo 

in z vrstnikom, ki je v danem trenutku v neposredni bližini. Raziskave kažejo tudi na to, da pri 

sodelovanju spol ne vpliva na izbiro vrstnika za sodelovanje, pri tekmovanju pa si otrok 

pogosteje izbere vrstnika istega spola.  

Pogosto je tekmovanje v sodobni družbi izpostavljeno kot problem, sodelovanje pa je še vedno 

premalo sistematično vključeno v pedagoško delo v vrtcu. V sklopu dodiplomskega 

izobraževanja smo dobili vpogled v značilnosti tekmovanja in sodelovanja. Izpostavljene so 

bile prednosti sodelovanja za otroke in družbo, manj pa je bilo podatkov glede vpliva 

tekmovanja oziroma so bili ti vplivi prepoznani kot negativni. Zaradi pomembne vloge 

strokovnih delavcev na tem področju je ključnega pomena zadostno usposabljanje prihodnjih 

strokovnih delavcev. Ključno vlogo pri tem ima tudi vodstvo vrtca, ki lahko organizira 

izobraževanja na temo prednosti in pomanjkljivosti tekmovanja in sodelovanja otrok v vrtcu  in 

tako zagotovi dodatno usposobljenost kadrov. Vodstvo vrtca lahko deluje tudi kot model  

svojim zaposlenim, ti pa model otrokom.  Pomembno je,  da vodstvo spodbuja sodelovanje na 

različnih ravneh; sodelovanje strokovnih delavcev med seboj, sodelovanje strokovnih delavcev 

in staršev, sodelovanje med vzgojiteljicami in pomočniki vzgojitelja. Sodelovalna kultura v 

delovnem okolju spodbudi strokovne delavce k uvajanju novosti, učenju iz napak in zaupanju 

v lastno pedagoško delo, kar zagotovo vpliva tudi na napredek otrok in na klimo v vzgojni 

skupini. Timsko delo je tudi glavni dejavnik sodelovalne kulture in vsak strokovni delavec v 

vrtcu bi moral imeti kompetenco timskega dela dobro razvito, saj bi le tako lahko kakovostno 

izvajal svoje pedagoško delo. S timskim delom pa se strokovni delavci tudi sami strokovno in 

osebnostno razvijajo.   

Današnji svet je prepleten z različnimi vplivi okolja, med katere sodijo tudi mediji, ki so v  

nekaterih primerih lahko koristni, v drugih pa posameznikom škodljivi. Vpliv medijev je 

prisoten vsak dan, vendar se tega včasih ne zavedamo. V nas in v otrocih spodbudijo 

medsebojne primerjave, kdo bo v nečem boljši oziroma, kdo bo imel nekaj boljšega, kar vodi v 

tekmovanje. V primeru strokovnih delavcev v vrtcu se to lahko izrazi kot nagnjenost k 
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tekmovalnim pristopom dela. Mediji pa imajo lahko tudi pozitiven vpliv in nas vodijo k 

sodelovalnim pristopom, zlasti ko predstavijo nek problem, za katerega moramo »stopiti 

skupaj«. Takrat lahko mediji na zelo učinkovit način združijo posameznike ali skupine in 

pripomorejo k sodelovalni kulturi v širši družbi.   

Strokovni delavci v vrtcu imajo izziv, da otroke pripravijo na življenje v tekmovalni družbi in 

da tekmovanje vključijo kot motivacijo za učenje, ne pa kot zgolj negativen pojav. Vseeno pa 

je pomembno, da se zavedamo tudi negativnih vplivov tekmovanja. Negativne posledice 

tekmovanja pridejo do izraza, ko prestopimo neko zdravo obliko tekmovanja, torej ko 

tekmovanje postane tako izrazito, da se kažejo njegovi negativni vplivi na posameznike ali 

skupino.  Pri otrocih to lahko opazimo, kadar vedno želijo biti prvi in ne znajo sprejeti poraza. 

Problem lahko nastane tudi, ko se, zaradi želje po zmagi, otroci že v vrtcu vedejo agresivno in 

v primeru poraza krivijo druge. Smiselno je, da tekmovanje v predšolskem obdobju 

vključujemo previdno in z upoštevanjem opisanih pomanjkljivosti. Otroke tekmovanje lahko 

tudi zelo motivira.  

Osebno si želim, da bi ugotovitve tega diplomskega dela pripomogle k boljšemu poznavanju 

obeh pristopov in da bi strokovni delavci dobili strokovnejši vpogled v pomembne značilnosti 

vplivov tekmovanja in sodelovanja na otroka. V prvi vrsti se morajo strokovni delavci zavedati, 

da za otroke predstavljajo model vedenja in pomemben dejavnik oblikovanja sodelovalne 

kulture v skupini, vrtcu kot inštituciji in v širši družbi.  
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10. PRILOGE 

10.1. Anketni vprašalnik 

 

 Sodelovanje in tekmovanje v predšolskem obdobju 

 
Sem Neja Zupan, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani – smer Predšolska vzgoja. V okviru pisanja 

diplomskega dela, z naslovom Sodelovanje in tekmovanje v predšolskem obdobju, želim raziskati vaše poglede 

na tekmovanje in sodelovanje in pogostost vključevanja teh dveh oblik dela v vaše pedagoško delo.  
 

 
XIZ1a2 − Vaše delovno mesto:  
 

 Vzgojitelj/-ica  

 Pomočnik/-ca vzgojitelja  
 

 
x − Starost otrok v vaši skupini:   
 

  

 

 
Q1 − Kakšno je vaše mnenje glede tekmovalnih situacij med otroki v vrtcu?  
 

 

  

 

 
Q2 − Na kakšen način spodbujate tekmovanje med otroki? 

  
Možnih je več odgovorov  
 

 Otroka, ki tekmuje z ostalimi, individualno pohvalim.  

 Otroka, ki je bil najboljši, pohvalim glasno pred vsemi.  

 Otroka, ki je bil najboljši, nagradim.  

 Glasno razglasim zmagovalca.  

 Z načrtnim vpeljevanjem tekmovalnih situacij.  

 Ko otroci spontano tekmujejo, ne posegam v dogajanje.  

 Drugo  

 Tekmovanja med otroki ne spodbujam. (preskočite na 4. vprašanje)  
 

 

 

 

 

 



 

Q3 − V katerih situacijah načrtno vpeljujete, oziroma spodbujate tekmovanje med otroki? 

  
Možnih je več odgovorov  
 

 Pri družabnih igrah.  

 Pri gibalnih dejavnostih.  

 Pri ustvarjalnih dejavnostih.  

 Pri hranjenju.  

 Pri pospravljanju.  

 Pri skrbi za osebno higieno.  

 Drugo 
 

 
Q4 − S kom otroci najpogosteje tekmujejo? 

  
Možnih je več odgovorov  
 

 Z vrstnikom, s katerim se najbolje razumejo.  

 Z naključnim vrstnikom, ki je tisti trenutek v bližini.  

 Z vrstnikom, za katerega otrok meni, da je boljši od njega samega.  

 Z vrstnikom, za katerega otrok meni, da je slabši od njega samega.  

 S samim seboj, v smeri boljšega rezultata.  

 Z vrstnikom istega spola. 

 Z vrstnikom nasprotnega spola. 

 Drugo  
 

 
Q5 − Na kakšen način spodbujate sodelovanje med otroki? 
  
Možnih je več odgovorov  
 

 Otroka, ki sodeluje z ostalimi, pohvalim individualno.  

 Otroka, ki sodeluje z ostalimi, pohvalim glasno pred vsemi.  

 Otroka, ki sodeluje z ostalimi, nagradim.  

 Otroke navajam, da si med seboj pomagajo.  

 Načrtno vpeljujem sodelovanje (skupinsko delo, delo v parih).  

 Drugo 

 Sodelovanja med otroki posebej ne spodbujam. (preskočite na 7. vprašanje)  
 

 
Q6 − V katerih situacijah načrtno vpeljujete, oziroma spodbujate sodelovanje med otroki? 

  
Možnih je več odgovorov  
 

 Pri družabnih igrah.  

 Pri gibalnih dejavnostih.  

 Pri ustvarjalnih dejavnostih.  

 Pri hranjenju.  

 Pri pospravljanju.  

 Pri skrbi za osebno higieno.   

 Drugo  
 



 

 
Q7 − S kom otroci najpogosteje sodelujejo? 

  
Možnih je več odgovorov  
 

 Z vrstnikom, s katerim se najbolje razumejo.  

 Z naključnim vrstnikom, ki je tisti trenutek v bližini.  

 Z vrstnikom, za katerega otrok meni, da je boljši od njega samega.  

 Z vrstnikom, za katerega otrok meni, da je slabši od njega samega.  

 Z otrokom istega spola.  

 Z otrokom nasprotnega spola.  

 Drugo  
 

 
Q8 − Označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.  
 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se ne 

strinjam, 

niti 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

Tekmovalnost otroka je prirojena lastnost.      
Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo 

izkušnje tekmovalnosti.       

Vzgojitelj naj načrtno spodbuja tekmovanje 

med otroki.      

Tekmovalne situacije slabo vplivajo na otroka 

in njegov razvoj.      

Predšolske otroke medsebojno sodelovanje 

motivira za delo.      

Predšolski otroci se medsebojnega sodelovanja 

lahko naučijo.      

Vzgojno delo po Kurikulumu sistematično 

spodbuja sodelovanje otrok.      

Pomembno je, da vzgojitelj sodelovanje med 

otroki v vrtcu načrtno spodbuja.      

Sodelovanje pozitivno vpliva na predšolskega 

otroka in njegov razvoj.      

Predšolski otroci med seboj raje sodelujejo kot 

pa tekmujejo.      

 

 
Q9 − Označite, kako pogosto veljajo naslednje trditve.   
 

 Nikoli Redko 

(enkrat na 

mesec) 

Pogosto 

(vsak 

teden) 

Zelo 

pogosto 

(večkrat na 

teden) 

Vedno 

(vsak dan) 

Če otroci prej zaključijo z določeno aktivnostjo, 

jih nagradim.      

Otroke spodbudim, da tekmujejo pri športnih 

aktivnostih.      

Priredim štafetne igre, kjer vsak otrok prispeva 

k končnem rezultatu.       

Po koncu igre glasno razglasim tekmovalca.       



 

 Nikoli Redko 

(enkrat na 

mesec) 

Pogosto 

(vsak 

teden) 

Zelo 

pogosto 

(večkrat na 

teden) 

Vedno 

(vsak dan) 

Po koncu igre rečem "Vsi ste zmagovalci."      
Spodbudim ekipne športne aktivnosti, kjer 

otroci med seboj sodelujejo.       

Priredim igre v parih in skupinah.      
Otrokom, ki pomagajo drug drugemu, izrečem 

ustno pohvalo.      

Otroke spodbudim, da za pomoč najprej 

vprašajo vrstnika, šele nato vzgojitelja.      

Sodelovanje spodbujam tako, da otroke 

spodbudim, da si med seboj izmenjujejo igrače 

(tudi tiste, ki jih prinesejo od doma). 
     

 

 
 
 

 

 

 


