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I 
 

POVZETEK 

 

Diplomsko delo se navezuje na prijateljstvo. Predvsem se osredotoča na prijateljstvo v 

srednjem otroštvu, mladostništvu ter zgodnji in srednji odraslosti ter na pojmovanje le tega. 

 

V prvem, teoretičnem delu sem najprej povzela nekaj splošnih ugotovitev o prijateljstvu ter 

kako prijateljstvo in odnose med osebami opisujejo različni avtorji. V nadaljevanju sem se 

posvetila trem razvojnim obdobjem – otroštvu, mladostništvu in odraslosti. Razvoj poteka na 

vseh področjih človekovega ţivljenja, v mojem delu pa je pomemben predvsem socialni 

razvoj skozi različna obdobja. Socialni razvoj predstavlja posameznikovo vključitev v druţbo 

in sposobnost oblikovanja odnosov z drugimi. Seveda pa je socialni razvoj povezan tudi z 

drugimi področji razvoja. Na kratko sem predstavila tudi zgodovino raziskovanja odnosov in 

pomembne prelomnice. Prijateljstvo pa se razlikuje tudi glede na spol, zato sem povzela nekaj 

ugotovitev o odnosih med spoloma. 

 

V empiričnem delu sem preko vprašalnika pridobila odgovore 150 vprašanih. Vsako prej 

omenjeno razvojno obdobje je sestavljalo po 50 oseb. Zanimalo me je, na kaj pomislijo ob 

besedi 'prijatelj', zakaj je sploh pomembno, da imamo prijatelje, kakšne lastnosti morajo imeti 

prijatelji, komu bolj zaupajo – staršem ali prijateljem ter kateri spol je prevladujoč pri 

prijateljih ţensk oziroma moških. Podatke pridobljene iz vprašanj sem analizirala s pomočjo 

programa Excel ter podatke predstavila v obliki tabel in grafov. Rezultate lestvice trditev sem 

analizirala s programom za statistično obdelavo SPSS in ugotavljala pomembnost razlik med 

primerjanimi skupinami sodelujočih v različnih razvojnih obdobjih s t-testi. S pridobljenimi 

rezultati sem dokazala, da obstajajo razlike v pojmovanju prijateljstva v različnih razvojnih 

obdobjih. Hipoteze, ki sem jih zastavila, sem tako potrdila. Rezultati so pokazali, da otroci 

raje izbirajo prijatelje istega spola, mladostnikom in odraslim pa spol za prijateljstvo ni 

pomemben. Otroci bolj zaupajo svojim staršem, medtem ko mladostniki prijateljem. Odrasli 

pri svojih prijateljih cenijo predvsem njihov osebnostne lastnosti. 

 

 

 

 

Ključne besede:  prijateljstvo, otroci, mladostniki, odrasli 
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II 
 

ABSTRACT 
 

The thesis relates to friendship. Mainly it is focused on friendship in middle childhood, 

adolescence, early and middle adulthood, and perception of it. 

 

In the first, theoretical part, I summarized some general conclusions about friendship and how 

friendship between persons is described by other authors. Here I focused on three 

developmental periods - childhood, adolescence and adulthood. Development takes place in 

all areas of human life, in my work, social development through human period is very 

significant. Social development represents an individual’s integration into society and the 

ability to form relationships with others. Of course, social development is also connected with 

other areas of development. In short, I presented the history of research relations and 

important milestones. Friendship is also the differentiation in terms of gender, so I 

summarized some findings about relationships between genders. 

 

In the empirical part, I gained through the questionnaire responses of 150 respondents. Each 

of the developmental periods mentioned before, consisted of 50 persons. I was wondering, 

what people think when they hear word »friend« and why it is important to have friends. 

What are the qualities we search in friends, and whom we trust most – family or friend, and 

which gender is dominant with friends of men and woman. The data which I gained from 

questions I analyzed with help of program Excel and I presented them in form of charts and  

graphs. The results of scale argument I analyzed with a program for statistical analysis SPSS 

and assessed the importance of the differences between the compared groups participating in 

different developmental stageswith t-tests. The results obtained here demonstrate that there 

are differences in the perception of friendship in different developmental stages. Hypothesis 

that I have set, I confirmed. The results have shown that children tend to choose friends of the 

same sex, for adolescents and adults gender for friendship is not important. Children have 

more confidence in their parents, while adolescent in friends. Adults at friends especially 

appreciate their personal qualities. 

 

 

 

Key words: friendship, children, adolescence, adulthood 
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1 UVOD 

 

» Prijateljstva so vezi, ki nas utrjujejo, ko se nam zdi, da svet okoli nas razpada.« (Rosalyn 

Chissick) 

 

Prijateljstvo oziroma prijatelji predstavljajo del našega ţivljenja. Brez njih najbrţ ne bi postali 

to kar smo – socializirana, druţabna bitja. To pomeni, da so prijateljstva pomembna ţe vse od 

zgodnjih otroških let, ko se otrok začne socialno razvijati in vključevati v druţbo. Kaj pa 

pravzaprav pomeni prijateljstvo? V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika najdemo pod 

pojmom prijateljstvo kratko in jedrnato razlago: »prijateljsko razmerje« (SSKJ, 1994, str. 

1046). Več razlag najdemo za pojem prijatelj: »kdor je s kom v iskrenem, zaupnem odnosu, 

temelječem na sorodnosti mišljenja, čustvovanja«, »kdor ima do koga naklonjen, prijazen 

odnos« in »kdor s kom dobro sodeluje, zlasti v gospodarstvu« (SSKJ, 1994, str. 1045). 

 

V otroštvu nam pri vzpostavljanju vezi pomagajo naši starši, z leti pa pridobivamo vse več 

samostojnosti pri izbiranju prijateljev. Oblikujemo si nek sistem vrednot in lastnosti, katerim 

morajo osebe ustrezati, da lahko postanejo naši prijatelji. Te se lahko razlikujejo od 

posameznika do posameznika. Nekaterim več pomeni to, da so prijatelji osebe, katerim lahko 

zaupajo čisto vse, drugim to, da se lahko z njimi dobro zabavajo, tretjim pa več pomeni, da 

imajo od njih materialne koristi. Vsem pa so prijatelji osebe, ki nas tako ali drugače 

spodbujajo in nam pomagajo razvijati osebnost. 

 

V mojem diplomskem delu me zanima prav to – kaj pomeni prijateljstvo različno starim 

osebam. Zagotovo se med osebami v različnih razvojnih obdobjih pojavljajo razlike v 

pojmovanju prijateljstva. Da bi te razlike najlaţje primerjala, sem v raziskavo vključila otroke 

v srednjem otroštvu, mladostništvu in odrasle ob koncu zgodnje in v srednji odraslosti. 

Zanima me, kaj je posamezni skupini pomembno pri njihovih prijateljih. Jih pri prijateljih 

pritegnejo materialne dobrine, ki jih posedujejo ali dajejo večji pomen njihovi osebnosti. 

Poleg tega me  zanima tudi, ali bolj zaupajo staršem kot vrstnikom ter prijatelje katerega spola 

najraje izbirajo – istega ali nasprotnega.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Opredelitev prijateljstva 

 

Prijateljstvo pomeni nek poseben odnos med osebami, ki je prostovoljen, intimen in 

dinamičen. Krnjajić temu odnosu pravi »vezanost ene osebe na drugo na osnovi naklonjenosti 

ali spoštovanja« (Krnjajić, 1990, str. 74), prijatelji pa so po njegovo »osebe, ki spontano, brez 

prisilnih bioloških ali socialnih pritiskov ţelijo vzpostaviti bliţji medosebni kontakt« 

(Krnjajić, 1990, str. 76). Za vzpostavljanje nekega razmerja med osebama imata ključno 

vlogo oba osebka, ki v interakciji sodelujeta (Erwin, 1998). Teţko bi namreč rekli, da gre pri 

prijateljstvu samo za enosmerni odnos. Prijatelj torej ni le oseba, katero beţno poznamo, 

ampak moramo imeti z njo tesnejši odnos. Pri otrocih ta tesnejši odnos predstavlja 

medsebojna igra, z leti pa igro zamenja zaupanje, povezanost pa tudi podobnost interesov. 

Rich Harris (2006) trdi, da so prav podobnosti temelj prijateljstva. Vsak verjetno rad s 

prijateljem počne stvari, ki veselijo oba hkrati, saj lahko le tako oba uţivata v teh dejavnostih 

ali stvareh. Podobnost pa se kaţe tudi na osebnostnih lastnostih. Rajši imamo prijatelje, ki so 

nam podobni, saj se z njimi bolje ujamemo. 

 

V prijateljskem odnosu so pomembne tri stvari: sodelovanje, tovarištvo in vzajemna podpora. 

Vse tri stvari so med seboj tesno povezane in predstavljajo pogoj za kvalitetne odnose. Da se 

odnos razvija, je potrebno sodelovanje med osebkoma, ki sta tovariša. V ţivljenju se pojavi 

ogromno situacij v katerih potrebujemo prav podporo prijatelja in kot zvesti tovariši mu to 

podporo tudi vračamo, ko se sam znajde v podobni situaciji. Bolj kvalitetni kot so odnosi, bolj 

kvalitetno je naše ţivljenje. Več različnih izkušenj namreč pridobimo v prijateljstvu s tem, da 

smo čim bolj izpostavljeni raznolikim situacijam, ki se v odnosu pojavijo. Več kot je situacij, 

več pridobimo izkušenj, ki nam lahko pomagajo v vsakdanjem ţivljenju in s tem delajo naše 

ţivljenje kvalitetnejše. Bolj kvalitetno kot je naše ţivljenje, bolj smo z njim zadovoljni in to je 

zagotovo opazno tudi drugim. Laţje in hitreje s pozitivnim odnosom pristopimo do ljudi in 

razvijemo odnose (Roffey, Tarrant, Majors, 1994). 

 

Prvi odnos, ki ga razvijemo v svojem ţivljenju je odnos z osebo, ki ob rojstvu skrbi za nas. V 

večini primerov je to mama, hkrati pa začnemo vzpostavljati odnose tudi z ostalimi bliţnjimi 

člani druţine. Med prvimi se oblikujejo tudi odnosi s sorojenci, ki pa ne pomagajo in tudi ne 
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predstavljajo ovire pri vzpostavljanju odnosov z drugimi. (Erwin, 1998) Odnos s sorojencem 

je namreč drugačen od odnosa s prijateljem. S sorojencem otrok preţivi veliko več časa in ga 

spremlja skozi celo ţivljenje. V tem času pride do obdobij, ko jim je sorojenec najboljši 

prijatelj, drugič pa oseba, ki jo sploh ne ţelijo imeti v svoji bliţini. Kljub temu pa se odnos s 

časom izboljša, saj so sorojenci nekako prisiljeni biti v skupnih interakcijah. Takšen odnos pa 

zelo teţko preslikamo na odnose s prijatelji. Na to, kdo bodo naši prijatelji v najmlajših letih 

nimamo veliko vpliva. Po navadi so to otroci prijateljev naših staršev, otroci sorodnikov ali 

bliţnjih sosedov – osebe, s katerimi imamo največ stika. Otroci v najmlajših letih so še vedno 

zelo navezani na svoje starše, saj prav ti predstavljajo njihov stik z vrstniki. Določajo jim tudi 

čas, ki ga preţivijo s prijatelji. Temelj skupaj preţivetega časa v otroštvu je igra. V igri z 

vrstniki so sposobni otroci sodelovati šele pri dveh letih, saj se mlajši otroci niso sposobni 

prilagajati drugim v igri. V tem obdobju je igra povezana s starši ali s starejšimi brati in 

sestrami, ki so otroku igro sposobni prilagoditi glede na njegove zahteve. Socialnih veščin se 

drug od drugega otroci učijo preko imitacije (Poole, Miller, Church, 2003). Starši otroku 

predstavljajo neko skrb in zaščito, zaradi starostne razlike pa tudi osnovno neenakost. Otroci 

vedo, da se starši od njih razlikujejo in prav zato začnejo druţbo iskati pri vrstnikih, ki jim 

pomenijo merilo enakosti. Z vrstniki se laţje primerjajo saj so jim bolj podobni kot starši. 

Prav tako pa so jim vrstniki tudi obraz realnosti – otroci spoznajo, da imajo vrstniki podobne 

teţave, so postavljeni v podobne situacije kot sami. V samem otroštvu otrok pri različnih 

starostih potrebuje od svojih prijateljev različne stvari. Višja kot je starost, bolj zahtevna so 

njihova pričakovanja, ki zahtevajo tudi kompleksnejše socialne veščine (Roffey, Tarrant, 

Majors, 1994). 

 

Ţe pri treh letih naj bi otroci vzpostavili prva prava prijateljstva. Ta nastanejo večinoma med 

otroki, ki so skupaj več časa – med brati in sestrami, sorodniki ali sosedi. Socialni stiki v tem 

obdobju so bolj začasni, vendar pomembni za vsa nadaljnja razmerja. Otroci se naučijo 

navezovati stike z drugimi osebami, kar je zelo pomembno za vse nadaljnje odnose. 

Naklonjenost si otroci kaţejo s skupno igro, dotikanjem, oponašanjem. Papalia (2003) trdi, da 

med otroki ni pravih prijateljstev, dokler ne doseţejo stopnje spoznavne zrelosti. Ko jo 

doseţejo, so sposobni upoštevati lastne potrebe in poglede, kot tudi potrebe drugih okoli sebe. 

V tem obdobju naj bi otroci tvorili več novih prijateljstev, kot jih izgubijo (Papalia, 2003).  Če 

imajo majhno število odnosov, lahko postanejo zaskrbljeni in preveč odvisni, kar se lahko 

prenese tudi na kasnejša razmerja. Pride lahko do pretirane navezanosti in posledično ob 
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prekinitvi odnosa tudi do teţav na psihičnem področju. Odnose sklepajo vse teţje ali pa jih 

sploh ne (Erwin, 1998). Prijateljstva v tem obdobju se lahko hitro končajo, velikokrat zaradi 

prepira o posedovanju določene zelo zaţelene materialne dobrine – igrače ali česa podobnega. 

Problemi pa se pojavijo tudi, ko ţeli otrok v skupini prevzeti vodilno vlogo in pričakuje, da 

mu bodo vsi sledili. Če do tega ne pride, so otroci hitro uţaljeni in prekinejo odnos s to osebo. 

Odrasli, tako starši kot učitelji, morajo nuditi otrokom čim več raznolikih izkušenj interakcije 

z namenom, da otrok razvija svoje socialne sposobnosti (Poole, Miller, Church 2003). 

 

Z vstopom v šolo se krog prijateljstev začne širiti, saj otroci pridejo v stik z več vrstniki. 

Najprej se odnosi začnejo oblikovati na ravni razreda, ko se dobro privadijo na novo okolje pa 

tudi na nivoju šole. Sprva so prijatelji osebe, ki izpolnjujejo trenutne zahteve posameznika. 

Okrog šestega leta se otroci naučijo, da je za ohranitev odnosa zelo pomembna vzajemna 

interakcija med osebki v razmerju. Skozi šolanje pojmovanje prijateljstva postopoma preide iz 

trenutne funkcije, kot je na primer posojanje stvari, na poudarjanje osebnostnih lastnosti 

(Roffey, Tarrant, Majors, 1994). Pri izbiri prijateljev imajo šolski otroci več samostojnosti, 

prijateljske odnose pa sklepajo s tistimi, ki so jim najbolj podobni glede na starost, spol in 

interese. Počasi začnejo pri sebi oblikovati pojem prijateljstvo in si oblikujejo kriterije po 

katerih izbirajo svoje prijatelje.  Skozi oblikovanje razmerij se otroci hkrati tudi učijo 

komunicirati ter sodelovati z drugimi. Prehod v šolo lahko za otroke pomeni stresno obdobje, 

ki pa ga prav vrstniki lahko olajšajo. Zavedajo se, da v tej situaciji niso sami, da so sošolci 

postavljeni v isto situacijo. V skupini se jim poveča občutek pripadnosti pa tudi odnosi se 

poglobijo (Papalia, 2003). 

 

Selman (povzeto po: Zupančič, 1999) je oblikoval posebne stopnje prijateljstva. Prva stopnja 

se imenuje stopnja 0 ali trenutno tovarištvo za igro. Otroci na tej stopnji niso zmoţni 

empatije, v odnosu jim je pomembna bliţina prijatelja v telesnem smislu ter njegove 

materialne zmoţnosti. Na naveţejo globljega odnosa, potrebujejo le druţbo pri igri. Stopnja 1 

je tako imenovana stopnja enosmerne pomoči. Prijatelj je za nekoga tisti, ki v danem trenutku 

stori tisto, kar on od njega zahteva oziroma pričakuje. V primeru, da si otrok zaţeli določene 

igrač in mu jo drugi prinese, potem je ta drugi njegov prijatelj. Če zahteve ne izpolni, ga otrok 

ne priznava za prijatelja. Ta stopnja traja nekje med 4. in 9. letim starosti. Med 6. in 12. letom 

otrok preide na stopnjo 2 ali dvosmerno sodelovanje v »dobrih časih«. Povezuje se s prvo 

stopnjo in ţe prikazuje nek bolj vzajemen odnos, kjer osebka dajeta in prejemata. Otrok se 
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prične zavedati, da je včasih dobro, da tudi sam izpolni ţeljo drugemu. Še vedno pa so v 

ospredju lastni interesi. Na 3. stopnji gre za vzajemen in zaupen odnos. Prijateljstvo postane 

bolj sistematično, pomembnejše in ţe vključuje več zaupanja. V tem obdobju ne gre več le za 

druţenje ob igri. Od prijateljev se pričakuje popolna vdanost in zato otroci postanejo nekoliko 

posesivni, če te zahteve prijatelji ne izpolnjujejo.  Po 12. letu pa otroci preidejo na zadnjo, 4. 

stopnjo avtonomne soodvisnosti. Začenjajo razumeti, da prijatelji potrebujejo spoštovanje 

njihovih potreb po odvisnosti in avtonomnosti. Oblikujejo se različni koncepti prijateljstva na 

podlagi pričakovanj. Lahko gre za začetna egocentrična pričakovanja, nekje med sedmim in 

osmim letom, kjer otrokom največ pomeni bliţina oseb, ki jih dojemajo kot prijatelje, njihov 

videz ter posest predvsem zanimivih igrač, sladkarij in podobno. Do enajstega leta začnejo 

otroci pri prijateljih bolj upoštevati tudi njihov notranje lastnosti. Svoje stvari so bolj 

pripravljeni deliti z drugimi in se naučijo upoštevati pravil, ki veljajo v razmerjih. To 

imenujemo koncept sociocentričnih pričakovanj. Empatična stopnja pa se oblikuje po 

enajstem letu, ko se v odnosih pojavi več intimnosti in posledično tudi več zaupanja. Odnosi 

postanejo bolj organizirani in vsebujejo več abstraktnih karakteristik. Te spremembe v 

konceptih nastanejo zaradi sprememb v razumevanju vzajemnosti v odnosih. 

 

Erwin (1998) je v svojem delu opisal faze v odnosih. Prva faza se nanaša na spoznavanje. 

Vsak odnos se namreč začne s tem, da osebo spoznavamo.  Več stvari kot vemo o določeni 

osebi, laţje nam je z njo vzpostaviti prijateljski odnos. Pri tem je zelo pomembno, da smo s to 

osebo v stiku. Iz tega razloga se sprav oblikuje več prijateljstev med osebami, ki si ţivijo 

bliţje skupaj. Z nekom, ki ţivi dlje stran zelo teţko ohranjamo redne stike, posledično ga 

manj spoznavamo in teţje razvijemo prijateljstvo, ki temelji na zaupanju. V drugi fazi gre za 

izgradnjo odnosa, ki temelji na nekih vzorcih povezovanja. V vsakem razmerju se pojavijo 

stvari, ki osebi med seboj povezujeta. To so lahko skupni interesi, podobna stališča, ţelje, 

cilji. Tretja stopnja je stopnja nadaljevanja in utrjevanja. Vsak odnos moramo namreč 

utrjevati, da se lahko obdrţi. V tej fazi je poudarek tudi na razreševanju konfliktov, ki 

nastanejo v bliţnjem razmerju. Ko se osebe v odnosu naučijo  razreševati konflikte, lahko to  

bistveno izboljša njihovo razmerja. Prijateljstvo zato postane stabilnejše in med osebama se 

vzpostavi več zaupanja. Neustrezno razreševanje konfliktov, prepiri in razhajanje interesov pa 

lahko pripeljejo do četrte faze v odnosih, ki jo Erwin (prav tam) poimenuje faza poslabšanja 

oziroma propada, temu pa sledi zadnja faza – faza končanja razmerja. Do te faze pride, ko 

ugotovimo, da smo si z osebo preveč različni in da je v odnosu preveč konfliktov. Takšno 
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osebo teţko smatramo za prijatelja, zato pride do prekinitve razmerji in v večini primerov tudi 

do prenehanje stika (Erwin, 1998). 

 

Prijateljstvo oziroma odnosi med vrstniki pa imajo svoje pozitivne kot negativne lastnosti. 

Med pozitivne spada razvoj spretnosti za druţabnost, ki jim pomaga delovati v druţbi ter 

zaupnost, ki je temelj prijateljstva. Naučijo se poglabljati odnose in pridobijo občutek 

pripadnosti, ki je pomemben za samopodobo posameznika. Če ima posameznik o sebi 

pozitivno mnenje, se laţje vključi v druţbo. V skupini si pridobijo spretnosti vodenja in 

sporazumevanja, naučijo se razreševati konflikte, ki se pojavljajo. Od vrstnikov pa lahko 

prevzamejo tudi nekatere negativne lastnosti, med katerimi prevladuje krepitev predsodkov do 

drugih in prevzemanje neţelenih vrednot, kot so kraje, uţivanje drog in alkohola ter podobno. 

Te lastnosti prevzamejo predvsem v ţelji po ugajanju tistim, ki sami ţe dolgo razvijajo 

neprimeren odnos do drugih. V odnosih lahko pride tudi do prepirov, omejevanja, 

ljubosumnosti ali izdaje zaupanja. Problemi v odnosih lahko pri posamezniku vodijo do 

osamljenosti, oseba postane bolj srameţljiva posledično pa pride tudi do socialne izolacije 

(Papalia, 2003). Odnosi so vzajemni, kar pomeni, da osebe vplivajo na vrstnike ter so ti hkrati 

tudi pod njihovim vplivom. Dokazano je, da se otroci, ki imajo prijatelje s prilagodljivim 

vedenjem tudi sami laţje in uspešnejše prilagodijo. Velja pa tudi obratno – manj se 

prilagodijo otroci z manj prilagojenimi prijatelji. Da prihaja do vpliva med prijatelji, sta 

Berndt in Keefe (povzeto po: Košir, 2011) oblikovala štiri motive: potreba po odobravanju s 

strani ostalih, ţelja po podobnem razmišljanju in vedenju kot pri prijateljih, ţelja po večji 

lastni pomembnosti in potreba po imeti prav. Ryan (povzeto po: Košir, 2011) je oblikovala 

pojem homofilije, ki pomeni podobnost članov v okviru posamezne vrstniške skupine (Košir, 

2011). 

 

Krnjajić (1990) v svojem delu navaja, da je izbira prijateljev povezana s posameznikovimi 

lastnostmi. Prva lastnost, ki je pri tem pomembna je zagotovo spol. Predvsem mlajši otroci 

prijatelje izbirajo predvsem med vrstniki, ki so istega spola. Z leti pa pride do sklepanja 

prijateljstev tudi med različnima spoloma, saj začnejo osebe iskati partnerje s katerimi si bodo 

ustvarile druţino. Izpostavil je tudi šolski uspeh, in sicer trdi, da se pri otrocih z učnimi 

teţavami pojavljajo tudi teţave pri oblikovanju odnosov z drugimi. Otroke, ki imajo slabši 

učni uspeh sošolci večkrat zapostavljajo, zato učenci z učnimi teţavami teţje vzpostavijo stik 

z drugimi. Tukaj ima pomembno vlogo učitelj, ki mora poudarjati, da slabši učni uspeh ne 
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pomeni, da je oseba slaba tudi na drugih področjih. Veliko vlogo pri vzpostavljanju odnosov 

ima tudi fizična privlačnost posameznika. Preden človeka spoznamo si ustvarimo prvo 

mnenje na podlagi njegovega zunanjega izgleda. Zagotovo rajši začnemo razvijati odnos z 

osebo, ki nam je na pogled privlačnejša. Poleg izgleda pa ima nekaj vloge tudi osebno ime. V 

današnjem času se pojavlja vse več neobičajnih imen – ta imajo lahko dva različna učinka. 

Ime je lahko zaradi svoje neobičajnosti zanimivo in tako vpliva na večjo popularnost osebe, 

lahko pa ravno nasprotno vzbuja začudenje in deluje odbijajoče. Starši in učitelji imajo pri 

tem vlogo, da otroka naučijo, da ime še ne pove vsega o določeni osebi ter da moramo osebo 

kljub nenavadnemu imenu najprej spoznati in si šele nato ustvarite mnenje o njej (Krnjajić, 

1990). 

 

2.2 Opredelitev osebnosti 

 

Vsak človek je osebnost zase. Ljudje smo si med seboj različni in prav osebnost predstavlja 

vse značilnosti, ki jih imamo in po katerih se razlikujemo od drugih. Predstavlja tako telesne, 

kot tudi duševne in vedenjske lastnosti. Te značilnosti se odraţajo skozi daljše obdobje v 

človekovemu ţivljenju, kombinacija le-teh pa je pri vsakem posamezniku unikatna. Osebnost 

je torej kompleksno sestavljena  iz različnih značilnosti, ki se med seboj prepletajo, nekatere 

so bolj specifične, druge bolj splošne (Musek, 2005).  

 

Osebnost sama obstaja ţe odkar je na svetu človek, le kot pojem so jo začeli razlagati kasneje. 

Osebnost se je začela razvijati ţe, ko se je človek prvič začel zavedati samega sebe. Pojem 

osebnosti je začel nastajati, ko so začeli refleksivno razmišljati o človeku. Definicij osebnosti 

je veliko, lahko pa jih razvrstimo v naslednjih šest skupin na podlagi značilnosti, ki jih 

poudarjajo: osebnost kot bistvo in narava človeka, osebnost kot individualna enota, osebnost 

kot sestav, osebnost kot celota, osebnost kot razvojni, dinamični pojav in kot proces ter 

osebnost kot proizvod odnosov z okoljem. Pojem osebnosti se povezuje tudi z biološkimi 

dejavniki, s fizičnim razvojem posameznika in dednostjo. Poleg tega pa na sam razvoj 

osebnosti vpliva tudi okolje  (Musek, 1982). 

 

Besed, ki opisujejo osebnost posameznika je ogromno. Ameriški psiholog Gordon W. Allport 

(povzeto po: Musek, 1982) je raziskal, da lahko za opis osebnosti uporabimo kar 17.953 
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pojmov, ki si med seboj razlikujejo. Na splošno je omenjeni avtor oblikoval tri večje 

kategorije, ki opisujejo osebnostne lastnosti: 

1. temeljne lastnosti – znotraj te kategorije so zajete lastnosti, ki so zelo izrazite pri 

posamezniku in se vsakodnevno izraţajo v njegovem ţivljenju. 

2. osrednje lastnosti – v tej skupini je po navadi med pet in deset lastnosti, ki pa so za 

posameznika bistvene 

3. sekundarne lastnosti – tu uvrščamo večje število lastnosti, ki se pri posameznikih sicer 

pojavljajo, a niso toliko v ospredju  

(Allport, 1937; povzeto po: Musek 1982) 

 

V osebnostnem razvoju pa lahko pri nekaterih posameznikih pride tudi do motenj. V 

preteklosti so veliko vlogo za nastajanje motenj pripisovali biološkim dejavnikom, predvsem 

fiziološkim in biokemičnim. Motnje imajo lahko svoj izvor tudi znotraj druţbe. Največji vpliv 

na posameznika ima njegova druţina, kjer se lahko oblikujejo neobičajni vzorci vedenja, ki 

vplivajo na razvoj osebnosti. Poleg druţin našo druţbo predstavlja tudi širše kulturno okolje, 

znotraj katerega lahko prav tako pride do oblikovanja motenj.  Bliţje kot nam je kulturno 

okolje, bolj podobne so tudi motnje, ki se pojavljajo.  Motnje se pojavljajo tako na čustvenem, 

kot tudi na socialnem in psihičnem področju (Musek 1982). 

 

Danes v psihologiji osebnostne lastnosti večinoma delimo na štiri različna področja: 

temperament, značaj, sposobnosti in konstitucija (Musek, 1982). Temperament je zelo teţko 

opisati, Musek ga je v svojem delu opredelil kot »način in oblika posameznikovega vedenja« 

(Musek, 1982, str. 391). S temperamentom torej opisujemo reakcije oseb, na kakšen način jih 

izraţajo, koliko časa trajajo in kako intenzivne so. Povezujemo ga predvsem s čustvenim 

področjem in gre za skupek lastnosti, ki se v veliki meri dedujejo, na spremembe pa vpliva 

okolje. Drugo področje predstavlja značaj, ki ima zelo širok pomen. Lahko bi rekla, da je 

značaj sopomenka za osebnost. Značaj predstavlja najpomembnejše področje 

osebnosti,sestavlja ga tisto, kar posameznika najbolj opisuje in je razmeroma trajno. Za 

razliko od temperamenta so značajske lastnosti večinoma pridobljene. Sposobnosti Musek 

(1982) opisuje kot lastnosti, ki imajo vpliv na naše doseţke in uspešnost le teh. Pri tem pa 

imajo velik vpliv tudi znanje, motivacija in ostale osebnostne lastnosti. Sposobnosti delimo na 

tri skupine: motorične, senzorne in intelektualne sposobnosti. Konstitucija oziroma telesna 
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zgradba predstavlja lastnosti, ki jih lahko pri posamezniku opazimo ţe na prvi pogled. 

Osnovna zgradba se deduje, razlike pa lahko nastanejo zaradi vpliva okolja (Musek, 1982). 

 

Teorij, ki opisujejo osebnost je zelo veliko. Ena izmed pomembnejših je petfaktorska teorija 

osebnosti. Za merjenje dimenzij osebnosti po tej teoriji obstaja zaradi njene popularnosti 

veliko različnih vprašalnikov. Med najbolj znanimi so vprašalniki  Paula Coste in Roberta 

McCraeja. (Musek, 2005) Po tej teoriji naj bi osebnost sestavljalo pet večjih dimenzij, znotraj 

katerih lahko uvrščamo posamezne lastnosti s katerimi opisujemo osebnost posameznika. Te 

dimenzije poimenujejo tudi 'pet velikih' – ekstravertnost, prijetnost, vestnost, nevroticizem in 

odprtost. V dimenzijo ekstravertnosti uvrščamo druţabne osebe, ki so aktivne, energične in 

samozavestne. So polne optimizma in z zanimanjem spremljajo različne dogodke, radi se 

zabavajo in se druţijo s prijatelji. To so osebe, ki rade nastopajo in imajo voditeljske 

sposobnosti. Slaba lastnost je, da niso preveč zanesljive. Osebe, katerih osebnost lahko 

opisujemo z lastnostmi, ki spadajo v dimenzijo 'prijetnost', so zelo zaupljive, vsem ţelijo le 

dobro, znajo sprejemati in so skromne. Sposobne so se vţivljati v čustva drugih, so nesebične 

in vedno pripravljene pomagati. Njihovo obnašanje je zelo naravno in ljubeznivo. Osebe niso 

tekmovalne in nimajo ţelje po dominiranju. Tretja dimenzija je vestnost, znotraj katere so 

urejene, samodisciplinirane osebe, ki se znajo dobro organizirati. So zelo redoljubne in 

odgovorne, izpolnjujejo vse dolţnosti. Zelo zaupajo vase in so izredno zanesljive in vestne. 

Na splošno so zelo delavne in preudarne, lenoba za njih ni značilna. Dimenzija nevroticizma 

opisuje bolj negativne značilnosti osebnosti. Te osebe so večkrat napete, imajo veliko skrbi in 

bojazni, napada jih tesnoba. Večkrat občutijo tudi depresivnost in so izredno negotovi. 

Večkrat jim zmanjka energije za vsakdanje dejavnosti. To privede do pritoţevanja nad vsem, 

z ničemer niso zadovoljne in postajajo nesrečne. Te osebe so nemirne in razdraţljive in imajo  

slabo kontrolo. Čustveno niso stabilne. Zadnja dimenzija pa je dimenzija odprtosti. V to 

skupino uvrščamo domiselne osebe z zelo razvito domišljijo, ki se zelo zanimajo za vse 

informacije vendar so po drugi strani zelo nepraktične osebe. Rade eksperimentirajo in dobro 

sprejemajo vse spremembe. Ţelijo biti neodvisne in ne vztrajajo pri rutini. Vseh pet faktorjev 

pa se med seboj povezuje. Vsaka oseba ima lastnosti iz vseh kategorij, ki jih uporabljajo v 

različnih ţivljenjskih situacijah. Peabody in Goldberg (povzeto po: Musek, 2005) sta 

dimenzije povezala z ţivljenjskimi področji. Ekstravertnost se po njuno povezuje z močjo, 

prijetnost z ljubeznijo, vestnost z delom, nevroticizem s čustvi, odprtost pa z intelektom. Na 
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račun te teorije pa se pojavlja tudi nekaj kritik. Nekateri avtorji trdijo, da je pet kategorij 

premalo za opis osebnosti, drugi, da se dimenzije med seboj preveč mešajo (Musek, 2005). 

 

2.3 Raziskovanje odnosov 

 

Odnosi med ljudmi so se začeli oblikovati ţe v prazgodovini. Ljudje smo namreč druţabna 

bitja in potrebujemo stik s sebi podobnimi. Če nebi imeli stikov drug z drugim, se naša 

civilizacija najbrţ ne bi razvila kot se je. Na velik pomen prijateljstva so opozarjali ţe 

Hebrejci, Grki in Romani, empirično raziskovanje prijateljstva pa je staro šele okrog sto let. 

Prve raziskave so podajale opisne rezultate, šlo je predvsem za opisovanje značilnosti in 

lastnosti prijateljskih razmerij (Newcomb, Bagwell, 1995). 

 

Kot je ţe omenjeno, se prijateljstva začnejo oblikovati v najmlajših letih in veliko vlogo pri 

tem imajo vrstniki. Pomembno vlogo vrstniških skupin pri otrokovem razvoju so razvojni 

psihologih začeli poudarjati ţe na začetku prejšnjega stoletja. Pojavljajo se razlike med teorijo 

in prakso. Pri praksi pride do odstopanj zaradi določenih lastnosti vrstniških skupin, ki 

oteţujejo raziskovanje odnosa posameznika v skupini. Te značilnosti sta opredelila 

Kindermann in Sage. Kot prvo, vrstniške skupine sestavlja več članov, člane izberejo osebe 

same, tretja značilnost pa je, da se skupina opazovanega spreminja po značilnostih in članih 

(povzeto po: Košir, 2011). 

 

Vrstniške odnose v preteklosti so preučevali v treh intenzivnejših obdobjih, kot navajajo 

Cillessen, Bukowski in Ladd. (povzeto po: Košir, 2011) Prvo obdobje se umešča v trideseta 

leta prejšnjega stoletja in traja do začetka druge svetovne vojne. Raziskovalcem so bile v tem 

obdobju zanimive značilnosti vrstniških skupin, znotraj teh skupin pa so opazovali tudi 

posameznike ter razmerje med njihovimi značilnostmi in poloţajem v skupini. Da bi lahko 

preučevali odnose pa so raziskovalci morali razviti tudi različne tehnike. Najbolj znana je 

Morenova sociometrična preizkušnja, ki jo uporabljamo še danes in je precej enostavna. 

Otroci navedejo imena prijateljev s katerimi bi na primer radi počeli določeno dejavnost. Na 

podlagi povezav med otroki nato ugotovimo priljubljenost posameznih otrok v skupini (Košir, 

2011). 
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Začetek drugega obdobja raziskovanja odnosov sodi v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, 

najbolj intenzivno pa je bilo v sedemdesetih in osemdesetih letih. V tem obdobju so se 

raziskave osredotočile na to, kako odnosi v zgodnejših letih vplivajo na odnose v drugih 

razvojnih obdobjih. Pozornost so namenili prav oblikovanju socialnih stikov pri otrocih ter 

vedenju otrok v odnosu. Z ugotovitvami so prikazali velik pomen socialnih veščin pri 

oblikovanju razmerij. Kasneje sta se oblikovali dve raziskovalni smeri, ki sta se ukvarjali prav 

z razvojem socialnih veščin. Prva se je osredotočala na čas – kdaj otroci usvajajo socialne 

veščine, druga pa na okolje, v katerem se razvijajo (Košir, 2011). 

 

Zadnje obdobje traja skozi devetdeseta leta prejšnjega stoletja pa tudi v prvem desetletju 

novega tisočletja. Sprva je šlo zgolj za nadaljevanje raziskovanja, ki so ga začeli ţe v drugem 

obdobju, kasneje pa se je to razširilo z novimi raziskovalnimi vprašanji. Pri raziskovanju 

dejavnikov vrstniških odnosov so področje razširili z več dejavniki kot tudi različnimi 

oblikami odnosov, raziskave so se osredotočale tudi na zavrnjenost. Pri raziskovanju 

prijateljskih odnosov so začeli več pomena namenjati prav ohranjanju in pa tudi razpadanju 

prijateljstev. Ugotavljali so tudi povezavo staršev z oblikovanjem vrstniških odnosov. 

Pomembnejše raziskovalno področje pa obsega pomen vrstniških odnosov za šolsko 

prilagojenost učencev (Košir, 2011). 

 

Danes se raziskovanje odnosov iz preučevanja vrstniških skupin razširja na raziskovanje 

sodelovanja posameznikov v različnih odnosih. Novejše raziskave se osredotočajo na vedenje 

učencev in vpliv vrstniških odnosov nanje, na temperament in njegovo povezavo s čustveno 

in vedenjsko regulacijo. Na tem področju je poudarek na opazovanju odnosov  in vedenja 

otrok, ki imajo določene čustvene teţave. Veliko raziskav se osredotoča tudi na razlike med 

spoloma pri vrstniških odnosih ter na kulturne in etnične podobnosti in razlike med prijatelji 

(Košir, 2011). 

 

2.4 Povezava med prijateljstvi staršev in prijateljstvi otrok 

 

Raziskovalci so poskušali ugotoviti ali obstaja povezava med tem, kakšna prijateljstva tvorijo 

starši in kakšna njihovi otroci. Ugotovili so, da starševska prijateljstva vplivajo na otroška na 

različne načine. Ţe kot prvo, otroci prva prijateljstva po navadi tvorijo prav z otroki prijateljev 

staršev, saj imajo z njimi največ stikov in so nekako prisiljeni v razvoj nekega odnosa, dokler 
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ne pridobijo na samostojnosti. Kvalitetna prijateljstva med odraslimi so velika pomoč tudi 

odraslim pri vzgoji svojih otrok. Starši, ki imajo dobre odnose s prijatelji imajo tudi boljše 

starševske sposobnosti. Prijatelji se namreč med seboj podpirajo, si svetujejo in tako tudi z 

nasveti pomagajo drug drugemu pri vzgoji otrok. Prijatelji so tudi dobri blaţilci stresa, ki se v 

druţinah velikokrat pojavi. Starši imajo pri otrokovem razvoj zelo pomembno vlogo, saj 

predstavljajo njihov prvi stik s svetom. Od njih se otroci naučijo kako delovati v druţbi, kako 

sploh vzpostaviti stik z drugimi in oblikovati nek odnos, kako ga ohranjati in kako reševati 

konflikte, ki se pojavijo. S tem ko opazujejo svoje starše kako se obnašajo v odnosu do svojih 

prijateljev, se otroci učijo kako delovati v razmerju. Gre za učenje s posnemanjem. Vedenje 

staršev do prijateljev otroci prenesejo nase (Simpkins, Parke, 2001). 

 

Vzorci tako očetovskih kot materinskih prijateljstev se prenašajo tudi na prijateljstva otrok.  

Po raziskavi, ki so jo opravili Doyle, Markiewicz in Hardy (povzeto po: Simpkins, Parke, 

2001) je ugotovljeno, da imajo otroci, katerih matere opisujejo svoje prijatelje za podporne, 

bolj tesne odnose s svojimi prijatelji. Razlike so pojavijo v odnosu staršev do otroka glede na 

spol, torej starši razvijejo različne vzorce do sinov ali hčerk. Odnos med istim spolom velja za 

bolj trdnega, predvsem se to pokaţe v obdobju adolescence. Mame po navadi postanejo 

hčerine zaupne prijateljice, saj se laţje postavijo v njihovo koţo in razumejo nekatere 

spremembe, ki se pri dekletih dogajajo v tem razvojnem obdobju. Prav tako se fantje bolj 

poveţejo z očeti. Simpkins in Parke (2001) sta naredili raziskavo s katero sta ugotavljali kako 

so kakovost in lastnosti starševskih prijateljstev povezana s kakovostjo in lastnostmi otroških. 

V raziskavi je sodelovalo 125 devetletnikov. Dokazali sta, da prijateljstva staršev vplivajo na 

otroška prijateljstva, manjša razhajanja se pojavijo med spoloma (Simpkins, Parke, 2001). 

 

2.5 Razvojne značilnosti v različnih starostnih obdobjih 

 

Kot ţe omenjeno, sem se v raziskavi osredotočila na tri skupine v različnih starostnih 

obdobjih. V nadaljevanju bom tako podrobneje opisala značilnosti otrok v srednjem otroštvu, 

mladostnikov in odraslih, natančneje  v zgodnji in srednji odraslosti. 
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2.5.1 Srednje otroštvo 

 

Prva skupina oseb, ki sem jih vključila v raziskavo so otroci tretjega razreda osnovne šole. Ti 

so stari povprečno 8 let in tako spadajo v razvojno stopnjo srednjega otroštva. Ker so 

vključeni v šolo, večino časa preţivijo s svojimi vrstniki, ki imajo velik vpliv na njihov 

nadaljnji socialni razvoj. Do vstopa v šolo namreč več časa preţivijo s starši, v šoli pa se 

vedno veča njihov krog prijateljev – vrstnikov. Zelo pomembno je, kako preţivijo prvo leto 

šolanja, saj se vse izkušnje, ki jih pridobijo v tem letu, prenašajo naprej skozi celotno šolanje. 

V odnosu z vrstniki otroci razvijejo občutek pripadnosti in pridobijo čustveno varnost. 

Pomembno jim je, da ugotovijo, da so tudi drugi otroci podobnih misli kot sami. Naučijo se, 

kako se prilagajati v druţbi. Odnosov med otroki je vedno več in začnejo se oblikovati 

vrstniške skupine. Hartup (po: Marjanovič Umek et al., 2004) navaja kriterije, ki opisujejo le-

te. Prvi kriterij je, da je za člane skupine značilno stalno druţenje. Stalnost druţenja se 

povezuje z drugim kriterijem, ki pravi, da otroci namenjajo več pozornosti članom njihove 

skupine kot ostalim. Sama struktura skupine naj bi povečala zaupanje med člani, ki se 

zavedajo pomembnosti pripadanja skupini (Marjanovič Umek et al., 2004). 

 

Pomemben vidik v razvoju predstavlja tudi priljubljenost otroka med vrstniki, kar vpliva na 

njegovo samospoštovanje. Otroci, ki so bolj priljubljeni, so se sposobni bolj prilagoditi 

druţbenim pravilom, so uspešnejši, pomagajo reševati probleme, drugi jim bolj zaupajo in se 

počutijo dobro v njihovi druţbi. Manj priljubljeni pa lahko razvijejo vedenjske teţave, ki 

oblikujejo tudi psihološke probleme. Tudi nepriljubljeni otroci sklepajo prijateljstva, le v 

manjši meri kot priljubljeni in v krogu otrok, ki so prav tako med manj priljubljenimi. Otroci 

z manj prijatelji so bolj podvrţeni moţnosti, da v kasnejših letih razvijejo znake depresije. Na 

področju spoznavnega razvoja pride do razvoja pojmov o sebi. Pri osmem letu doseţejo otroci 

tretjo stopnjo razvoja pojma sebe – o sebi govorijo bolj realno, se usmerijo na več področij 

svoje osebnosti, hkrati pa so sposobni primerjati predstave o sebi s tem, ker drugi mislijo o 

njih. (Papalia, 2003) Vedenje otrok, ki so vključeni v šolo je vse bolj prosocialno. Za 

oblikovanje in ohranjanje odnosov je takšno vedenje pomembno, zato se v šoli, kjer imajo 

otroci veliko stikov z drugimi še razširi in tako pomeni neko normo. Učenci svoje prosocialno 

vedenje v šoli izraţajo tako, da si s sošolci delijo stvari, jim pomagajo pri učnih teţavah, 

skupaj rešujejo probleme. Razvoj takega vedenja občutno zmanjša stopnjo agresivnega 
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vedenja pri šolskih otrocih. Agresivni otroci so med sošolci manj priljubljeni (Fekonja, 

Kavčič; povzeto po: Marjanovič Umek et al., 2004). 

 

Za 8-letne otroke je značilna razvojna stopnja nagrade oziroma plačila. Otrok, ki se v nekem 

trenutku druţi z drugim, drugega pojmuje kot prijatelja, tisti, ki noče biti z njim pa ni njegov 

prijatelj. Iz tega je razvidno, da otrok pri teh letih še ne pozna pravega pomena prijateljstva. 

Prijatelj je zanj tisti, ki v tistem trenutku zadovolji njegovo potrebo po druţenju, igri. Če ga 

nekdo zavrne, ga ne dojema kot prijatelja, čeprav je v preteklem trenutku sodeloval v 

interakciji z njim in je bil takrat označen kot njegov prijatelj. Gre za hitre spremembe v 

odnosih med vrstniki. Kasneje ta stopnja napreduje v normativno stopnjo, kjer imajo veliko 

vlogo pravila v odnosu in nato v empatično stopnjo, kjer so izpostavljeni sorodni interesi in 

skupni cilji (Marjanovič Umek et al., 2004).  V tem obdobju prav socialna interakcija 

pripomore ogromno h kognitivnemu razvoju posameznika, ki je v otroških letih najbolj 

plastičen. Otroci se namreč srečajo s problemi, ki jih sami še ne morejo rešiti, zato jih rešujejo 

skupinsko ter se tako učijo drug od drugega. Poleg tega lahko druţenje z vrstniki otrokom 

poţivi dolgočasne dejavnosti ali jih celo odvrne od neţelenih dejanj (Erwin, 1998). 

 

V tem obdobju otroci razlikujejo med »najboljšimi prijatelji«, »dobrimi prijatelji« in 

»znanci«. Te tri kategorijo oblikujejo na podlagi tega, koliko časa s posamezniki preţivijo ter 

kakšna je stopnja zaupanja med njimi. Prijateljev z največjo mero zaupanja imajo otroci nekje 

med tri in pet. (Papalia, 2003) Otroci pri tej starosti postajajo vedno bolj sposobni, da se 

postavijo v vlogo drugega ter se zavedajo da se mišljenje drugih razlikuje od njihovega. V 

svoje mišljenje vključujejo tudi vse več predvidevanja. Ker tudi čustveno dozorevajo, so se 

sposobni bolj zavedati lastnih in tujih čustev ter nuditi čustveno podporo drugim. Čustvi, ki se 

na novo oblikujeta v tem obdobju sta sram in ponos. Zelo sta povezana s tem kakšno 

predstavo ima posameznik o sebi, če se zaveda  svojih dejanj ter kakšne posledice ta dejanja 

imajo. Otroci vse bolj spoznavajo in razumejo svoja negativna čustva ter se jih učijo 

nadzorovati. Poznajo vedno večje število čustev, sposobni pa so tudi razumeti občutja, ki so 

sestavljena iz različnih čustev, kot so na primer razočaranje in pogum. Čustva začnejo 

povezovati z dogodki in se pri tem zavedajo, da določeno dejanje ne izzove istih čustev pri 

različnih posameznikih. Če na primer sošolec, ki ima teţave pri učenju dobi zadostno oceno, 

bo te ocene vesel, odličnjak pa bo nad isto oceno najbrţ razočaran (Fekonja, Kavčič; povzeto 

po: Marjanovič Umek et al., 2004). Skozi osnovnošolska leta in oblikovanje odnosov, se 
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pojavljajo vedno večje razlike v odnosu do prijateljev in tistih, ki jih ne smatrajo kot 

prijatelje. Spremeni se tudi odnos s sorojenci. Glede na raziskave se predvsem spremeni 

odnos, ko najstarejši otrok vstopi v šolo. Tam pridobi nove prijatelje in se zato manj posveča 

mlajšim druţinskim članom, kar privede do ljubosumja in prepiranja (Papalia, 2003). 

 

2.5.2 Mladostništvo 

 

Druga skupina, zajeta v moji raziskavi, so mladostniki, ki obiskujejo 9. razred osnovne šole, 

stari povprečno 15 let. Mladostništvo je označeno kot zelo čustveno obdobje v ţivljenju, 

veliko pa je tudi povezav s problematičnim vedenjem. Večina raziskav na področju 

psihologije mladostništva je bila usmerjena prav na to področje. Za bolj prijateljske osebe 

drugi ljudje opisujejo pozitivno naravnane mladostnike. To je povsem razumljivo, saj nas ima 

večina rada druţbo dobrih, prijaznih in veselih ljudi, kot pa zagrenjenih in negativno 

nastrojenih. Prijatelji naj bi bili osebe, ki nam ţivljenje naredijo prijetnejše in ne tisti, ki nam s 

slabo voljo pokvarijo razpoloţenje. Na področju spoznavnega razvoja mladostniki vse bolj 

uspešno rešujejo intelektualne probleme, mišljenje je hitrejše, močnejše in se spreminja, 

miselno so mladostniki bolj sposobni. Na čustvenem področju so mladostniki manj stabilni, 

saj zelo hitro menjajo čustva, ta so tudi zelo intenzivna. Poleg čustvenega razvoja je za 

puberteto značilen hiter telesni razvoj. Prav v tem obdobju se vseh svojih sprememb 

mladostniki najbolj zavedajo (Marjanovič Umek et al., 2004). 

 

V teh letih starši v večini nimajo več vpliva na določanje vrstnikov, s katerimi se bo njihov 

otrok druţil (Rich Harris, 2006). To je obdobje, ko otroci vstopijo v puberteto. V adolescenci 

pride do hitrega telesnega razvoja, razvije pa se tudi abstraktno mišljenje. Več poudarka 

mladostniki v adolescenci pri prijateljih dajo na to, da lahko z njimi delijo misli, občutke in 

izkušnje, kot da z njimi sodelujejo v skupnih aktivnostih. Vrstniki postanejo najpomembnejši 

v ţivljenju, od staršev se psihološko vedno bolj osamosvajajo. Kljub temu pa imajo starši še 

vedno vplivno vlogo na nekaterih področjih mladostnikovega ţivljenja. Odnosi se količinsko 

in kakovostno spremenijo. V razmerjih pridobivajo vse več novega znanja, se učijo novih 

socialnih spretnosti, začnejo oblikovati svojo miselnost in identiteto. Prav na oblikovanje 

vrednot in načel pa imajo še vedno velik vpliv starši. Zavedajo se namreč, da so starši mnogo 

bolj izkušeni in si ţelijo njihovih nasvetov in pomoči pri razvijanju lastne identitete (Rich 

Harris, 2006). 
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Za mladostnike je prijateljstvo »stabilen odnos med posamezniki, ki vključuje niz medosebnih 

interakcij, temelji na čustvenih odnosih, pojmovanjih, stališčih in vzajemni opori« 

(Marjanovič Umek et al., 2004, str. 618), prijatelj pa: 

 je nekdo, s komer se lahko vedno odkrito pogovorijo, 

 je oseba, ki ji lahko zaupajo, 

 je vedno v oporo, 

 posluša, čeprav se ne strinja, 

 je tisti, s katerim lahko delijo svoje interese, mnenja, čustva, 

 svetuje in sprejema nasvete drugih (Marjanovič Umek et al., 2004). 

 

V tem obdobju se  oblikuje tudi pojem o sebi – kar posameznik navede kot lastnosti, 

zmoţnosti in vrednote, ki ga opisujejo. Pojem o sebi se povezuje z razvojem identitete ter  

identitetno krizo, ki predstavlja pomembno razvojno nalogo v mladostništvu. Mladostniki s 

preizkušanjem različnih identitet iščejo tisto, s katero bi se lahko najbolj poistovetili in bi jih 

najbolj opisovala. Prijatelje praviloma izbirajo med osebami, ki so jim bolj podobne tako po 

osebnostnih značilnostih kot tudi po mišljenju, njihovem načinu preţivljanja prostega časa in 

ciljih, ki jih ţelijo doseči na šolskem področju. Ta podobnost se še bolj razvije skozi 

intenziven odnos med prijatelji. 

 

Pomembno je, da se mladostnik v tem obdobju osamosvoji od staršev in to na psihološki ravni 

poteka v štirih fazah, imenovanih proces sekundarne individuacije. 

1. faza – diferenciacija: Mladostnik spozna, da se razlikuje od svojih staršev (tudi na 

psihološkem področju). Staršev ne dojema več kot nek ideal in začne dvomiti v 

njihova načela. 

2. faza – prakticiranje: Starše na tem mestu zamenjajo vrstniki, mladostniki začnejo 

spreminjati svoje vedenje z namenom, da preizkusijo čim več pri tem so prepričani, da 

se od staršev vedno bolj razlikujejo in da so sami zelo pomembni. 

3. faza – pribliţevanje: Starši zopet dobijo pomembnejšo vlogo in pomen, ponovno se 

začne oblikovati zaupanje, v odnosu je več spoštovanja. 

4. faza – ustalitev: Pride do razumevanja, da smo med seboj povezani a kljub temu 

neodvisni. 
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V primeru, da v odnosu med starši in mladostniki ni preveč konfliktnosti in da so 

pričakovanja jasno izraţena, je ta proces sekundarne individuacije laţje izvedljiv, posledično 

je laţja tudi ločitev od druţine (Zupančič, Svetina; povzeto po: Marjanovič Umek et al., 

2004). 

 

Havighurst (povzeto po: Marjanovič Umek et al., 2004) je predstavil osem temeljnih 

razvojnih nalog, ki so pomembne v ţivljenju mladostnika za uspešno nadaljevanje njegovega 

razvoja. Te naloge so naslednje: 

 Prilagajanje na telesne spremembe – V tem obdobju je telesni razvoj zelo hiter in 

mladostniki morajo čim hitreje sprejeti lasten videz, se naučiti kako skrbeti za svoje 

zdravje in telesno pripravljenost. 

 Čustveno osamosvajanje od druţine in drugih odraslih -  Razviti morajo čustveno 

samostojnost in svoje odnose z odraslimi preoblikovati v vzajemne. 

 Oblikovanje socialne spolne vloge – Prevzeti mora vlogo, ki mu je določena s spolom 

in razviti pričakovano vedenje. 

 Oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki – Pri oblikovanju novih 

gre predvsem za istospolna prijateljstva. S temi odnosi mladostniki razvijajo tudi svoje 

socialne spretnosti in se naučijo sodelovanja. Odnosi postanejo stabilnejši. 

 Razvoj socialno odgovornega vedenja – Mladostnik zna izbrati vrednote, ki so v 

njegovi druţbi pomembne, jih uresničuje s svojim vedenjem. 

 Priprava na poklicno delo – Odločitev, kaj si ţeli v ţivljenju postati, izbira nadaljnjega 

šolanja. 

 Priprava na partnerstvo in druţino – Več interakcije z nasprotnim spolom ter 

spoznavanje ţivljenja v partnerstvu. 

 Oblikovanje vrednotne usmeritve – Izbor in oblikovanje pomembnosti vrednot v 

zasebnem ţivljenju. 

 

Izvedena je bila raziskava o tem, kako pomembne so osebe v ţivljenju mladostnika. Na prvo 

mesto so postavili mamo, takoj na drugo pa najboljšega prijatelja, ki je prehitel tako očeta kor 

brate oziroma sestre. Iz teh rezultatov je razvidno, da prijatelji resnično pridobivajo vse 

pomembnejšo vlogo v tem razvojnem obdobju. Starši imajo večjo vlogo le pri pomembnejših 

vprašanjih v mladostnikovem ţivljenju, medtem ko se glede prostega časa, izbire prijateljev in 
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podobnih zadev raje obrnejo na vrstnike, odnosi med njimi postajajo vedno bolj intimni 

(Marjanovič Umek et al., 2004). 

 

V tem obdobju pride do največjih sprememb v odnosu s starši. Mladostniki postajajo 

samostojnejši in hkrati prevzemajo vlogo tako otroka kot odraslega. Svoje delovanje razširijo 

iz oţjega kroga na širše socialno okolje. Posledično to pomeni, da vse manj časa preţivljajo s 

svojimi starši, se začnejo bolj svobodno odločati in sprejemati odgovornost za svoja dejanja.  

Pri vsem tem so jim v veliko pomoč vrstniki, ki jim pomagajo oblikovati identiteto in vzorce 

vedenja, ki so sprejemljivi v druţbi. Pridobivajo vse več socialnih spretnosti, več pa je tudi 

vzpostavljanja odnosov z nasprotnim spolom, saj proti koncu mladostništva ţe začnejo 

razmišljati o oblikovanju partnerske zveze. Starše začnejo dojemati kot osebnosti, katerih biti 

starš je le ena izmed socialnih vlog ter da imajo tako kot vsi ostali tako pozitivne kot 

negativne lastnosti. Odnos z vrstniki postane bolj intimen kot odnos s starši, med njimi 

potekajo pogovori, ki se jih s starši izogibajo. Komunikacija s starši postane selektivna, 

mladostniki previdno izbirajo kaj, kdaj in na kakšen način povedati staršem. Še bolj se ta 

razlika v pomembnosti odnosov kaţe pri tistih, ki od staršev ne prejemajo zadostne podpore 

in razumevanja. Pojavi se t. i. vrstniška konformnost – za sprejetje v skupino so se 

mladostniki pripravljeni močno prilagajati ostalim članom v druţbi v svojih dejanjih, mnenju, 

mišljenju (Zupančič, Svetina; povzeto po: Marjanovič Umek et al., 2004). 

 

Med vrstniki se lahko pojavi tudi negativen vpliv. Mladostnik v tem obdobju potrebuje 

podporo oseb, ki so mu podobne po starosti in mišljenju. Te podpore pa ne dobi, če je v 

druţbi nezaţeljen, če ga pripadniki neke skupine zavračajo, se iz njega norčujejo in ga 

zaničujejo. Tak odnos močno vpliva na posameznikovo samopodobo. Počuti se prizadetega in 

osamljenega. Začne se manj vključevati v druţbo, skupinske dejavnosti, vse več časa 

preţivljajo sami in tako ne vzpostavljajo odnosa z drugimi oziroma imajo teţave pri 

vzpostavljanju le-teh. Posledica tega je lahko tudi depresivnost, agresivnost, sarkastičnost in 

zamerljivost (Zupančič, Svetina; povzeto po: Marjanovič Umek et al., 2004). 

 

2.5.3 Odraslost – zgodnja in srednja 

 

Tretjo skupino vključenih v mojo raziskavo sestavljajo odrasli, ki glede na starostni razpon 

spadajo v obdobje zgodnje in srednje odraslosti. Da lahko za nekoga rečemo, da je odrasel, 
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mora le-ta doseči določene razvojne naloge, ki jih druţba pojmuje kot doseţek za prestop iz 

mladostništva v obdobje odraslosti. V zgodnji odraslosti naj bi posamezniki dosegli: 

 Samostojnost – čustveno in finančno. To pomeni neko prekinitev povezave s starši, ne 

pa tudi prekinitve odnosa. V tem razmerju se celo poveča zaupanje, spoštovanje in 

razumevanje. 

 Integracijo socialnih vlog – predvsem poklicne, partnerske in starševske. Izziv pri tem 

je v razreševanju konfliktov, ki se pojavijo med vlogami. 

 Čustveno stabilnost – postane bolj strpen do napetosti in jih začne dojemati kot del 

ţivljenja. Nauči se nadzorovati svoja čustva in izraţanja le-teh. 

 Ustalitev v poklicu – povezana je s pridobitvijo ustrezne izobrazbe in pomeni tudi 

finančno osamosvojitev od staršev. 

 Intimnost – predstavlja zelo tesen odnos z drugo osebo in razvoj medodvisnega 

čustvenega odnosa. Po Eriksonu naj bi bila ta razvojna naloga najpomembnejša v 

zgodnji odraslosti. 

 Prilagoditev na partnersko skupnost – po vzpostavitvi intimnega odnosa s partnerjem 

se odločijo za izvenzakonsko ali zakonsko zvezo. Takšno ţivljenje pomeni ogromno 

prilagajanja. 

 Ureditev bivanja – močno povezana s finančno samostojnostjo. 

 Prilagajanje na starševstvo – privede do sprememb v vlogi partnerstva in na več 

področjih, kot so čustveno, finančno ter socialno. 

 Razvoj pripadnosti druţbenim skupinam ter razvoj  drţavljanske odgovornosti – po 

navadi gre za pripadnost manjšim, prijateljskim skupinam (Klohmen, Vandewater, 

Young; povzeto po: Marjanovič Umek et al., 2004). 

 

Za srednjo odraslost pa so značilne naslednje razvojne naloge: 

 Prilagajanje na telesne spremembe – nastanejo zaradi biološkega staranja. 

 Doseganje zadovoljstva in uspeha v poklicni vlogi – pri delu pridobijo izkušnje, s tem 

pa posledično tudi avtoriteto.  

 Sodelovanje in prevzemanje odgovornosti v širši druţbi – več je sodelovanja v širših 

druţbah. 

 Pomoč odraščajočim otrokom – otroci postopoma odraščajo in pridobivajo na 

samostojnosti pri čemer so jim v pomoč starši, ki imajo vse manjši nadzor. 
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 Revitalizacija partnerstva – Ko otroci odidejo in partnerja ostaneta sama pride do 

obnovitve odnosa. 

 Spremembe v socialni spolni vlogi – ţenske postanejo bolj samostojne, moški pa se na 

partnerko bolj naveţejo in več pomagajo v gospodinjstvu. 

 Usmerjanje na starajoče se starše – Odnosi se izboljšajo, staršem se nameni več 

pozornosti in skrbi. 

 Razvoj socialne mreţe in prostočasnih dejavnosti – začnejo se ukvarjati z več 

dejavnostmi in prostočasnimi aktivnostmi, kar poveča njihov krog poznanstev. 

 Oblikovanje novih ciljev, načrtov in iskanje ţivljenjskega smisla v prihodnosti – glede 

na izkušnje iz preteklih let oblikujejo načrte za prihodnost (Klohmen, Vandewater, 

Young; povzeto po: Marjanovič Umek et al., 2004). 

 

V zgodnji odraslosti se vključujemo v različna socialna okolja in na ta način oblikujemo 

veliko novih poznanstev. Z vzpostavitvijo novih pa prihaja tudi do prekinitve starih odnosov. 

Poleg vseh razmerij pa v odraslosti postane pomembnejši partnerski odnos. Ta odnos se 

okrepi, je stalnejši in vpliva na razvoj intimnosti. Slednja se v prijateljskih odnosih pojavlja v 

treh oblikah: sterotipni, predintimni in zliti prijateljski. Pri stereotipnem odnosu v 

sporazumevanju prevladujejo splošne teme, zelo malo je vpletanja čustev. V predintimnem 

odnosu se s prijatelji oblikujejo bolj zaupni odnosi, zliti prijateljski odnos pa pomeni ţe neko 

odvisnost. Prijatelje dojemamo kot del nas in postanemo posesivni, več je tudi ljubosumja. Iz 

prijateljstva se razvije tudi partnerstvo. Pomembno je, da sta partnerja prilagodljiva, 

komunikativna in strpna. V daljšem obdobju ugotovimo, da sta si partnerja vedno bolj 

podobna v mišljenju. Večina odraslih partnerjev se odloči tudi za razširitev druţine in s 

prihodom novega druţinskega člana pride do prilagajanja na starševstvo. S svojimi starši 

odrasli v večini razvijejo pozitivne odnose s pogostimi stiki. Prav razširitev druţin z otrokom 

pripomore k pogostejšim stikom s starimi starši. Veliko novosti v ţivljenju jim prinese tudi 

zaposlitev. Soočiti se morajo z novimi odgovornostmi, prilagoditi svoj ritem ţivljenja sluţbi, 

hkrati pa prinaša tudi nova poznanstva. Sluţba jim pomeni finančno osamosvojitev od staršev. 

Njihovo mišljenje je bolj prilagodljivo vsakdanjim ţivljenjskim situacijam. V primerjavi z 

otroštvom in mladostništvom, so v odraslosti večje individualne razlike v intelektualnih 

sposobnostih (Zupančič, Svetina; povzeto po: Marjanovič Umek et al., 2004). 
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Obdobje srednje odraslosti je opredeljeno nekje med petdesetim in sedemdesetim letom. V 

tem obdobju, predvsem na prehodu, pride lahko tudi do tako imenovane krize srednjih let – 

»obdobje intenzivnih in močnih izkušenj psihološkega neravnoteţja ("nemira"), dvoma v 

učinkovitost in primernost lastnega vedenja, bistvenega preoblikovanja osebnostne 

organizacije« (Zupančič, povzeto po: Marjanovič Umek, et al. 2004, str. 717). Če pride do 

krize ali ne je odvisno od tega, kako se posameznik spoprijema z dogodki, ki so ţivljenjsko 

pomembni, od njegove osebnosti in okoliščin v katerih pride do dogodka. Odnos v 

partnerstvu se spremeni, po odhodu otrok iz druţine začne zadovoljstvo med partnerjema 

ponovno naraščati. Odnos z otroki odrasli opisujejo kot pozitiven in nekonflikten. V razmerju 

do svojih staršev pa ţelijo odrasli odnose izboljšati in rešiti konflikte, ki so nastali v 

preteklosti. Do sprememb pride tudi na področju pomoči. Odrasli začnejo bolj pomagati 

svojim staršem, kar je bilo do tega obdobja ravno obratno. Ker imajo v tem obdobju manj 

druţinskih obveznosti, lahko odrasli več časa namenijo prijateljem. Število prijateljev se sicer 

zmanjšuje, vendar so ta prijateljstva toliko bolj trdna. Pripravljeni so se bolj prilagajati, hkrati 

pa tudi bolj pozorno izbirajo prijatelje. Ob koncu tega razvojnega obdobja na poklicni ravni 

pride do upokojitve. Stiki s sodelavci se zelo zmanjšajo in zato pride do manjšanja kroga 

prijateljstev, pride pa do nastanka novih razmerij, saj imajo posamezniki več prostega časa in 

se začnejo udeleţevati več dejavnosti, kjer spoznavajo nove ljudi (Zupančič; povzeto po: 

Marjanovič Umek, et al. 2004). 

 

2.6 Prijateljstva glede na spol 

 

Med fanti in dekleti so ţe v osnovi biološke razlike. Najbolj opazne so telesne razlike, razlike 

pa so tudi v reprodukcijski vlogi in moţganskem delovanju. Slednje naj bi vplivale na razlike 

v socialnem razvoju posameznika. Razvoj pri dekletih je hitrejši, dokazano je da shodijo prej 

kot fantje, prej tudi vstopijo v puberteto. Dečki imajo bolj razvite mišice in so bolj aktivni na 

gibalnem področju. Ţe v zgodnjih letih se začne oblikovati spolno stereotipno vedenje. Fantje 

posnemajo očete, brate, hčerke pa mame ali sestre. Te spolne vloge vplivajo na razvoj vedenja 

posameznika. Na intelektualnem področju med spoloma ni razlik. Tipične razlike med 

spoloma se v otroštvu pojavljajo pri izbiri igrač in iger. Na čustvenem področju imajo dekleta 

večji spekter čustev in jih tudi močneje doţivljajo kot fantje (Marjanovič Umek et al., 2004).  
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Prve razlike pri prijateljstvih med spoloma se začnejo pojavljati z vstopom v osnovno šolo. 

Rich Harris (2006) pravi, da se prav v obdobju do nekje četrtega razreda osnovne šole kaţe 

velik upad v tem koliko se dekleta rade druţijo s fanti in obratno. Otroci v šoli spoznajo več 

vrstnikov, z njimi preţivljajo več časa in si med seboj delijo različne dejavnosti. Več pomena 

začnejo dajati psihološkim lastnostim posameznika kot le izgledu in materialnim dobrinam, ki 

jih poseduje. V odnosih se pojavi več intimnosti, pomoči drug drugemu, zaupanje in zvestoba. 

V srednjem otroštvu so vrstniške skupine večje, štejejo do devet članov, vendar so člani v 

večini primerov istega spola (Rich Harris, 2006). 

 

Prijateljstvo med fanti se zgleduje po načelu vsi za enega – eden za vse, vendar se 

posamezniki trudijo za prevzem vodstva skupine. Delujejo v skupinah in so se pripravljeni 

bolj postaviti drug za drugega kot dekleta. V svoje vedenje vključujejo tudi nekoliko več 

agresije in potrebujejo več osebnega prostora. Zaradi neagresije veljajo dekliška prijateljstva 

za bolj sporazumna in manj sporna. Pri dekletih  so prijateljski odnosi bolj intimni ter 

vključujejo več pomoči druga drugi. Skupine prijateljic so praviloma manjše kot pri fantih, 

njihova igra poteka bliţje domu, medtem ko fantovska stran od doma. Dekleta so sposobna 

vzpostaviti intimni odnos z več osebami hkrati. Njihovi odnosi so bolj poglobljeni in čustveni, 

prav zaradi višje stopnje zaupanja, ki se pojavlja med njimi. Dekleta tudi bolj razumejo 

prijateljske odnose in pomembnost kvalitete v razmerjih od fantov. Nasprotni spol je med 

šolarji večkrat negativno označen. Največ prijateljstev se oblikuje med vrstniki istega spola, 

ki imajo skupne interese (Zupančič, 1999). Dekleta imajo raje manj prijateljev, a te bolj 

zaupne, medtem ko imajo fantje več prijateljev, med katerimi ni tako zaupnega odnosa 

(Papalia, 2003). 

 

Na razlike v prijateljstvu med spoloma so opozarjali ţe v preteklosti. Richard in Larson 

(povzeto po: Rabaglietti, 2012) sta trdila, da se razlike pojavijo zaradi različne socializacije 

fantov in deklet. Deklice naj bi bile po takratnem mišljenju bolj socializirane, se zato hitreje 

vključijo v druţbo, v njej preţivijo več časa in razvijejo odnose z osebami. Za prijateljstvo 

imajo tudi več motivacije. V današnjem času se te razlike med spoloma nekoliko zmanjšujejo 

(Rabaglietti, 2012). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Človek ne ţivi sam. Prijatelji so pomembni v našem ţivljenju. Ţe v otroških letih začnemo 

vzpostavljati stike z drugimi ljudmi in sklepati prijateljstva. Pojmovanje tega kaj je prijatelj 

ima v različnih obdobjih različen pomen. Erwin (1998), ki je raziskoval prijateljstvo v 

otroštvu in adolescenci v svojem delu trdi, da so prijateljski odnosi v otroštvu temelj za 

kasnejša razmerja. V raziskavi sem ugotavljala, kaj je otrokom, mladostnikom in odraslim pri 

njihovih prijateljih pomembno ter kakšne so razlike v pojmovanju prijateljstva v različnih 

starostnih skupinah. Osredotočila sem se tudi na to, komu otroci in mladostniki bolj zaupajo, 

odraslim ali vrstnikom ter kakšno vlogo ima spol med prijatelj – ali raje izbiramo prijatelje 

istega spola kot nasprotnega. 

 

3.2 Raziskovalne hipoteze 

 

V pojmovanju prijateljstva pri otrocih, mladostnikih in odraslih so razlike: 

H1: Otroci raje izbirajo prijatelje istega spola.  

H2: Otroci bolj zaupajo staršem, mladostniki pa prijateljem. 

H3: Odrasli pri prijateljih bolj poudarjajo osebnostne lastnosti. 

 

3.3 Metodologija 

 

3.3.1 Vzorec 

 

V raziskavi je sodelovalo 150 oseb, ki sem jih razvrstila v tri starostne skupine.  

 

Tabela 1: Število udeleţencev raziskave glede na spol in razvojno obdobje 

N = 150 OTROCI MLADOSTNIKI ODRASLI 

MOŠKI 29 23 16 

ŢENSKE 21 27 34 
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SKUPAJ 50 50 50 
N = število udeleţencev 

Kot je razvidno iz tabele 1, je bilo v prvi skupini zajetih 50 otrok, učencev 3. razreda na 

osnovni šoli Ivana Skvarče, Zagorje. Moških znotraj prve skupine je bilo 29, ţensk pa 21. 

Drugo skupino je sestavljalo 50 mladostnikov, devetošolcev iste šole, od tega 27 ţensk in 23 

moških. V zadnji skupini je pri raziskavi sodelovalo 50 odraslih, zaposlenih s povprečno 

srednješolsko izobrazbo, v podjetju Bartec Varnost d. o .o., Zagorje. V starostnem razponu 

med 24 in 60 let je na vprašalnike odgovarjalo 34 ţensk in 16 moških. 

 

3.3.2 Opis pripomočkov 

 

Podatke sem zbrala s pomočjo anonimnega vprašalnika (priloga 1, str. 45), ki je vseboval 4 

vprašanja odprtega tipa in dve trditvi. Prvo vprašanje se nanaša na asociacije, ki se pojavijo v 

mislih posameznika, ko omenimo besedo 'prijatelj'. Pri drugem vprašanju so vprašani navajali 

dogovore zakaj sploh potrebujemo prijatelje v svojem ţivljenju. Tretje vprašanje je spraševalo 

po lastnostih, ki jih morajo imeti prijatelji vprašanih. Četrto vprašanje se je nanašalo na 

predhodno in je spraševalo zakaj mora imeti prijatelj prej navedene lastnosti. Sledili sta trditvi 

o zaupanju in izbiri spola prijateljev. Prva se je glasila »Staršem povem več kot prijateljem«, 

druga pa »Raje se druţim s prijatelji istega spola«. Pri obeh trditvah so vprašani označili, 

koliko napisano velja zanje, izbirali pa so med naslednjimi odgovori: nikakor ne velja, ne 

velja, delno velja, velja in popolnoma velja. 

 

3.3.3 Zbiranje podatkov 

 

Za pridobivanje podatkov na šoli sem najprej stopila v kontakt z ravnateljico in jo vprašala za 

dovoljenje. Ta je sama pridobila dovoljenja učiteljev, da smem vprašalnik razdeliti v 

njihovem razredu. Ob dogovorjenem dnevu sem v šoli najprej razdelila vprašalnike 

devetošolcem, jim na kratko predstavila navodila za reševanje, nato pa so vprašalnike reševali 

samostojno. Pri tretješolcih sem bila ob reševanju prisotna v razredu, da sem jih vodila skozi 

vprašanja. Vprašalnike sem naslednji dan prevzela pri ravnateljici šole. Do vsakega 

zaposlenega sem pristopila osebno in ga vprašala, če je pripravljen sodelovati v moji 

raziskavi. Zainteresiranim sem dala vprašalnik, ki so mi ga rešenega vrnili. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta           Korbar, Neja, diplomsko delo 

 

- 25 - 
 

 

3.3.4 Obdelava podatkov 

 

Pridobljene odgovore iz vprašalnikov sem prikazala v tabelah in grafih. Histograme in tabele 

sem izrisala s pomočjo programa Microsoft Excel. T-teste, za prikaz pomembnosti razlik v 

povprečjih med primerjanima skupinama pa sem izračunala v programu za statistično 

obdelavo podatkov SPSS. 

 

3.4 Rezultati in interpretacije 

 

3.4.1 Asociacije ob besedi 'prijatelj'  

 

Diplomsko delo se navezuje na prijateljstvo, zato me je najprej zanimalo, na kaj posamezniki 

sploh pomislijo, ko slišijo besedo 'prijatelj'. Prvo vprašanje na vprašalniku (priloga 1, str. 45) 

je od vprašanih torej zahtevalo, naj naštejejo čim več asociacij na besedo 'prijatelj'. Na 

vprašanje je odgovarjalo 150 oseb, po 50 znotraj posamezne starostne skupine (otroci, 

mladostniki in odrasli). Glede na spol je odgovarjalo 68 moških in 82 ţensk. 

 

Tabela 2: Prikaz pomena besede prijatelj s kategorijami asociacij 

KATEGORIJE 

ASOCIACIJ 

NAJPOGOSTEJŠE 

ASOCIACIJE 

 

f 

 

% 

čustva ljubezen, veselje, sreča, ţalost 83 16 

osebnostne lastnosti zvestoba, prijaznost, sproščenost 161 32 

materialne dobrine igrače, ţoga, denar 11 2 

dejavnosti počitnice, nogomet, potep, zabava 186 37 

osebe prijatelj, druţina, ati, mami 39 8 

opora varnost, tolaţba, upanje 15 3 

drugo sonce, srce, spomini 11 2 

N = 150 SKUPAJ 506 100 

N = število udeleţencev, f = frekvenca, % = odstotki 
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Vse zbrane asociacije na besedo 'prijatelj', ki sem jih pridobila od 150 udeleţencev raziskave  

sem najprej razvrstila v sedem kategorij. V tabeli 1 je razvidno katere kategorije sem 

oblikovala ter katere asociacije so se največkrat pojavljale znotraj posamezne kategorije. Vsi 

udeleţenci so skupaj navedli 506 asociacij, kar predstavlja sto odstotkov. Največ vprašanih 

besedo 'prijatelj' povezuje z dejavnostmi, ki jih s prijatelji lahko počnejo, na primer, da se 

skupaj odpravijo na počitnice ali potep, igrajo nogomet ali se zabavajo. Teh asociacij je bilo 

37 odstotkov. Na drugem mestu so z 32 odstotki kot asociacijo navajali osebnostne lastnosti 

prijateljev, kot so zvestoba in prijaznost. Asociacije na čustva se pojavljajo v 16 odstotkih 

odgovorov, kjer se poleg pozitivnih čustev pojavljajo tudi negativna. Na osebe ob besedi 

'prijatelj' pomisli osem odstotkov vprašanih, trije odstotki na oporo, ki jim jo nudijo prijatelji 

ter po dva odstotka vprašanih na materialne dobrine in drugo. V kategorijo drugo sem uvrstila 

asociacije, ki jih nisem mogla uvrstiti v nobeno izmed ostalih kategorij in se pojavljajo v 

majhnem številu. 

 

Tabela 3: Prikaz nasičenosti kategorij asociacij glede na razvojno obdobje 

KATEGORIJE 

ASOCIACIJ 

OTROCI MLADOSTNIKI ODRASLI 

f % f % f % 

čustva 10 12 28 15 45 19 

osebnostne lastnosti 13 16 54 30 94 39 

materialne dobrine 8 10 3 2 0 0 

dejavnosti 31 37 68 37 87 36 

osebe 15 18 21 12 3 1 

opora 1 1 6 3 8 3 

drugo 5 6 2 1 4 2 

SKUPAJ 83 100 182 100 241 100 

N = 150      N = število udeleţencev, f = frekvenca, % = odstotki 

 

Posamezne kategorije asociacij sem analizirala tudi glede na različna razvojna obdobja. V 

raziskavi so bili zajeti otroci, mladostniki in odrasli. Otroci so ob besedi 'prijatelj' navedli 83, 

mladostniki 182 ter odrasli 241 asociacij. Število asociacij je, kot sem pričakovala, s starostjo 

naraščalo, saj imajo starejši bogatejši besedni zaklad. Pri otrocih in mladostnikih lahko največ 

asociacij uvrstimo znotraj kategorije dejavnosti (37 odstotkov), medtem ko pri odraslih največ 

asociacij pripada kategoriji osebnostnih lastnosti (39 odstotkov), kategorija dejavnosti pa se 
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pri njih uvršča na drugo mesto, s 36 odstotki. Otroci in mladostniki več časa preţivijo z 

vrstniki in se tako v večji udeleţujejo skupnih dejavnosti, odrasli pa ţivijo bolj umirjeno 

druţinsko ţivljenje in jim zato več pomenijo osebnostne lastnosti prijateljev kot to, kaj z njimi 

počnejo. Pri mladostnikih 30 odstotkov asociacij uvrščamo med osebnostne lastnosti, pri 

otrocih pa v isto kategorijo spada le 16 odstotkov vseh asociacij. Otroci v 18 odstotkih 

prijateljstvo povezujejo z osebami, predvsem druţino. Mladostniki osebe omenjajo v 12 

odstotkih asociacij in se v večini navezujejo na prijatelje, kar je razumljivo, saj je 

mladostništvo obdobje, ko so ravno vrstniki najbolj pomembne osebe v posameznikovem 

ţivljenju. Odrasli osebe omenjajo samo v enem odstotku asociacij, te se osredotočajo 

predvsem na partnerja, na kar se asociacije v prejšnjih razvojnih obdobjih ne navezujejo, saj 

se resno partnerstvo po navadi oblikuje šele v razvojnem obdobju odraslosti. Več asociacij se 

pri odraslih navezuje na čustva (19 odstotkov). Čeprav mladostništvo velja za zelo čustveno 

obdobje, so le ti navedli manj asociacij na čustva od odraslih (15 odstotkov). Pri otrocih lahko 

v to kategorijo uvrstimo 12 odstotkov odgovorov. Otroci so izmed vseh treh skupin navedli 

največ asociacij na materialne dobrine (10 odstotkov). Mladostnikom so materialne dobrine 

manj pomembne, saj se kot asociacije pojavljajo samo v dveh odstotkih odgovorov, odrasli pa 

asociacij, ki bi jih lahko uvrstili znotraj te kategorije ne navajajo. Na oporo in z njo povezane 

asociacije so pomislili trije odstotki odraslih in prav toliko odstotkov mladostnikov, medtem 

ko je pri otrocih na asociacije v povezavi z oporo pomislil le en odstotek vprašanih. Asociacij, 

ki jih nisem mogla uvrstiti v nobeno od prej omenjenih kategorij, je pri otrocih šest odstotkov, 

pri mladostnikih en in pri odraslih dva odstotka. 

 

Tabela 4: Prikaz nasičenosti kategorij asociacij glede na spol 

KATEGORIJE ASOCIACIJ MOŠKI ŢENSKE 

f % f % 

čustva 33 17 50 16 

osebnostne lastnosti 63 32 98 31 

materialne dobrine 9 4 2 1 

dejavnosti 66 33 120 40 

osebe 21 11 18 6 

opora 3 1 12 4 

drugo 5 2 6 2 

SKUPAJ 200 100 306 100 
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N = 150    N = število udeleţencev, f = frekvenca, % = odstotki 

 

Zbrane asociacije sem med seboj primerjala tudi glede na spol udeleţencev raziskave. 

Rezultati v tabeli 3 kaţejo, da so ţenske navedle 106 asociacij več kot moški. Oba spola sta 

največ asociacij na besedo 'prijatelj' navedla v kategoriji dejavnosti, iz česar lahko sklepamo, 

da tako moškim in ţenskam največ pri prijateljih pomenijo dejavnosti, ki jih lahko z njimi 

počnejo. Moški so v tej kategoriji navedli 33 odstotkov vseh asociacij, ţenske pa 40 

odstotkov. Pri moških na drugem mestu tesno sledi kategorija osebnostnih  lastnosti z 32 

odstotki, medtem ko je pri ţenskah odstotek asociacij znotraj te kategorije bistveno niţji v 

primerjavi s prejšnjo kategorijo (31 odstotkov). Moški so v 11 odstotkih, ţenske pa v šestih 

odgovarjale z asociacijami, ki jih lahko povezujemo z osebami. Moškim glede na pridobljene 

rezultate pri prijateljih več pomenijo materialne dobrine kot ţenskam, saj so asociacije, ki jih 

lahko uvrstimo v to kategorijo navedli 4 odstotki moških, ţensk pa le en odstotek. Ravno 

obratno je v kategoriji opore, kjer ţenske v večji meri navajajo asociacije (4 odstotke) kot 

moški (1 odstotek). V kategorijo drugo lahko umestim 2 odstotka asociacij tako pri moških, 

kot pri ţenskah. 

 

3.4.2 Zakaj potrebujemo prijatelje 

 

Po analizi asociacij me je zanimalo, zakaj potrebujemo prijatelje v ţivljenju. Ljudje smo 

druţabna bitja, kaj pa so razlogi, da sploh sklepamo odnose z drugimi, so vprašani navajali 

pod drugim vprašanjem (priloga 1, str 45.). 
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Graf 1: Zakaj potrebujemo prijatelje - otroci 

 

Tretješolci so na to vprašanje odgovorili s samo štirimi različnimi odgovori. Največ jih meni, 

da prijatelje potrebujemo za igro. Tako je namreč odgovorilo kar trinajst fantov in pet deklet. 

Otroštvo je obdobje igre in zato je povsem razumljivo, da jim je pomembno, da se prijatelji z 

njimi igrajo. Na drugo mesto so postavili druţenje – osem fantov in štiri dekleta. Na tretjem 

mestu otroci menijo, da potrebujemo prijatelje za pomoč. V več primerih, osmih, to 

izpostavljajo dekleta, fantje pa le v treh. Na zadnje mesto so postavili odgovor zabava – štirje 

fantje in dve dekleti. Kar trije od štirih odgovorov se torej nanašajo na skupne aktivnosti, ena, 

pomoč, pa se osredotoča na lastnost prijatelja. 
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Graf 2: Zakaj potrebujemo prijatelje - mladostniki 

 

Mladostniki so pri drugem vprašanju našteli 22 različnih razlogov, zakaj potrebujemo 

prijatelje v svojem ţivljenju. Največ jim pomeni, da imajo v prijatelju nekoga, ki mu lahko 

zaupajo. To je pomembno osemnajstim vprašanim dekletom in štirim fantom. Bistveno manj 

odgovorov je na drugem mestu prejela pomoč, deset moških in sedem ţenskih. S sedmimi 

ţenskimi in petimi moškim odgovori sledi pogovor. Zabava in druţenje sta prejela enako 

število glasov, le da je pri zabavi ta odgovor podalo šest deklet in pet fantov, pri druţenju pa 

ravno obratno. Dekleta so v petih primerih navedle, da prijatelje potrebujemo tudi za podporo. 

Da s prijatelji preganjajo dolgčas so navedli trije fantje in dve dekleti, da so nasmejani pa tri 

dekleta in en fant. Tri dekleta so odgovorila, da potrebujejo prijatelja za tolaţbo, dve pa, da si 

z njimi delimo izkušnje. Po enkrat se pri dekletih pojavljajo odgovori, da potrebujemo 

prijatelje za dobro počutje, da nas poslušajo, razumejo in spodbujajo, pri fantih pa da krepijo 

podzavest, so naklonjeni, ker ne zaupajo staršem, za posojanje denarja, pretepanje, 

spodbujanje in pri vsakdanjih potrebah. 
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Graf 3: Zakaj potrebujemo prijatelje - odrasli 

 

Odrasli so ob tretjem vprašanju navedli enajst različnih odgovorov. Štirinajst, največ 

odgovorov sta prejela odgovora pomoč in preţivljanje prostega časa. Odgovor pomoč je 

navedlo dvanajst ţensk in dva moška, preţivljanje prostega časa pa deset ţensk in štirje 

moški. Sledi jima odgovor zaupanje s sedmimi ţenskimi in petimi moškimi glasovi. Da 

potrebujemo prijatelje, ker nam je z njimi lepše, meni šest ţensk in štirje moški. Desetkrat so 

vprašani navedli tudi odgovora za deljenje izkušenj in za pogovor, slednjega v sedmih 

primerih ţenske in v treh moški, deljenje izkušenj pa v osmih ţenske in v dveh primerih 

moški. Devet posameznikov meni, da je druţba prijateljev pomembna, da se ne počutimo 

osamljene. Da nam prijatelji nudijo podporo meni pet ţensk in en moški, po trije moški in 

ţenske pa menijo, da nam te osebe potešijo naše potrebe. En moški in ena ţenska sta navedla 

odgovora, da nam pomagajo premagati teţav in da nam obogatijo ţivljenje. Na lastnosti 

prijateljev se nanašajo podpora, pomoč in zaupanje, na skupne dejavnosti pa deljenje izkušenj, 

preţivljanje prostega časa in premagovanje teţav. 
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3.4.3 Lastnosti prijateljev  

 

Vsaka oseba predstavlja nek unikaten skupek osebnostnih lastnosti. Tudi sami pri drugih 

osebah cenimo nekatere njihove lastnosti, drugih spet ne. Vsak posameznik si oblikuje svoj 

sistem lastnosti, ki so jim pri prijateljih bolj ali manj pomembne in tudi to me je zanimalo 

znotraj moje raziskave. Eno izmed vprašanj na vprašalniku se je namreč glasilo 'Kakšne 

lastnosti mora imeti vaš prijatelj?'. Zanimalo me je, če bodo kot odgovore navajali le 

osebnostne lastnosti ali se bo vmes pojavil tudi kak odgovor, ki opisuje kakšno drugo lastnost 

prijatelja. 

 

 

Tabela 5: Prikaz lastnosti prijateljev po kategorijah 

KATEGORIJE LASTNOSTI NAJPOGOSTEJŠE LASTNOSTI f % 

prijaznost prijazen, zanesljiv, posluša 99 32 

zaupanje zaupljiv, zvest, odkrit 92 30 

mirnost umirjen, tih, neţen 15 5 

druţabnost druţaben, zabaven, aktiven 45 14 

spodbuda spodbuja, svetuje, tolaţi 16 5 

dobrota dober, pozoren, dobrosrčen 19 6 

ţivahnost razigran, vesel, ţivahen 14 4 

interesi igra nogomet, ima igrače, denar 8 3 

drugo mi je vseeno 2 1 

N = 150 SKUPAJ 310 100 

       N = število udeleţencev, f = frekvenca, % = odstotki 

 

 

Lastnosti, ki so jih udeleţenci navajali sem najprej na podlagi podobnosti razvrstila v devet 

različnih kategorij, ki jih lahko vidimo v tabeli 4. Poleg kategorij so zapisane najpogostejše 

lastnosti, ki spadajo v posamezno kategorijo. Največ lastnosti, ki so jih v svojih odgovorih 

podali vprašani, spada v kategorijo prijaznost (32 odstotkov), kar pomeni, da je vprašanim 

najbolj pomembno, da je njihov prijatelj prijazen in zanesljiv ter da zna poslušati. Na drugem 

mestu tesno sledi kategorija zaupanje s 30 odstotki, kar pomeni, da je vsem prav tako 

pomembno, da lahko prijatelju zaupajo, da je zvest in odkrit. Z več kot pol manj odgovori v 
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primerjavi s prejšnjo kategorijo se na tretjem mestu pojavljajo lastnosti, ki jih lahko uvrstim v 

kategorijo druţabnosti (14 odstotkov), kamor spadajo lastnosti druţabnost, zabavnost in 

aktivnost oseb. S 6 odstotki vseh odgovorov sledi kategorija dobrote, po 5 odstotkov 

odgovorov pa spada v kategoriji mirnost in spodbudo.  Da mora biti njihov prijatelj ţivahen 

meni 4 odstotke vprašanih. Znotraj kategorije interesi sem uvrstila lastnosti, ki opisujejo 

skupne interese prijateljev ter lastnosti, ki se povezujejo z materialnimi dobrinami. 

Odgovorov v tej kategoriji je tri odstotke, kar pomeni, da udeleţenci mnogo bolj poudarjajo 

značajske lastnosti prijateljev, kot to da posedujejo določene dobrine. Odgovor 'mi je vseeno', 

ki se je pojavil v enem odstotku, sem uvrstila v kategorijo drugo. 

 

 

 
Tabela 6: Prikaz  kategorij lastnosti glede na razvojna obdobja 

KATEGORIJE 

LASTNOSTI 

OTROCI MLADOSTNIKI ODRASLI 

f % f % f % 

prijaznost 19 35 48 42 32 23 

zaupanje 2 4 40 35 50 36 

mirnost 2 4 2 2 11 8 

druţabnost 4 7 19 16 22 16 

spodbuda 2 4 1 1 13 9 

dobrota 13 24 4 3 2 1 

ţivahnost 5 9 0 0 9 6 

interesi 5 9 1 1 2 1 

drugo 2 4 0 0 0 0 

SKUPAJ 54 100 115 100 141 100 

N = 150      N = število udeleţencev, f = frekvenca, % = odstotki 

 

 

Pri lastnostih sem prav tako kot pri asociacijah najprej naredila primerjavo kategorij glede na 

posamezna razvojna obdobja. Odrasli imajo večji besedni zaklad in tudi več izkušenj, zato so 

navedli največ, 141 lastnosti, ki so jim pomembne pri prijateljih. Mladostniki so jih v 

primerjavi z njimi navedli nekoliko manj (115), otroci pa še bistveno manj (54). Otrokom (35 

odstotkov) in mladostnikom (42 odstotkov) je pri prijateljih najbolj pomembno, da so prijazni. 

Odrasli so lastnosti, ki spadajo v to kategorijo, navajali v 36 odstotkih odgovorov in jo tako 
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lahko uvrstimo na drugo mesto. Najpomembnejše lastnosti prijateljev pri odraslih se namreč 

povezujejo z zaupanjem (36 odstotkov). Na tretje mesto po številu odgovorov lahko pri 

otrocih umestimo kategorijo 'dobrota' s 24 odstotki odgovorov. Mladostniki in odrasli so 

znotraj te kategorije navedli zelo malo lastnosti, mladostniki tri odstotke, odrasli pa le en 

odstotek. Pri mladostniki in odraslih lahko 16 odstotkov odgovorov uvrstimo v kategorijo 

druţabnosti. Obema skupinama je torej v primerjavi z otroki bolj pomembno, da so njihovi 

prijatelji druţabni in zabavni. Te lastnosti pri otrocih niso toliko pomembne, saj je več 

odgovorov (9 odstotkov) pripadlo lastnostim, ki opisujejo ţivahnost njihovih prijateljev. Prav 

v tolikšni meri je otrokom pomembno tudi, da imajo njihovi prijatelji podobne interese kot 

sami ter da posedujejo določene materialne dobrine, kot so igrače in denar. Na te lastnosti se 

mladostniki in odrasli skoraj ne osredotočajo, saj so se pri obeh pojavile le v enem odstotku 

vseh odgovorov. Odraslim (9 odstotkom) je bolj pomembno, da jih njihovi prijatelji 

spodbujajo, jim svetujejo in jim nudijo tolaţbo. Otrokom so omenjene lastnosti pomembne v 

4 odstotkih, medtem ko mladostnikom skoraj niso pomembne, saj jih navajajo le v enem 

odstotku vseh odgovorov. Prav tako je odraslim bolj pomembno, da je njihov prijatelj miren 

(8 odstotkov), kar je zopet najmanj pomembno mladostnikom (2 odstotka). Odgovor 'mi je 

vseeno', ki sem ga uvrstila v kategorijo drugo, se pojavlja v 4 odstotkih odgovorov le pri 

otrocih. 

 
 

Tabela 7: Prikaz kategorij lastnosti glede na spol 

 

KATEGORIJE 

LASTNOSTI 

MOŠKI ŢENSKE 

f % f % 

prijaznost 65 31 34 33 

zaupanje 62 30 30 29 

mirnost 13 6 2 2 

druţabnost 34 16 13 13 

spodbuda 12 6 4 4 

dobrota 11 5 8 8 

ţivahnost 8 4 6 5 

interesi 2 1 6 5 

drugo 1 1 1 1 

SKUPAJ 208 100 104 100 

N = 150    N = število udeleţencev, f = frekvenca, % = odstotki 
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Lastnosti, ki so pomembne pri prijateljih sem primerjala še glede na spol. Tako ţenskam (33 

odstotkov), kot moškim (31 odstotkom) je pri prijatelji najbolj pomembno, da so prijazni, 

zanesljivi in da znajo poslušati. V zelo podobnih odstotkih, ţenske 29 odstotkov in moški 30 

odstotkov, so vprašani navedli lastnosti, ki sem jih uvrstila v kategorijo zaupanje. Obema 

skupinama je torej pomembno, da lahko svojim prijateljem zaupajo, da so jim zvesti in v 

odnosu iskreni. Oboji so na tretjem mestu opisovali lastnosti, ki spadajo v kategorijo 

druţabnosti, moški v 16 odstotkih odgovorov in ţenske v 13 odstotkih. Da je prijatelj 

druţaben jim je pomembno pol manj kot to, da je prijazen in da mu lahko zaupajo. Razhajanja 

v pomembnosti lastnosti se prvič pojavijo šele na četrtem mestu, kjer je moškim bolj 

pomembno, da jih njihovi prijatelji spodbujajo in da so mirni (6 odstotkov), ţenskam pa je 

bolj pomembno (8 odstotkov), da so prijatelji dobri, dobrosrčni in pozorni do njih. Mirnost pri 

prijateljih ţenskam ni preveč pomembna, saj so podobne lastnosti omenjale le v dveh 

odstotkih. Ta rezultat me je presenetil, saj ravno ţenske veljajo za bolj mirne in tihe osebe in 

na podlagi tega sem pričakovala, da bodo to lastnost navedle večkrat kot moški. Lastnosti, 

povezane z dobroto, se pri moških pojavljajo v petih odstotkih odgovorov, v tolikšni meri pa 

se pri ţenskah pojavljajo lastnosti, ki jih lahko uvrstimo v kategorijo ţivahnost in interesov. 

Da so njihovi prijatelji ţivahni, veseli in razigrani je v štirih odstotkih pomembno tudi 

moškim, medtem ko skupne interese in posedovanje materialnih dobrin, v primerjavi z 

ţenskami, navajajo v manjši meri (1 odstotek). Lastnosti, ki sem jih uvrstila v kategorijo 

'spodbuda', so moški opisovali v 6 odstotki, ţenskam pa so te lastnosti pomembne nekoliko 

manj, saj so jih navedle le v 4 odstotkih odgovorov. V kategoriji 'drugo' se pojavi 1 odstotek 

odgovorov pri obeh spolih. 

 

Zakaj so nam te lastnosti pri prijateljih pomembne 

 

Vprašani so navedli veliko lastnosti, ki so jim pri prijateljih pomembne. V nadaljevanju pa me 

je zanimalo, zakaj menijo, da mora njihov prijatelje imeti prej omenjene lastnosti. Odgovori 

na to vprašanje se torej povezujejo s predhodnim vprašanjem. 
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Graf 4: Zakaj mora imeti prijatelj določene lastnosti – otroci 

 

Šest fantov in šest deklet je odgovorilo, da mora imeti njihov prijatelj takšne lastnosti zato, 

ker te lastnosti cenijo. Nanašajo se predvsem na osebnostne lastnosti. Da se zaradi takšnih 

lastnosti razumejo med seboj trdi pet fantov in štiri dekleta. Zagotovo je teţko oziroma skoraj 

nemogoče vzpostaviti odnos z nekom, ki nima lastnosti, ki jih od svojih prijateljev 

pričakujemo. Ker otroška prijateljstva večinoma povezujemo z igro, so lastnosti prijateljev 

zagotovo pomembne z razlogom, da lahko interakcija v igri nemoteno teče. To je pomembno 

štirim fantom in enemu dekletu. Eno dekle meni, da prijatelju, ki ima prej navedene lastnosti 

bolj zaupa, en fant pa, da si lahko s prijateljem med seboj pomagata, če ima le-ta lastnosti, ki 

jih sam od njega pričakuje. Dva fanta in eno dekle ne vedo, zakaj so jim določene lastnosti pri 

prijateljih pomembne. 
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Graf 5:  Zakaj mora imeti prijatelj določene lastnosti – mladostniki 

 

Tudi pri mladostnikih je tako, kot pri otrocih, največkrat naveden odgovor, da so to lastnosti, 

ki jih pri prijateljih cenijo. Tako je odgovorilo enajst mladostnic in šest mladostnikov. Takšne 

lastnosti mora imeti prijatelj, da se med seboj bolje razumejo, trdi enajst deklet in trije fantje, 

da prijatelju s takšnimi lastnostmi lahko zaupamo pa deset deklet in dva fanta. Zaupanje med 

prijatelji je v tem obdobju zelo pomembno, saj se mladostniki srečujejo z veliko teţavami, ki 

pa jih ne ţelijo vedno reševati s starši. Med vrstniki torej izberejo prijatelje, katerim lahko 

zaupajo svoje teţave, da jim sploh lahko zaupajo pa morajo imeti določene lastnosti. Da se 

druţijo s takimi prijatelji pravijo štirje fantje in eno dekle. Dva mladostnika in eno dekle ne 

vedo, zakaj bi morali prijatelji imet prav takšne lastnosti, kot so jih navedli v predhodnem 

vprašanju. Fantje so v štirih primerih navedli tudi odgovor, da se s takšnim prijateljem laţje 

pogovorimo. Ta odgovor je zanimiv, saj glede na lastnosti velja, da se ţenske raje 

pogovorimo in zaupamo prijateljem kot moški. Trem fantom so lastnosti njihovih prijateljev 

pomembne še za to, da ne prihaja do prepiranja, en fant pa trdi, da mora imeti takšne lastnosti 

zato, ker ima z drugimi slabe izkušnje. Ta razlog je prvi, ki se nanaša na negativne lastnosti 

prijateljev. 

 

0

2

4

6

8

10

12

Ženske

Moški



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta           Korbar, Neja, diplomsko delo 

 

- 38 - 
 

 

Graf 6: Zakaj mora imeti prijatelj določene lastnosti – odrasli 

 

Tudi odrasli so največkrat odgovorili, da cenijo takšne lastnosti pri prijateljih, kot so jih 

navedli v predhodnem vprašanju in jih zato morajo imeti tudi njihovi prijatelji. Tako je 

odgovorilo kar trinajst ţensk in pet moških. Da jim bolj zaupajo, ker imajo takšne lastnosti, 

trdi devet ţensk in dva moška, da se bolj ujamejo v odnosu pa sedem ţensk in prav tako dva 

moška. Takšne lastnosti mora imeti prijatelj, da jih razume, meni šest ţensk in trije moški. 

Ker imajo takšne lastnosti tudi sami, pravi šest ţensk in dva moška. Da se zaradi takšnih 

lastnosti dobro počutijo v njihovi druţbi pa sta navedla po ena ţenska in moški. 

 

3.4.4 Komu bolj zaupamo 

 

Predvidevala sem, da je zaupanje pomembna lastnost, ki jo povezujemo s prijateljstvom. Da 

bi raziskala pomen zaupanja v posameznih razvojnih obdobjih sem postavila trditev 'Staršem 

povem več kot prijateljem'. Pri tej trditvi me je zanimalo, če se pojavijo razlike v zaupanju do 

odraslih med otroki in mladostniki. Vprašani so na petstopenjski lestvici označevali, koliko ta 

trditev za njih velja.  Izbirali so med naslednjimi odgovori: nikakor ne velja, ne velja, delno 

velja, velja ali popolnoma velja. 
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Tabela 8: Primerjava zaupanja med otroki in mladostniki 

N = število udeleţencev 

 

Pri primerjavi zaupanja med otroki in mladostniki je vzorec sestavljalo petdeset otrok in 

petdeset mladostnikov. Aritmetična sredina pri otrocih znaša 4,3, kar pomeni, da so večinoma 

označevali odgovore, da trditev za njih velja. Pri mladostnikih znaša aritmetična sredina 2,5 in 

pomeni, da v večini trditev za njih ne velja. Rezultati t-testa kaţejo, da so razlike med 

povprečji primerjanih skupin otrok in mladostnikov statistično pomembne (p < 0,01). 

 

3.4.5 Pomen spola pri izbiri prijateljev 

 

V svojem diplomskem delu sem opisovala tudi razlike med spoloma. Moški in ţenske se med 

seboj zelo razlikujemo in zanimalo me je tudi, koliko je spol pomemben pri izbiri prijateljev. 

Postavila sem hipotezo, ki trdi otroci raje izbirajo prijatelje istega spola. Resničnost te 

hipoteze sem preverjala s trditvijo 'Raje se druţim s prijatelji istega spola'. Vprašani so tudi 

pri tej trditvi označevali, koliko trditev za njih velja. Izbirali so med naslednjimi odgovori na 

petstopenjski lestvici: nikakor ne velja, ne velja, delno velja, velja ali popolnoma velja. Ko 

sem pridobila podatke, sem med seboj primerjala najprej skupini otrok in mladostnikov, nato 

skupini otrok in odraslih ter nazadnje še mladostnike in odrasle. S primerjavo sem ţelela 

ugotoviti, kakšne so razlike pri izbiri prijateljev med spoloma. 

 

Tabela 9: Primerjava izbire prijatelja glede na spol med otroki in mladostniki 

N = število udeleţencev 

 

 

skupina 

 

N 

 

aritmetična 

sredina 

 

standardni 

odklon 

t 

(vrednost t-

testa) 

p 

(stopnja 

značilnosti) 

zaupanje 
Otroci 50 4,30 ,953  

-7,726 

 

0,000 Mladostniki 50 2,50 1,344 

 

 

skupina 

 

N 

 

aritmetična 

sredina 

 

standardni 

odklon 

t 

(vrednost t-

testa) 

p 

(stopnja 

značilnosti) 

spol 
Otroci 50 3,64 1,225  

-2,898 

 

0,005 
Mladostniki 50 3,00 0,969 
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Na trditev, da vprašani raje izbirajo prijatelje istega spola je zopet odgovorilo petdeset otrok 

in prav toliko mladostnikov. Aritmetična sredina za otroke znaša 3,64 in pomeni, da trditev za 

njih v večini velja, za mladostnike pa le delno velja, saj znaša aritmetična sredina 3,0.. 

Rezultati t-testa kaţejo, da so razlike med povprečji primerjanih skupin otrok in mladostnikov 

statistično pomembne (p < 0,01). 

 

Tabela 10: Primerjava izbire prijatelja glede na spol med otroki in odraslimi 

N = število udeleţencev  

 

Primerjala sem še izbiro prijateljev glede na spol med otroki in odraslimi. V obeh skupinah je 

na trditev odgovorilo po petdeset vprašanih. Aritmetična sredina za otroke znaša 3,64 in 

pomeni, da trditev za njih v večini velja. Pri odraslih je aritmetična sredina 2,9 in pomeni, da 

za odrasle trditev le delno velja. Rezultati t-testa kaţejo, da so razlike med povprečji 

primerjanih skupin otrok in mladostnikov statistično pomembne (p < 0,01). 

 

Tabela 11: Primerjava izbire prijatelja glede na spol med mladostniki in odraslimi 

N = število udeleţencev  

 

Izbiro prijatelja glede na spol sem primerjala tudi med petdesetimi mladostniki in prav 

tolikimi odraslimi. Aritmetična sredina pri mladostnikih znaša 3,00 in pomeni, da so v večini 

odgovarjali, da trditev za njih delno velja. Za odrasle prav tako ta trditev delno velja, saj je 

njihova aritmetična sredina 2,90. Rezultati t-testa kaţejo, da razlike med povprečji 

primerjanih skupin mladostnikov in odraslih niso statistično pomembne (p > 0,05). 
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(vrednost t-
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(stopnja 
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spol 
Otroci 50 3,64 1,225  

-3,263 

 

0,002 
Odrasli 50 2,90 1,035 
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0,623 
Odrasli 50 2,90 1,035 
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3.5 Diskusija 

 

Pri navajanju asociacij na besedo 'prijatelj so odrasli navedli največ različnih asociacij, otroci 

pa najmanj. Odrasli imajo večji besedni zaklad in več izkušen v odnosih ter jih pojmujejo 

drugače kot otroci in mladostniki. Pri mladostnikih in odraslih se tako pojavijo tudi negativne 

asociacije, otroci pa o prijateljstvu še ne razmišljajo s takšnega vidika. Število asociacij na 

materialne dobrine s starostjo upada, kar je predvidevala tudi ena izmed hipotez. Tudi pri 

drugem vprašanju, kjer so naštevali razloge za prijateljstvo so mladostniki navedli veliko več 

odgovorov od otrok. Otrokom je še vedno primarni pomen prijateljstva druţenje in igra, 

medtem ko v mladostništvu prijateljstvo prehaja na bolj čustveno in intimno raven. Ker je 

mladostništvo obdobje največjih sprememb, so prijatelji v tem obdobju še kako pomembni. V 

odraslosti, ko se ţivljenje bolj osredotoča na delo in druţino pa prijateljstvo ni tako v 

ospredju. Odrasli so navedli manj razlogov zakaj potrebujejo prijatelja kot mladostniki, a 

vseeno več kot otroci. Število odgovorov se je tudi pri tretjem vprašanju, ki sprašuje po 

lastnostih, ki jih mora imeti prijatelj, od otrok do odraslih stopnjevalo prav zaradi bolj 

dodelanega pojmovanja o prijateljstvu. To je povezano z razvojnimi značilnostmi kognicije in 

izkušnjami.  Otroci in mladostniki so še navedli materialne dobrine kot na primer sladkarije, 

igrače, denar, ki jih mora imeti njihov prijatelj, medtem ko se pri odraslih te v odgovorih ne 

pojavljajo. Razlogi, zakaj mora imeti njihov prijatelj lastnosti, ki so jih našteli, se v vseh treh 

skupinah pojavljajo v pribliţno istem številu, vendar pa so različni po vsebini. Otroci so 

izpostavili igro, mladostniki in odrasli pa so izpostavili zaupanje. 

 

Hipoteza, da so razlike v izbiri spola prijateljev glede na starost oziroma razvojno obdobje 

sem potrdila. Glede na rezultate t-testa, so pomembne razlike med otroki in mladostniki ter 

odraslimi. Otroci večkrat izbirajo prijatelje istega spola, za mladostnike in odrasle pa to le 

delno velja. Pri primerjavi mladostnikov z odraslimi ni pomembnih razlik. Da otroci bolj 

zaupajo staršem, mladostniki pa prijateljem, trdi druga hipoteza. Rezultati t-testa kaţejo, da 

otroci res bolj zaupajo staršem kot mladostniki, ki se raje zaupajo vrstnikom. Torej lahko tudi 

drugo hipotezo potrdim. Tretja hipoteza navaja, da odrasli pri prijateljih bolj poudarjajo 

osebnostne lastnosti, kar je potrdila tudi analiza situacij na besedo 'prijatelj. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta           Korbar, Neja, diplomsko delo 

 

- 42 - 
 

4 SKLEP 

 

V mojem diplomskem delu sem se ukvarjala s prijateljstvom in pojmovanjem le tega. Na 

začetku sem predstavila nekaj splošnih dejstev o prijateljstvu in predstavila mnenja različnih 

avtorjev. Na kratko sem predstavila tudi zgodovino raziskovanja odnosov. Nekaj besed sem 

namenila tudi povezavi med starševskimi prijatelji in prijatelji otrok. Raziskala sem, če se 

pojavljajo razlike v pojmovanju prijateljskega odnosa v različnih razvojnih obdobjih. S 

pomočjo vprašanj sem raziskala, kaj posameznim osebam pomenijo prijatelji ter kaj jim je v 

njihovem odnosu pomembno. Ugotavljala sem pomembnost spola pri izbiranju prijateljev in o 

izbiri oseb, ki jim v določenem obdobju zaupamo. 

 

Hipoteze, ki sem jih postavila na začetku oblikovanja raziskave, sem na podlagi pridobljenih 

podatkov lahko potrdila. Torej sem dokazala, da v pojmovanju prijateljstva v različnih 

obdobjih obstajajo razlike. Otroci raje kot mladostniki in odrasli izbirajo prijatelje istega 

spola, bolj zaupajo staršem, medtem ko mladostniki prijateljem. Lastnosti, ki so jim 

pomembne pri prijateljih se pri odraslih bolj navezujejo na osebnostne lastnosti. To lahko 

sklepam ţe sama po sebi ali z opazovanjem drugih. S starostjo postajamo bolj zreli in nam 

prijateljstvo pomeni nekaj drugega kot v otroštvu. V otroštvu nam je glavni pomen igra in 

druţenje, kasneje pa v odnosih zgradimo zaupanje. Prijatelji nam ne predstavljajo več samo 

druţbe, ampak tudi pomoč, uteho, tolaţbo, osebe, s katerimi lahko delimo dobre in slabe 

trenutke.  

 

Kot bodoča učiteljica sem pri nastajanju tega diplomskega dela še bolj spoznala, kako 

pomembna je vloga učitelja pri oblikovanju otroških prijateljstev. Ta so namreč ključna za vsa 

nadaljnja razmerja, prav tako pa so pomembna tudi za vsa področja posameznikovega 

razvoja. Pomembno je, da učitelji spodbujajo prijateljstvo med otroki. Otrokom ogromno 

pomeni, če se v razredu počutijo sprejete. Naučiti jih morajo sodelovanja v odnosih, 

medsebojne pomoči. Razred je kot večja skupina zelo primerna za vzpostavljanje razmerij 

med različnimi otroki in je hkrati tudi okolje, v katerem so učenci izpostavljeni ogromno 

različnim situacijam preko katerih oblikujejo svoje socialne spretnosti.  

 

Mladostniki začnejo postopoma ţe oblikovati odnose, ki so pribliţno takšni kot kasneje v 

odraslosti. S prijatelji vzpostavijo več zaupanja, odnosi s starši se v tem obdobju nekoliko 
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zmanjšajo – mladostnike se začnejo osamosvajati. V obdobju adolescence se soočajo s 

številnimi teţavami in prav vrstniki so jim zgled, da se s takšnimi teţavami ne srečujejo samo 

oni, temveč tudi drugi. Med seboj si delijo nasvete. 

 

V obdobju odraslosti posameznik psihično dozori. Sam pri sebi dodobra izoblikuje pojem 

prijateljstva in zahteve, ki jih od prijateljev v odnosu pričakuje. Izoblikuje si načela in 

vrednote. Prijateljske skupine se v tem obdobju zmanjšajo, nova prijateljstva pa pridobivajo v 

okviru različnih prostočasnih aktivnosti in druţenj. 

 

Vsak posameznik potrebuje prijatelja. Brez njih bi nam bilo dolgčas, niti se ne bi ustrezno 

razvili na psihičnem področju. Mislim, da bi si vsi zelo teţko predstavljali, da ob nas ne bi 

bilo niti ene osebe s katero bi se lahko pogovarjali, se z njo nasmejali ali pa zjokali, ji zaupali 

ali le preprosto preţivljali prosti čas. Takšno ţivljenje sploh ne bi bilo ţivljenje. In na tem 

mestu lahko za zaključek navedem citat Cicera: "Ţivljenje brez prijateljstva je prazno." 
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6 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Vprašalnik 

 

VPRAŠALNIK              STAROST:_____________   SPOL: _________________ 

Moje ime je Neja Korbar in sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani na oddelku za 

razredni pouk. Prosim vas za sodelovanje v anonimni anketi. Pridobljene podatke bom 

uporabila v svoji diplomski nalogi. Za sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujem! 

 

1. Prosim, da napišete čim več besed, na katere pomislite ob besedi 'prijatelj'. 

 

 

 

 

2. Zakaj potrebujemo prijatelje? 

 

 

 

 

3. Kakšne lastnosti mora imeti vaš prijatelj? 

 

 

 

4. Zakaj menite, da mora imeti vaš prijatelj take lastnosti? 

 

 

 

5. Prosim, preberite spodnje trditve in ob vsaki označite koliko velja za vas. 

 

                      Trditev 

Nikakor ne 

velja 

Ne velja Delno 

velja 

Velja Popolnoma 

velja 

Staršem povem več kot prijateljem.      

Raje se druţim s prijatelji istega spola.      
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