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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava socialno izključevanje med vrstniki v osnovni šoli zaradi revščine.
V teoretičnem delu smo se osredotočili na analizo pojmov revščina ter socialna izključenost.
Predstavili smo pristope pri proučevanju revščine ter stopnjo tveganja revščine v Sloveniji.
Prav tako smo obravnavali vpliv in posledice revščine v povezavi z družinskim okoljem ter
pojasnili povezavo/razlike med revščino in socialnim izključevanjem. Opozorili smo na
pomembno vlogo šole pri socialnemu izključevanju. Predstavili pa smo tudi pomen vrstnikov
ter vrstniških skupin za celostni razvoj otrok v obdobju srednjega in poznega otroštva.
V empiričnem delu obravnavamo analizo konkretnega primera socialnega izključevanja
učenca med vrstniki zaradi revščine ter njegovo sprejetost v razredu. Skozi intervju s socialno
izključenim učencem ter sociogrami analiziramo položaj tega učenca, prav tako pa smo se
osredotočili tudi na subjektivni vidik doživljanja socialne izključenosti ter revščine. Z
anketnimi vprašalniki za sošolce smo raziskali kriterije, na podlagi katerih si otroci v obdobju
srednjega in poznega otroštva izbirajo prijatelje. Odgovore anketiranih učencev o izbiri
prijateljev smo primerjali s pogledom izključenega učenca na svoj položaj ter sprejemanje
med vrstniki. V raziskavo smo vključili celotni razred.
Ključne besede: revščina, socialna izključenost, osnovna šola, vrstniki, prijateljstvo

ABSTRACT
Our graduation thesis addresses the issue of social exclusion because of poverty amongst
peers in elementary school. In the theoretical part we focused on the analysis of the concepts
of poverty and social exclusion. We presented approaches for studying poverty and the degree
of poverty risk in Slovenia. We also discussed the impact and consequences of poverty in
connection with the family environment and explained the connection/differences between
poverty and social exclusion. We pointed out the importance of school in the social exclusion.
We are also presented to the meaning of the peers and peer groups for an integrated
development of children during the period of middle and late childhood.
In the empirical part this graduation thesis is dealing with analysis of a concrete example of a
social exclusion of a student amongst peers and his acceptance in the classroom community.
We analyse the situation through a socigram and an interview with a socially excluded student
and we also focus on the subjective aspect of the experience of the social exclusion and
poverty. With survey questionnaires for his classmates, we explored the criteria on basis of
which the children choose their friends in the middle and late childhood. We then compared
the answers of the participants about the choice of their friends with the view of the excluded
student on his situation and acceptance amongst his peers. We included the whole classroom
in this research.
Key words: poverty, social exclusion, elementary school, peers, friendship
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1. UVOD
Tekom individualnega spremljanja in prostovoljskega dela opažam, da ima revščina oziroma
nizek socialnoekonomski status družine vedno večji vpliv na socialno izključenost otrok.
Prihajam namreč iz Prekmurja, ki velja za enega izmed najrevnejših predelov Slovenije, kjer
je ta problem še posebej pereč in vedno bolj aktualen.
Raziskave kažejo, da je v Sloveniji v letu 2012 pod pragom tveganja revščine živelo 13,5 %
oziroma 271.000 ljudi, poleg teh pa je bilo 19,6 % prebivalcev socialno izključenih. Najbolj
zaskrbljujoč podatek je, da so med vsemi osebami pod pragom tveganja revščine kar 19%
delež predstavljali ravno mladoletni otroci (Intihar, 2013), pri katerih lahko slabše socialne
veščine, pogojene s kulturno manj spodbudnim okoljem in z izolacijo družine, povzročijo
slabše izobraževalne dosežke ter večjo ali manjšo socialno izključenost (Košak Babuder,
2006). Magajna in sodelavci trdijo (2008, v Remic, 2012), da je od učnega uspeha in številnih
drugih dejavnikov odvisen psihosocialni položaj otroka v razredu, ki se kaže kot stopnja
njihove socialne sprejetosti s strani sošolcev in odraslih (učiteljev) ter omogoča učencu
zadovoljevanje socialnih potreb (potreba po pripadnosti, socialni podpori, varnosti). Otroci, ki
prihajajo iz revnih družin, imajo v šoli tako premalo priložnosti, da bi pred vrstniki pokazali
svoje sposobnosti in spretnosti ali specifične nadarjenosti, zato so pogosteje osamljeni,
odklonjeni in izključeni iz družbe vrstnikov (Košak Babuder, 2006). Da otroci prihajajo iz
socialno ogroženega okolja, ni niti njihova krivda niti odgovornost, kljub temu pa so tisti, ki
najintenzivnejše občutijo posledice revščine.
Skozi teoretični in empirični del skušamo predstaviti vpliv revščine na socialno izključenost
otrok v osnovni šoli in pomen vrstniških skupin ter prijateljstva za socialni razvoj otrok v
srednjem otroštvu. V empiričnem delu smo raziskali subjektivni vidik doživljanja socialne
izključenosti ter revščine, prav tako pa smo spraševali po kriterijih, na podlagi katerih si
otroci izbirajo prijatelje v tem starostnem obdobju.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 REVŠČINA
2.1.1 Opredelitev pojma revščine
V današnjem času je revščina prisotna povsod po svetu, vendar se glede na čas in prostor
razlikuje tako po vsebini kot obsegu ter posledicah. V literaturi zasledimo različne definicije
revščine - nekatere poudarjajo bolj ekonomski vidik, spet druge hkrati opozarjajo tudi na
nematerialne vidike – zato v nadaljevanju navajam nekaj izbranih opredelitev.
Svet Evrope je revščino definiral kot relativno prikrajšanost, kjer je poleg materialnih vidikov
poudaril tudi nematerialne vidike ter posledice prikrajšanosti (Humar, 2008). Po definiciji so
revne »osebe, družine ali skupine oseb, katerih sredstva (materialna, kulturna in socialna) so
tako omejena, da jim ne omogočajo minimalno sprejemljivega življenja v državi, v katerih
živijo« ((The Construction and Use of Level of Living Indicators, str. 2, v Analizi revšcine...,
1996, v Program, 2000, str. 15).
Finlandova definicija revščine (1998, v Petek, 2004, str. 7) se osredotoča bolj na materialno
prikrajšanje. Revščino namreč definira kot koncept, ki izhaja iz nizkih prihodkov ali
nezadostnih razpoložljivih dohodkov (kar se odraža v potrošniških navadah ljudi ali splošni
blaginji). Revščino vidimo kot statični položaj, v katerem je dohodek indikator pomanjkanja
(prav tam).
Tudi Črnak Megličeva (2008) opredeljuje revščino kot materialno prikrajšanje in krnitev
življenjskih priložnosti. Dodaja, da se revščina in socialna izključenost otrok od revščine
odraslih razlikujeta tako v vzrokih, zaradi katerih je otrok reven, kot v dolgoročnih učinkih, ki
jih ima revščina na njegov razvoj ter razvoj njegovih življenjskih priložnosti (Črnak Meglič,
2008).
Z revščino otrok se veliko ukvarja organizacija UNICEF. Njihova opredelitev revščine
opozarja na večdimenzionalno in medsebojno povezanost narave revščine otrok. Poudarja
namreč, da je njihova izkušnja revščine medsebojno povezana z njihovimi rokami, glavami in
srci. Konkretno to pomeni, da na primer materialna revščina vodi do podhranjenosti, kar pa
vpliva na zdravje in izobraževanje ter navsezadnje na dolgoročni razvoj otroka (Minujin,
Delamonica, Davidziuk in Gonzalez, 2006).
Tako kot UNICEF tudi Renata Batas (2004) opredeljuje revščino kot večplastni pojav, ki
vključuje materialni, družbeni, politični in mentalni vidik. S to definicijo se strinjam tudi
sama, saj gre pri revščini za kompleksen, vzročno-posledični družbeni problem. Avtorica
meni, da jo lahko razdelimo na šest človeških razsežnosti: telesna (pomanjkanje hrane,
nezdrava prehrana, pomanjkanje obleke in bivališča, slabo zdravstveno varstvo); duševna
(pomanjkanje znanja, neizobraženost, čustvena otopelost, razvade, pomanjkanje dobrih
navad); duhovna (neodgovornost do svojih odločitev); medčloveška (nerazvita zmožnost za
komuniciranje in za prevzemanje vlog v temeljnih odnosih, pomanjkanje zmožnosti za delo in
zaslužek, zlorabljanje); razvojna (zaostajanje za svojimi osebnimi zmožnostmi in možnostmi,
2

nazadovanje) ter bivanjska (otopelost za smiselno orientacijo in ravnanje v danem trenutku,
položaju) (Batas, 2004).
2.1.2 Pristopi pri proučevanju revščine
Pri merjenju revščine se uporablja več metodoloških pristopov, katerih uporaba je odvisna od
tega, katere koncepte in na njih utemeljene definicije uporablja posamezen analitik (Klančišar,
2004). Pri različnih avtorjih (Mavri, 2009; Novak, 1994; Notar, 2004) najdemo tri
prevladujoče pristope pri proučevanju revščine – pristopi absolutne, relativne in subjektivne
revščine.
Absolutni pristop proučevanja revščine je utemeljen na osnovnih človekovih potrebah, katere
morajo biti vsaj delno zadovoljene, da človek obstaja kot biološko bitje. Te potrebe so potreba
po hrani, merjene s količino zaužitih kalorij in proteinov, potreba po bivališču, ki je merjena s
kakovostjo stanovanja ter stopnjo njegove zasedenosti ter potreba po zdravju, merjena s
stopnjo otroške smrtnosti in kakovostjo razpoložljive medicinske oskrbe (Haralambos, Heald,
1989, v Novak, 1994).
Relativna revščina pomeni stanje relativnega pomanjkanja v primerjavi z določeno ravnjo
blaginje v določeni skupnosti (Program, 2000) ter je posledica neenakomerne porazdelitve
dohodka v družbi (Klančišar, 2004). Izražamo jo s stopnjo tveganja revščine, katera nam
pove, kolikšen je delež ljudi, ki živijo v gospodinjstvih, katerih razpoložljivi dohodek je nižji
od praga tveganja revščine. Relativna stopnja tveganja revščine je le odraz porazdelitve
razpoložljivega dohodka med gospodinjstvi, ne upošteva pa gibanja cen, stanovanjskih
razmer, premoženja in drugih dejavnikov, ki prav tako vplivajo na življenjski standard ljudi
(Intihar, 2013). Rus (1990) na tem mestu dodaja, da revščina ne izhaja samo in izključno iz
pomanjkanja finančnih sredstev oziroma nezmožnosti zadovoljitve osnovnih človekovih
potreb, pač pa je pomemben kriterij zanjo tudi »možnost oz. nezmožnost polnovredne
vključenosti v družbeno dogajanje« (Rus, 1990, str. 210).
Subjektivna revščina je presoja posameznikovega dojemanja lastnega življenjskega standarda
(Klančišar, 2004). Analize subjektivne revščine temeljijo na odgovorih posameznikov o
dohodkovnem položaju njihovih gospodinjstev (Novak, 1994, v Humar, 2008). Je edini način,
da dobimo samooceno ljudi o njihovem položaju, življenjskem standardu, o zadovoljstvu z
danimi življenjskimi pogoji. Vendar pa, kot opozarja Humarjeva (2008), moramo biti pri
vrednotenju dobljenih odgovorov zelo pozorni, saj je ocena lastnega materialnega položaja
odvisna od osebnih pričakovanj in želja, zato niha ne glede na spremembe dejanskega
materialnega stanja. Dodaja, da »prevelik razkorak med dejanskim in želenim stanjem lahko
vodi v pretirano negativno samooceno, kaže občutek nezadovoljstva, obupa, nemoči in
odtujenosti« (Humar, 2008, str. 24).
2.1.2.1 Kateri pristop proučevanja revščine je pravi?
Poznavanje ter predstavitev osnovnih konceptov proučevanja revščine nam dopušča določeno
mero kritične presoje, vendar ne smemo pozabiti, da presojamo zmeraj v okviru naših
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predhodnih izkušenj ter da je kritično presojanje vsaj v določeni meri tudi rezultat naše lastne
ocene ter preferenc.
Po mnenju Spickerja (1993, str. 5-8) posamezne definicije revščine ne odražajo zgolj večjo ali
manjšo naklonjenost različnim konceptom revščine, pač pa reprezentirajo tudi specifične
politične pozicije. Levičarsko usmerjenim politikom naj bi po njegovem mnenju bile bližje
relativne opredelitve revščine, kajti ti problem revščine uvrščajo v širši sklop strukturnih
problemov v družbi. Zagovarjajo širokopotezno državno intervencijo, ki bo ponovno
vzpostavila ravnotežje pri učinkovitem delovanju družbene strukture ter tako »ublažila
neugoden položaj revnih« (prav tam, str. 5). Desničarsko usmerjeni pa naj bi bolj izraziteje
težili k absolutnim opredelitvam revščine. Sam problem revščine razumejo kot precej omejen
pojav, ki ne zahteva prevelikega državnega napora in obsežnih vladnih reakcij.
Mnenju Spickerja, da striktno ločevanje med posameznimi pristopi ni optimalna rešitev
(Spicker, 1993), se pridružujem tudi sama, kajti glede na večplastnost in večdimenzionalnost
koncepta revščine ne moremo biti zadovoljni zgolj in samo z enim pristopom raziskovanja
revščine, da bi prišli do celostne slike tega širokega in kompleksnega pojava. Upoštevati
moramo tako objektivne kazalce revščine kot tudi posameznikovo subjektivno oceno lastnega
položaja.
2.1.3 Stopnja tveganja revščine v Sloveniji
V Sloveniji je bila stopnja tveganja revščine za leto 2012 (dohodkovno leto 2011) 13,5odstotna, kar pomeni, da je pod pragom tveganja revščine živelo 13,5 % ali 271.000 oseb, od
tega 124.000 moških in 147.000 žensk. Prag tveganja revščine je znašal 606 EUR na
ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva na mesec. Konkretno to pomeni, da je morala
štiričlanska družina z dvema odraslima in z dvema otrokoma, mlajšima od 14 let,imeti vsaj
1.273 EUR razpoložljivega neto dohodka na mesec, dvočlansko gospodinjstvo brez otrok pa
vsaj 909 EUR na mesec, da se je dvignilo nad prag revščine (Intihar, 2013).
Med vsemi osebami pod pragom tveganja revščine v letu 2012 v Sloveniji so največji, 31odstotni delež predstavljali upokojenci, sledili so mladoletni otroci (teh je bilo 19 %), nato
delovno aktivne osebe (20 %) in brezposelne osebe (19 %) ter druge neaktivne osebe (teh je
bilo najmanj, 11 %; med te osebe spadajo nezmožni za delo, gospodinje, študenti) (Intihar,
2013). Avtorica Pikl (2010) dodaja, da je revščina otrok prav gotovo aktualen problem tudi v
našem prostoru, saj po navedbah Evropske komisije vsak peti otrok v Evropi živi pod pragom
tveganja revščine (Evropska komisija, 2008, str. 13, v Pikl, 2010).
Na tem mestu je treba opozoriti na navedbe Statističnega urada RS, v katerih so opisana
naslednja dejstva statistike. »Tako izračunana stopnja ni kazalnik absolutne revščine, temveč
meri neenakost znotraj populacije; ne pokaže torej, koliko prebivalcev je dejansko revnih,
temveč koliko jih ima nižji dohodek od praga; je odraz porazdelitve dohodka med prebivalci,
ne upošteva pa gibanja cen, stanovanjskih razmer in drugih dejavnikov, ki prav tako vplivajo
na življenjski standard prebivalcev« (Statistični urad RS, v Mavri, 2009, str. 16).
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Čeprav sodi Slovenija po ekonomskih kazalcih med države, v katerih revščina ni pojav širših
razsežnosti, se v okoliščinah tržnega gospodarstva pojavlja pri nas veliko število brezposelnih.
Prisotno je razslojevanje in razrašča se socialno izključevanje kot posledica revščine v smislu
opredelitve Evropskega sveta (Mikuš Kos, 1999). Poudariti pa je potrebno, da so v Sloveniji
po podatkih Statističnega urada RS pomemben dejavnik zniževanja revščine vse oblike
socialnih transferjev (družinski in socialni prejemki) (Mavri, 2009).
2.1.4 Revščina in družinsko okolje
2.1.4.1 Revne družine
Številne longitudinalne študije v ZDA (Brook-Gunn in Duncan, 1997, v Košak Babuder,
2012) ugotavljajo, »da revne družine najpogosteje predstavljajo starši, ki so mladi,
samohranilci, z nizko, nedokončano izobrazbeno strukturo, ki pogosto vodi v brezposelnost
oziroma starši, katerih potencial zaslužka je majhen« (Brook-Gunn in Duncan, 1997, v Košak
Babuder, 2012, str. 25).
Črnak Megličeva (2008) tako razlikuje med 4 skupinami revnih družin z otroki:
 navidezno revni: gre za skupino družin, ki zelo dobro pozna zakonsko določene
pravice do socialnih pomoči in olajšav, ki izhajajo iz njihovega statusa in jih tudi v
celoti uveljavlja (ne prikazujejo svojega dejanskega socialnega položaja);
 resnično revni: gre za največji del revnih družin. Zaznamuje jih ena do več oblik
socialne izključenosti hkrati (poleg nizkih dohodkov ali brezposelnosti še nizek
stanovanjski standard, slabo zdravstveno stanje …);
 nevidni revni: gre za skupino družin, ki ne pozna svojih pravic, jih ne zna uveljavljati,
se ne počuti dovolj revne, da bi zaprosila za pomoč, ali pa se svojega položaja
sramuje;
 revni zaposleni: skupina, ki s svojimi dohodki presega cenzuse za dodelitev denarne
socialne pomoči, a je njihov socialni položaj ogrožen ali celo slabši od položaja
upravičencev do denarne socialne pomoči. To je najhitreje naraščajoča skupina ljudi.
Po podatkih Statističnega urada RS ter mnenju avtorice Črnak Meglič (2008) revne družine z
otroki svojo materialno stisko večinoma premagujejo z otroškimi dodatki, saj so ti skoraj
polovica mesečnih prihodkov družine.
2.1.4.2 Vpliv ter posledice revščine
Razlogi, ki privedejo do revščine, so različni. Gans (1992, v Novak, 1994, str. 18) navaja kot
temeljne razloge naslednje: izguba dela; pomanjkanje ustreznih ukrepov države blaginje,
predvsem v obliki socialne pomoči in delavskega zavarovanja, v katerega bi bili vključeni
brezposelni in nezaposleni; ter gospodarske, politične, rasistične in druge oblike neenakosti,
ki preprečujejo, da bi se podpora splošnega mnenja revnim izboljšala.
Tako kot so raznoliki razlogi, ki privedejo do revščine, so še bolj raznolike njene posledice.
Mikuš Kos pravi, da »revščino spremljajo številne posledice psiho-socialnega,
izobraževalnega in zdravstvenega značaja ter splošno slabša kakovost življenja. Med možnimi
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psihološkimi posledicami so pogoste prizadetost samopodobe, pasivizacija, privzgojena
občutja nemoči oziroma občutja, da je kontrola lastnega življenja zunaj človeka samega«
(Mikuš Kos, 1999, str. 87). Črnak Megličeva (2008) opozarja na razliko revščine otrok od
revščine odraslih tako v vzrokih, zaradi katerih je otrok reven kot tudi v dolgoročnih učinkih,
ki jih ima revščina na njegov razvoj ter razvoj njegovih življenjskih priložnosti.
Kot ugotavlja Kraševec Ravnik so »posledice revščine za otroka številne in raznolike:
kakovostno slaba prehrana, slabe stanovanjske okoliščine, slabo zdravstveno stanje,
zmanjšane možnosti izobraževanja, starši imajo manj časa in energije, da bi se ukvarjali z
otrokom, neustrezno varstvo otrok, otroci so sami prisiljeni, da prispevajo k družinskim
dohodkom ali da prevzamejo zanje prezahtevne naloge v gospodinjstvu ali opravljajo druga
težka dela. V družini je več stresov, pritiskov, tesnobe, depresivnosti in še mnoge druge«
(Kraševec Ravnik, 1999, str. 71, v Petek, 2004, str. 11). Avtorica zaključuje, da je
»individualna škoda, ki jo otrok utrpi, razvojne, izobraževalne, zdravstvene, materialne
narave, marsikdaj pa tudi psiho-socialne in psihološke narave« (prav tam).
Podobno ugotavlja tudi Košak Babuder (2012) v svoji doktorski disertaciji. Ugotavlja namreč,
da so otroci, ki odraščajo v domačem, manj spodbudnem okolju zaradi revščine, izpostavljeni
neugodnemu socialnemu in fizičnemu okolju. Čeprav naj bi bilo otroštvo čas veselja in
brezskrbnega raziskovanja, je za te otroke značilno, da svojega časa ne namenjajo
raziskovanju sveta, s katerim so obdani, temveč se predvsem spopadajo s preživetjem v njem.
Ponavadi imajo bazično znanje in veščine, ki so potrebne za preživetje, saj za drugo znanje ni
prostora (Elkind, 1981, v Košak Babuder, 2004, v Košak Babuder, 2012). Tako je fond znanja
otrok iz revnih družin največkrat osiromašen v primerjavi z fondom znanja, ki ga imajo enako
stari in v enaki kulturi odraščajoči vrstniki (prav tam), saj so otroci v takem okolju deležni
manjših spodbud za pridobivanje znanja, ob težavah v šoli pa imajo za pomoč tudi slabše
možnosti (Klebanov, Brooks-Gunn, Chase-Lansdale in Gordon, 1997). Otroci iz revnih družin
pa se ob slabših izobraževalnih dosežkih soočajo tudi z manjšo ali večjo socialno
izključenostjo (Košak Babuder, 2006). Avtorica ugotavlja, da je pomemben vzrok socialnega
izključevanja šolski neuspeh, tako v šoli kot tudi v nadaljnjem življenju (prav tam).
V današnji, hitro se spreminjajoči, tržno usmerjeni družbi, smo tako odrasli kot tudi že otroci,
iz dneva v dan postavljeni pred vedno večje zahteve in izzive. Otrok je tako primoran
obvladovati, poleg običajnih, odraščajočih izzivov, še novo nastajajoče naloge, ki jih pred
njega postavlja družba, če želi postati polnopraven in neodvisen član moderne družbe.
Socialno izključenemu otroku, ki ima težave že pri običajnemu vključevanju v družbene
procese, te novosti in spremembe ne prinesejo boljšega družbenega statusa ali kvalitetnejšega
življenja. Ravno obratno. Vsakodnevne spremembe (v znanju, tehnologiji, modi, kapitalu,
izobraževanju, odnosih, družbi, itd.) so pravzaprav nadgradnja že obstoječih ter imajo koristen
oziroma uporaben učinek le za tiste, ki določene izdelke, predhodna znanja, spretnosti ter
dostop do vsega tega že imajo. Tako socialno izključenega otroka, ki nima osnovnih
predhodnih znanj, spretnosti in izdelkov, le še bolj oddalji od neke idealne (družbeno
sprejemljive) podobe, kvalitetnejšega življenja in življenjskega stila ter do dostopa do
pomembnih življenjskih virov (Mikuš Kos, 1999, v Petek, 2004 ).
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2.2 SOCIALNA IZKLJUČENOST V OSNOVNI ŠOLI
2.2.1 Opredelitev pojma socialne izključenosti
Pierson (2002, str. 7, v Martinjak, 2003) definira socialno izključenost kot »proces, ki
posameznika in družine, skupine in soseske, prikrajšuje za sredstva, potrebna za sodelovanje
pri družbenih, ekonomskih in političnih dejavnostih družbe kot celote. Ta proces je predvsem
posledica revščine in nizkih dohodkov, toda krepijo ga še drugi dejavniki, kot so
diskriminacija, nizka izobrazba in slabše življenjske razmere. V tem procesu so ljudje za
dolgo obdobje odrezani od ustanov in storitev, družbenih mrež in priložnosti za razvoj, ki jih
uživa velika večina družbe« (Pierson, 2002, str. 7, v Martinjak, 2003, str. 142). Avtor dodaja,
da socialna izključenost ne opredeljuje le materialnega pomanjkanja, temveč splet med seboj
povezanih problemov, kot so npr. nezaposlenost, nizki prihodki, visoka stopnja kriminala,
slabo zdravje in razpadi družin (prav tam).
Podobno razmišlja tudi Commins (1993, v Trbanc, 1996, str. 289) ter opozarja na širino
koncepta socialne izključenosti. Trdi namreč, da naj bo socialna izključenost v širšem smislu
razumljena v okviru neuspeha pri sodelovanju v katerem od sistemov, ki zagotavljajo
vključenost posameznikov v družbo. Gre za naslednje štiri sisteme:
 demokratični in zakonski (pravni) sistem, ki omogoča civilno vključenost (to je biti
enakopraven državljan v demokratični družbi);
 trg delovne sile, ki omogoča ekonomsko vključenost;
 sistem države blaginje, ki omogoča socialno vključenost v ožjem smislu (imeti
možnost in biti sposoben uporabljati socialne storitve, ki jih zagotavlja država);
 družina in sistem sosedskih in prijateljskih mrež, ki omogočajo medosebno
vključenost (zagotavlja varnost, družabnost ter moralno podporo).
Čeprav Commins (1994, v Trbanc, 1996) meni, da lahko o socialni izključenosti v širšem
smislu govorimo že, če so posamezniki ali skupine izključeni ali slabo vključeni v enem od
integrativnih sistemov, avtorica Trbanc meni, da to vendarle še ni dovolj. Različni
kompenzacijski mehanizmi (npr. sistem države blaginje, sistem družine) namreč preprečujejo,
da bi bil posameznik, ki je izključen ali slabo vključen v enem integrativnem sistemu, že tudi
socialno izključen. Iz tega razloga avtorica zagovarja dejstvo, da o socialni izključenosti v
širšem smislu lahko govorimo šele takrat, kadar se nakopičijo izključenosti na več dimenzijah
ali na več področjih znotraj različnih dimenzij (Trbanc, 1996).
Abrahamson (1995) utemeljuje socialno izključenost kot »pojav nastajajoče postindustrijske
družbe in je povezana z vzponom individualizma, s socialnimi spremembami in s
spreminjajočo se tržno družbo, v kateri so socialni akterji, tudi če se spopadajo s prevladujočo
strukturo moči, ločeni od ekonomskega in političnega sistema« (Abrahamson, 1995, v Trbanc,
1996, str. 292-293). Avtor zaključuje, da socialna izključenost označuje stanje manjšine, ki je
zaradi neuspešnega sodelovanja v ključnih virih, institucijah in integrativnih mehanizmih
odrinjena na obrobje iz glavnega toka družbenega dogajanja in iz prevladujočega načina
življenja večinskega srednjega razreda (prav tam).
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2.2.2 Revščina vs. socialna izključenost
V Joint report by the Commission and the Council on social inclusion (2004) je zapisano, da
ljudje živijo v revščini, če so dohodki in viri tako neprimerni oz. nizki, da preprečujejo
doseganje sprejemljivega življenjskega standarda v družbi, v kateri živijo. Zaradi svoje
revščine doživijo več prikrajšanosti, ki se kaže skozi brezposelnost, nizke dohodke, slabe
stanovanjske razmere, neustrezne zdravstvene oskrbe in ovire za vseživljenjsko učenje,
kulturo šport in rekreacijo. Pogosto pa je omejen tudi dostop do temeljnih pravic (prav tam).
Socialno izključenost pa označujejo kot proces, s katerim so nekateri posamezniki potisnjeni
na rob družbe zaradi pomanjkanja osnovnih kompetenc ter priložnosti vseživljenjskega
učenja. Prav tako imajo malo dostopa do oblasti in organov odločanja ter tako pogosto
občutek nemoči ter nesposobnosti prevzeti nadzor nad odločitvami, ki vplivajo na
vsakodnevno življenje (Joint report by the Commission and the Council on social inclusion,
2004).
Finsko Ministrstvo za socialne zadeve in zdravje je v svojem poročilu podalo nekoliko bolj
opredeljeno razliko med revščino in socialno izključenostjo. Pravijo namreč, da je socialna
izključenost za razliko od revščine multidimenzionalna in je izid bolj kompleksnega procesa,
kot pa je to v situaciji čiste prihodkovne revščine (Finland, 1998, v Petek, 2004). Bolj jasno jo
lahko razumemo z vidika družbene strukture kot fenomen, v katerem eden ali več naslednjih
podsistemov deluje neustrezno: politika oziroma demokratični sistem distribucije moči,
ekonomski sistem oziroma trg delovne sile kot inštrument ekonomske integracije in socialni
sistem oziroma način, kako država blaginje spodbuja in podpira socialno integracijo ter
družinski in podporni sistem (Finland, 1998, v Petek, 2004, str 8).
Podobno opredelitev revščine in socialne izključenosti poda Inštitut Republike Slovenije za
socialno varstvo (IRSSV). V Zaključnem poročilu raziskave o revščini in socialni
izključenosti med družinami z otroki, katere naročnik je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve in enake možnosti, so zapisali, da revščina pomeni splet različnih pomanjkanj
in krnitev življenjskih priložnosti. Dolgotrajno materialno pomanjkanje povzroča, da so revni
ljudje izključeni iz družbenega dogajanja in postanejo socialno, kulturno in politično
marginalizirani. Revščina torej povzroča njihovo socialno izključenost, kar je še posebej
problematično, če govorimo o družinah z otroki (Črnak Meglič, Boškič, Nagode, Rakar in
Boljka, 2009).
Abrahamson (1995, v Trbanc, 1996) meni, da je revščina stanje večine v družbi in je
posledica izkoriščanja večine s strani manjšine bogatih. Socialno izključenost pa opredeljuje
kot pojav postindustrijske družbe ter jo povezuje z vzponom individualizma, s socialnimi
spremembami in s spreminjajočo se tržno družbo.
Po mnenju Berghmanu (1994, v Trbanc, 1996) zajema koncept socialne izključenosti več
dimenzij kot koncept revščine. Tradicionalni koncept revščine se namreč pogosto omejuje na
denarno dimenzijo, na pomanjkanje razpoložljivega dohodka za zadovoljevanje različnih
življenjskih potreb. V nasprotju s tem pa se koncept socialne izključenosti nanaša na širše
vidike izključenosti iz virov, institucij in mehanizmov, preko katerih poteka integracija v
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običajne in pričakovane načine življenja v posamezni družbi. Zaključimo lahko, da je revščina
torej le del oziroma specifična oblika socialne izključenosti, ni pa nujno, da socialna
izključenost rezultira v revščini (prav tam).
S tem zaključkom se strinja tudi avtorica Mikuš Kos (1999a), ki meni, da je ustreznost nove
opredelitve revščine kot izključevalnega dogajanja še kako očitna pri otrocih. Pravi namreč,
da otroci, ki nimajo možnosti plačevanja članarine za vpis v športna, kulturna rekreacijska
društva ali za nakup potrebne opreme, so izključeni iz teh dejavnosti zaradi pomanjkanja
denarja. Celo pri družbenih ponudbah, ki niso povezane s plačilom, se izkaže, da so otroci
revnih staršev v znatno manjši meri porabniki kot otroci premožnih. Vzroki so lahko različni,
ugotavlja avtorica. Starši ne vidijo vrednosti v tem, da pošiljajo otroke na različne prireditve
in tečaje. Mnogi nimajo energije ali časa, da bi spremljali manjše otroke v prostočasne
aktivnosti, mnogi starši mislijo, da njihovi otroci ne sodijo v tečaje in krožke, ki imajo elitni
značaj. Marsikdaj pa celo revni otroci sami ne želijo biti vključeni, ker ne morejo tekmovati s
svojimi vrstniki glede določil in opreme (prav tam).
2.2.3 Vloga šole v boju proti socialni izključenosti
Šola je poleg družine gotovo najpomembnejši dejavnik v zvezi z duševnim zdravjem otrok in
mladostnikov, saj s kakovostjo svojega dela določa pomemben del otrokovega oziroma
mladostnikovega življenja. V večji ali manjši meri med drugim vpliva na splošno doživljanje
samega sebe, na oblikovanje in razvoj interesov, na oblikovanje in vzdrževanje ugodnih
socialnih stikov, na pridobivanje spretnosti za obvladovanje različnih problemskih in
socialnih situacij ter navsezadnje na otrokovo oz. mladostnikovo samopodobo (Bečaj, 1999).
Prav tako pa pomembno vpliva tako na socialno vključevanje kot tudi na socialno
izključevanje (Košak Babuder, 2006).
Futurologi (Rifkin, 2000, v Martinjak, 2003) napovedujejo, da bo poglavitna posameznikova
pozornost v prihodnje namenjena vprašanju, kako prestrukturirati naše najbolj temeljne
odnose z drugimi. V današnjih medosebnih odnosih namreč pogosto zasledimo
netolerantnost, odtujenost, nesolidarnost in prevlado egoističnega tekmovanja nad
sodelovanjem, kar predstavlja problem (Martinjak, 2003; Košak Babuder, 2006). Šola kot
prostor medsebojnih relacij, kjer so le-ti enaki odnosom v širši družbi in vplivajo na kulturo
šole, bi se morala soočiti z njihovim prestrukturiranjem. Socialna izključenost zavira dostop
do pomoči in priložnosti, zato so med posameznikovimi resursi za socialno vključenost na
visokem mestu socialne interakcije, socialne mreže in skupnost, v kateri posameznik živi
(Martinjak, 2003; Košak Babuder, 2006).
2.2.4 Vrstniki in njihov pomen za celostni razvoj otrok in mladostnikov
2.2.4.1 Pomembnost vrstniške skupine v srednjem in poznem otroštvu
Žlebnik (1975) definira srednje in pozno otroštvo kot razvojno obdobje med 6 in 11 letom
starosti. V tem obdobju postane otrok član novih socialnih skupnosti (šolski razred,
izvenšolske skupnosti), se integrira v širše socialno okolje ter naveže stik z novimi odraslimi
in otroki (prav tam).
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Interakcije z vrstniki so ključnega pomena za otrokov socialni razvoj ravno zato, ker
omogočajo vzpostavljanje drugačne vrste odnosov kot interakcije z odraslimi osebami (Pečjak
in Košir, 2002). Martinšek (2012) definira družbo vrstnikov kot »vir naklonjenosti, sočutja,
razumevanja in moralne usmeritve – kraj za eksperimentiranje ter okolje za doseganje
samostojnosti in neodvisnosti od staršev« (Martinšek, 2012, str. 361). Posameznik se v
skupini vrstnikov uči navezovanja in ohranjanja socialnih odnosov ter drugih socialnih veščin,
kot so prilagajanje, sodelovanje, postavljanje zase in za druge (Gorenc, 2006). Razvijajo
spretnosti, potrebne za družabnost in zaupnost, poglabljajo odnose in si pridobijo občutek
pripadnosti (Zarbatany, Hartmann in Rankin, 1990, v Papalia, Wendkos Olds in Duskin
Feldman, 2003). Podobnega mnenja je tudi Lubbers (2003), ki pravi, da sprejetje s strani
vrstnikov dá otroku občutek pripadnosti, možnost dostopa do različnih socialnih virov, poveča
motivacijo, šolski uspeh ter zmanjša verjetnost neuspeha, zapustitev šole. Ravno izkušnje
pripadnosti vrstniški skupini in potrjevanje posameznika v njej pa predstavljajo osnovo za
subjektivno zadovoljstvo z življenjem (Umek in sod., 2004, v Gorenc, 2006). Torej otrok, ki
se čuti osamljenega ali odklonjenega s strani vrstnikov, hitreje dobi občutek neustreznosti in
dvoma vase ter se umika pred nadaljnjimi socialnimi stiki (Žorga, 1987).
Za razliko od zgodnjega otroštva se v obdobju srednjega in poznega otroštva oblikujejo
vrstniške skupine veliko bolj načrtno, saj temeljijo na osebnostnih kriterijih, namerah in ciljih
(Corsano, 1985, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Socialne interakcije z vrstniki niso
več vezane le na šolsko okolje, ampak običajno potekajo že na poti v šolo ali iz nje, ob
telefonskih pogovorih, gledanju televizije ali športnih aktivnostih (Zarbatany, Hartman in
Rankin 1990, v Marjanovič Umek in Zupančič 2004). Vrstniške skupine so prav tako večje
kakor tiste v zgodnjem otroštvu, saj vključujejo od 3 do 9 otrok enakega spola (Crocket,
Losoff, Peterson 1984 v Marjanovič Umek, Zupančič 2004), pri čemer dečki običajno
oblikujejo večje skupine kot deklice (Waldrop, Halverson 1975 v Marjanovič Umek,
Zupančič 2004).
Vrstniki pa lahko predstavljajo tudi neugoden razvojni kontekst v smislu norčevanja in
zavračanja. Kopičenje takih izkušenj lahko vodi do povečane anksioznosti, izogibanja
vrstnikom, socialne pasivnosti in nizke socialne kompetence v vrstniških odnosih (Umek in
sod. 2004, v Gorenc, 2006). V takih skupinah se pojavlja tudi vrstniški pritisk. Da bi otrok
postal del neke skupine, se od njega pričakuje, da bo sprejel njene vrednote in vedenjske
norme (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003) ter prilagodil svoja mnenja, stališča
in dejanja prevladujočim značilnostim vrstniške skupine (Gorenc, 2006).
Odnose med vrstniki ocenjujemo kot abnormne, če je otrok: stalno trpinčen ali klevetan ali
žaljen; stalno izpostavljen grožnjam ali ustrahovanju ali preganjanju; prisiljen udeleževati se
različnih dejavnosti zoper svojo voljo; izsiljevan; aktivno odklanjan, preziran ali izpostavljen;
nenehno izpostavljen poniževanju (Mikuš Kos, 1991, str. 91-92).
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2.2.4.2 Pojmovanje prijateljstva v obdobju srednjega in poznega otroštva
»Pravo prijateljstvo je eno najtežje dosegljivih čustev; morda celo težje dosegljivo kot
ljubezen« (Dean Martin).
Zgornji citat z nekoliko drugačnimi besedami ponazori Berndt (2002) z naslednjo
opredelitvijo prijateljstva: pravo prijateljstvo je tisto, ki ima veliko stopnjo pro-socialnega
vedenja, intimnosti in drugih pozitivnih značilnosti, hkrati pa nizko stopnjo konfliktov,
rivalstva in drugih negativnih funkcij.
Razumevanje ter pojmovanje prijateljstva pa se z leti spreminja. Predšolski otroci se skupaj
igrajo prijateljstvo, med šolarji pa je globlje in stabilnejše. Otroci ne morejo biti prijatelji ali
imeti prijateljev, dokler ne dosežejo stopnje spoznavne zrelosti, ki jim omogoči upoštevati
tako poglede in potrebe drugih kot tudi svoje lastne (Hartup, 1992; Hartup in Stevens, 1999;
Newcomb in Bagwell, 1995, v Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003).
Prijatelj je nekdo, do katerega otrok čuti naklonjenost, se ob njem dobro počuti, rad počne
stvari skupaj z njim ter si z njim deli skrivnosti in čustva. Najmočnejša prijateljstva zajemajo
enakovredno obvezo ter vzajemno dajanje in prejemanje. Prijateljstva sklepamo vsi, tudi
nepriljubljeni otroci; vendar imajo manj prijateljev kot priljubljeni, pogosto pa si jih najdejo
med mlajšimi ali drugimi nepriljubljenimi otroki oz. med otroki iz drugega razreda/šole
(Goerge in Hartmann, 1996; Hartup, 1992, 1996a, 1996b; Newcomb in Bagwell, 1995, v
Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003).
Bigelow (1977, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2004) tako v obdobju srednjega in poznega
otroštva umešča otroke na tri različne razvojne stopnje, glede razumevanja prijateljstva.
1. Stopnja nagrade-plačila: značilna je za otroke stare od 7 do 8 let ali pa celo
za celotno obdobje srednjega in poznega otroštva. Za sklenitev in ohranjanje takratnega
prijateljstva je pomembno pogosto srečevanje, sodelovanje, zanimive igrače ter da stanuje
blizu. Značilno je, da je otrok, ki v določenem trenutku želi biti z drugim otrokom, njegov
prijatelj, medtem ko tisti, ki noče biti z njim, ni njegov prijatelj.
2. Normativna stopnja: prevladuje v starostnem obdobju od 10 do 11 let. Za navezovanje
prijateljstva v obdobju normativne stopnje so pomembne predvsem vrednote, pravila,
lojalnost ter velika strpnost.
3. Empatična stopnja: značilna je za otroke stare od 11 do 13 let, ki prijateljstvo sklepajo
ter ohranjajo na podlagi podobnih interesov, zasledovanja skupnih ciljev in namer ter
medsebojnega razumevanja.
Robert Selman (1980, v Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003) je na osnovi
intervjujev z več kot 250 ljudmi, starimi od 3 do 45 let, spremljal spreminjanje pojmovanja
prijateljstva skozi pet prekrivajočih se stopenj.
 Stopnja 0: značilna je za otroke stare od 3 do 7 let in predstavlja trenutno tovarištvo za
igro. Na tej nediferencirani stopnji prijateljstva so otroci egocentrični, težave imajo pri
prevzemanju perspektive drugega ter razmišljajo samo o tem, kaj želijo od odnosa.
Prijatelje opredeljujejo na osnovi telesne bližine ter materialnih in telesnih lastnosti.
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 Stopnja 1: značilna je za otroke stare od 4 do 9 let ter predstavlja enosmerno pomoč.
Za otroka je dober prijatelj tisti, ki stori kar otrok od njega želi in zahteva.
 Stopnja 2: značilno je dvosmerno sodelovanje v “dobrih časih” za otroke, stare od 6 do
12 let. Ta stopnja se prekriva s prvo. Za otroke v tem obdobju je značilno načelo
dajanja in prejemanja, vendar še vedno služi številnim lastnim interesom in ne
skupnim interesom obeh prijateljev (npr. prijatelj je nekdo, ki se s tabo igra, ko nimaš
nikogar drugega za igro).
 Stopnja 3: značilna je za otroke v kasnejših obdobjih šolanja (od 9 do 15 let) in
predstavlja vzajemen ter zaupen odnos. Otroci na prijateljstvo gledajo, kot da živi
lastno življenje. Gre za napredujoč, sistematičen, zaupen odnos, ki vključuje več kot
zgolj to, da se skupaj počne stvari. Prijatelji postanejo posesivni in zahtevajo
izključujočo vdanost.
 Stopnja 4: značilna je za otroke od 12. leta starosti naprej in predstavlja avtonomno
soodvisnost. Otroci na tej soodvisni stopnji spoštujejo prijateljeve potrebe po
odvisnosti ter hkrati avtonomnosti.
Šoloobvezni otroci razlikujejo med “najboljšimi prijatelji”, “dobrimi prijatelji” in “znanci” na
osnovi tega, kako zaupni so si in koliko časa preživijo skupaj (Hartup in Stevens, 1999, v
Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003). Za otroke te starosti je značilno, da imajo od
tri do pet »najboljših prijateljev«, s katerimi preživljajo večino prostega časa, vendar se
običajno naenkrat igrajo le z enim ali dvema prijateljema (Hartup, 1992; Hartup in Stevens,
1999, v Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003). Kar 12 odstotkov otrok te starosti pa
ima samo enega ali celo nobenega prijatelja (Hofferth, 1998, v Papalia, Wendkos Olds,
Duskin Feldman, 2003).
2.2.4.3 Psihosocialni položaj učenca v razredu
Tako za učitelje kot tudi za šolsko svetovalno službo je poznavanje psihosocialnega položaja
učenca v razredu, tj. njegove socialne sprejetosti v razredu, pomembno zaradi povezanosti
tega položaja s šolsko uspešnostjo, z vedenjem v razrednih situacijah in nekaterimi
osebnostnimi značilnostmi. Vzorci sprejemanja in zavračanja med učenci namreč pomembno
določajo, kako bo skupina reagirala na učne situacije in na različne načine uravnavanja
vedenja, ki jih uporablja učitelj v razredu (Pečjak in Košir, 2002).
»Psihosocialni položaj učenca v razredu, ki se kaže kot stopnja socialne sprejetosti s strani
sošolcev, je v veliki meri določen s posameznikovo socialno kompetentnostjo« (prav tam, str.
14). Nekateri avtorji (npr. Gresham, 1986, v Marrell, 1999, v Pečjak in Košir, 2002)
opredeljujejo socialno sprejetost kot komponento socialne kompetentnosti, ki poleg tega
vključuje še prilagojeno vedenje in socialne spretnosti. Prilagojeno vedenje se nanaša na
učinkovitost oz. stopnjo, do katere posameznik zadosti standardom osebne neodvisnosti in
socialne odgovornosti. To je v veliki meri razvojno pogojeno. Socialne spretnosti pa
predstavljajo specifične oblike vedenja, ki vodijo k zaželenim socialnim izidom za osebe, ki
jih uporablja. Psihosocialni položaja učenca v razredu lahko ugotovimo s sociometrično
preizkušnjo, ki je eden izmed načinov merjenja socialne sprejetosti. Z njo ugotavljamo
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sociometrični položaj učenca oz. socialno sprejetost učenca v skupini vrstnikov, povezanost
med člani skupine ter stopnjo povezanosti celotne skupine (Pečjak in Košir, 2002).
2.2.4.4 Priljubljenost ter dejavniki socialne sprejetosti
Priljubljenost postaja v srednjem otroštvu vse pomembnejša. Odnosi z vrstniki v srednjem
otroštvu so dobri kazalci prilagajanja v kasnejših obdobjih (Masten in Coatsworth, 1998, v
Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003).
Na priljubljenost otrok med vrstniki vplivajo različne lastnosti. Mikuš Kos (1991) izpostavlja
naslednje lastnosti: 1. osebnostne lastnosti, kot so moralno vedenje in moralne sodbe,
empatija, sposobnost sodelovanja v skupinskih nalogah, sposobnost obvladovanja sovražnih
in agresivnih porivkov ter inteligentnost; 2. zunanjost, socialne in etnične lastnosti kot videz,
telesna razvitost, moč, način oblačenja, rasna in nacionalna pripadnost, ekonomski in socialni
položaj družine. Avtorica dodaja, da so lastnosti, kot so očarljivost, zgovornost, ustrežljivost,
za odnos otrok do vrstnikov mnogo manj pomembne kot za odnose med odraslimi (prav tam).
Za priljubljene otroke so značilne dobre spoznavne sposobnosti ter sposobnosti reševanja
medosebnih problemov, dosežejo visoke cilje, pomagajo drugim otrokom in so asertivni, ne
da bi bili ob tem razdiralni ali nasilni. Nudijo čustveno oporo drugim in so zaupanja vredni ter
zvesti (Maten in Coatsworth, 1998; Newcomb in sod., 1993, v Papalia, Wendkos Olds,
Duskin Feldman, 2003). Številni raziskovalci opozarjajo, da ne gre za univerzalno podobo
priljubljenih otrok, kajti tudi nekateri agresivni in nesocialni fantje so med najbolj
priljubljenimi v razredu, kar kaže na različnost meril priljubljenosti (Rodkin, Farmer, Pearl in
Van Acker, 2000, v Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003).
Veliko raziskav, ki so ugotavljale korelate socialne sprejetosti oz. značilnosti učencev iz
različnih sociometričnih skupin, je bilo izvedenih še zlasti v osemdesetih in devetdesetih letih
prejšnjega stoletja (npr. Boivin in Bégin, 1989; Coie in Dodge, 1988; Dygon, Conger in
Keane, 1987; Frentz idr., 1991, v Košir in Pečjak, 2007). V splošnem tovrstne raziskave
ugotavljajo naslednje (povzeto po Williams in Gilmour, 1994, v Košir in Pečjak, 2007, str.
50-51):
 sociometrični položaj priljubljenih učencev se najpogosteje povezuje s prosocialnim
vedenjem; ti učenci so pripravljeni pomagati, spoštujejo avtoriteto in pravila vrstniške
skupine ter se aktivno vključujejo v pozitivne interakcije z vrstniki;
 zavrnjeni učenci predstavljajo rizično skupino za kasnejše prilagoditvene težave
(Parker in Asher, 1987). K. Bierman (2004) navaja, da večina zavrnjenih učencev kaže
vsaj enega izmed naslednjih vedenjskih vzorcev: (1) nizko stopnjo prosocialnega
vedenja; (2) visoko stopnjo agresivnega/motečega vedenja; (3) visoko stopnjo
brezbrižnega/nezrelega vedenja in/ali (4) visoko stopnjo socialne anksioznosti/umika;
 kontroverzni učenci so pogosto moteči in agresivni, vendar pa imajo določene
vodstvene sposobnosti in socialne spretnosti; nekateri avtorji (npr. Bukowski in
Newcomb, 1985) poudarjajo, da gre za vedenjsko dokaj heterogeno sociometrično
kategorijo;
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 prezrti učenci so v primerjavi z drugimi učenci pogosto manj agresivni; sicer se pa le v
maločem razlikujejo od priljubljenih ter povprečnih učencev (Coie in Dodge, 1988),
prav tako pa naj ne bi predstavljali rizične skupine za kasnejše prilagoditvene težave;
 povprečni učenci v raziskavah, ki proučujejo vedenjske korelate sociometričnega
statusa, običajno predstavljajo standard za primerjavo; relativno neoprijemljivi vzorci
vedenja povprečnih učencev tako služijo kot osnova za primerjanje članov bolj
ekstremnih sociometričnih skupin.

3. EMPIRIČNI DEL
3.1 Opredelitev problema
V današnjem času vsesplošne gospodarske krize se revščina velike večine slovenskega
prebivalstva iz dneva v dan stopnjuje. Posledice tako ne čutijo le odrasli, ki se soočajo z
brezposelnostjo, pomanjkanjem osnovnih dobrin za preživetje ter ostalih materialnih dobrin,
temveč tudi otroci. Poleg pomanjkanja osnovnih dobrin (hrana, oblačila, pomanjkanje osebne
higiene, šolskih potrebščin …) se soočajo tudi z posledicami psihosocialne narave. Ena zmed
takih je socialna izključenost med vrstniki. Raziskave namreč kažejo, da je leta 2012 v
Sloveniji od 13,5 % ljudi, ki so živeli pod pragom revščine, bilo kar 19,6 % prebivalcev
socialno izključenih (Intihar, 2013). Tako pri otrocih, ki prihajajo iz socialno ogroženih
družin, lahko slabše socialne veščine, pogojene s kulturno manj spodbudnim okoljem in z
izolacijo družine, povzročijo slabše izobraževalne dosežke ter socialno izključenost med
vrstniki (Andolšek, 2006). Od učnega uspeha in številnih drugih dejavnikov je odvisen
psihosocialni položaj otroka v razredu, ki se kaže kot stopnja njihove socialne sprejetosti s
strani sošolcev in odraslih (učiteljev) ter omogoča učencu zadovoljevanje socialnih potreb
(potreba po pripadnosti, socialni podpori, varnosti) (Magajna in sodelavci, 2008, v Remic,
2012). Otroci, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, imajo v šoli tako premalo priložnosti,
da bi pred vrstniki pokazali svoje sposobnosti in spretnosti ali specifične nadarjenosti (Košak
Babuder, 2006), zato so pogosteje osamljeni, odklonjeni in izključeni iz družbe vrstnikov
(Andolšek, 2006).
Na podlagi študije primera bomo preučevali vpliv revščine na socialno izključenost otrok v
osnovni šoli. S pomočjo anketnih vprašalnikov bomo raziskali kriterije, na podlagi katerih si
otroci v obdobju srednjega in poznega otroštva izbirajo prijatelje. Prav tako bomo raziskovali,
kako izključeni otroci iz socialno ogroženih družin doživljajo revščino ter svoj položaj znotraj
razreda. S sociometričnim preizkusom bomo preverjali položaj socialno izključenega učenca
v razredu ter s primerjavo odgovorov, ki jih bomo dobili z anketnimi vprašalniki ugotavljali,
ali je revščina v vsej svoji razsežnosti glavni povzročitelj izključenosti tega učenca med
vrstniki.

3.2 Namen in cilji raziskave
Namen diplomskega dela je raziskati vpliv revščine na socialno izključenost otrok v osnovni
šoli.
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Cilji so:
 ugotoviti, kako revščina družine vpliva na socialno izključenost otrok v osnovni šoli;
 definirati kriterije, na podlagi katerih si otroci v obdobju srednjega in poznega otroštva
izbirajo prijatelje;
 raziskati, kako otroci iz revnih družin doživljajo revščino oz. posledice revščine;
 ugotoviti, kako izključeni otroci med vrstniki doživljajo svoj položaj;
 raziskati, ali obstajajo na ravni konkretne osnovne šole kakršni koli ukrepi/dejavnosti
za zmanjševanje oziroma preprečevanje socialne izključenosti otrok zaradi revščine.

3.3 Hipoteze
1. Fantom so v obdobju srednjega in poznega otroštva pri izbiri prijateljev pomembnejši
skupni interesi, medtem ko so dekletom pomembnejše materialne dobrine (npr. podoben stil
oblačenja) in učni uspeh.
2. Dekletom je mnenje prijateljev/sošolcev pri izbiri prijateljev pomembnejše kot fantom.
3. Večja kot je materialna prikrajšanost in nižji učni uspeh učenca, bolj vpliva na
izključevanje med vrstniki.
4. Večje kot je pomanjkanje socialnih veščin in osebne higiene učenca, večja je verjetnost
socialne izključenosti tega učenca v razredu.
5. Tisti učenci, katerih najboljši prijatelj/prijateljica je tudi sošolec/sošolka, ocenjujejo, da so
v razredu zadovoljni.

3.4 Raziskovalna vprašanja
Glavno raziskovalno vprašanje je: Kako revščina vpliva na socialno izključenost otrok med
vrstniki v osnovni šoli?
1. Kako otroci iz socialno ogroženih družin zaznavajo revščino in njene posledice?
2. Kako socialno izključeni otroci doživljajo svoj položaj med vrstniki?
3. Kakšna je samopodoba socialno izključenih otrok med vrstniki?
4. Katera čustva doživljajo otroci ob zavračanju ter socialni izključenosti?
5. Ali šola izvaja ukrepe za zmanjševanje/preprečevanje socialne izključenosti otrok zaradi
revščine?

3.5 Raziskovalna metodologija
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in eksplanativno študijo primera. Deskriptivno študijo
primera uvrščamo med oblike deskriptivne metode empiričnega pedagoškega raziskovanja,
kjer gre za opisovanje pedagoških pojavov (Sagadin, 2004). Eksplanativno študijo primera pa
med oblike kavzalno-neeksperimentalne metode (Sagadin, 2004), s katero skušamo ugotoviti
vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin, 1991).
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3.5.1 Vzorec in postopek izbire
Študijo primera smo izvedli na eni izmed pomurskih osnovnih šol. Šola je sestavljena iz 21
oddelkov in v šolskem letu 2013/2014 jo je skupno obiskovalo 361 učencev. Vseh zaposlenih
na šoli je 86.
V peti razred je v šolskem letu 2013/2014 poleg učenca iz socialno ogrožene družine
vključenih 21 učenk in učencev, starih med 10 in 11 let.
V raziskavo smo vključili vse učence v razredu, tudi socialno izključenega učenca, ki so
izpolnili anketni vprašalnik ter sociometrični preizkus.
V šoli smo z ustno prošnjo pridobili dovoljenje ravnatelja za izvedbo empiričnega dela naloge. Za
vse učence tega 5. razreda, tudi socialno izključenega učenca, smo pridobili soglasja staršev o
sodelovanju otrok v raziskavi, namenjeni diplomskemu delu. Izvedbo anketnih vprašalnikov ter
vprašanj za izdelavo sociograma smo izvedli dva različna dneva, zaradi česar je različna struktura
vzorca po spolu (obakrat je manjkal po 1 učenec; enkrat je manjkalo dekle, enkrat pa fant).

S socialno izključenim učencem je bil izveden še polstrukturiran intervju. Učenec je bil s
pogovorom seznanjen 7 dni prej, na zadnjem srečanju. Pogovor je potekal po pouku v pisarni
socialne delavke, katera je bila tisti dan odsotna. V pisarni, kjer sva imela zagotovljen mir, sva
bila sama. Pred začetkom intervjuja sem ga še enkrat seznanila z namenom in vsebino
najinega pogovora. Intervju sem snemala z učenčevim dovoljenjem.
Spol
Vseh anketirancev je bilo 21, vključno s socialno izključenim učencem, od tega 11 deklet in
10 fantov.
PRILOGA 1 prikazuje strukturni krog za vzorec izpolnjevanja anketnih vprašalnikov za
spremenljivko spola. Iz grafa je razvidno, da naš vzorec predstavlja 48% delež moških in 52%
delež žensk.
Pri sociometrični preizkušnji je bilo vseh sodelujočih 21 učencev, vključno s socialno
izključenim učencem, od tega je bilo 10 deklet, kar predstavlja 48% delež sodelujočih pri
sociometrični preizkušnji ter 11 fantov, kar je 52% delež vseh sodelujočih (PRILOGA 2).
Starost
Udeleženci v raziskavi so stari med 10 in 11 let. Med anketiranimi dekleti je 10 učenk starih
10 let in ena učenka stara 11 let. Med anketiranimi fanti je 6 učencev starih 10 let in 4 učenci
stari 11 let. Povprečna starost deklet je 10, 09 let, povprečna starost fantov pa 10, 40 let.
Skupna povprečna starost vseh anketiranih tega oddelka je 10, 24 let. Graf starostne strukture
učencev se nahaja v PRILOGI 3.
Šolski uspeh
Od 11 anketiranih deklet 4 dosegajo odlični uspeh, 3 učenke prav dober učni uspeh ter 4
učenke dober uspeh. Od 10 anketiranih fantov jih 5 dosega prav dober uspeh in 5 učencev
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dober uspeh, medtem ko odličnih učencev ni. Zadostni uspeh ne dosega noben učenec v tem
oddelku. V odstotkih to pomeni, da je v oddelku 19,05 % odličnih učencev, 38,09 % prav
dobrih učencev ter 42,86 % dobrih učencev. Graf s prikazom frekvenc za spremenljivko šolski
uspeh se nahaja v PRILOGI 4.
Povprečni učni uspeh deklet je prav dober (4), medtem ko je povprečni učni uspeh fantov 3,5.
Skupni povprečni uspeh vseh anketiranih je 3,76.
3.5.2 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov
Podatke za študijo primera o socialni izključenosti učenca, ki prihaja iz socialno ogrožene
družine smo zbrali s pomočjo:
 anketnega vprašalnika za sošolce in sošolke socialno izključenega učenca,
 polstrukturiranega intervjuja s socialno izključenim učencem,
 sociograma.
Na podlagi pregleda literature smo sestavili anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili učencem 5.
razreda izbrane osnovne šole. Zbiranje kvantitativnih podatkov je potekalo v tednu od 5. 5.
do 9. 5. 2014 v času pouka. Vsi učenci, tudi socialno izključen učenec, so izpolnili anketni
vprašalnik (PRILOGA 5) ter vprašanja za izdelavo sociograma (PRILOGA 6). Izvedbi
anketnih vprašalnikov ter vprašanj za izdelavo sociograma sta potekali dva različna dneva,
zaradi česar je različen tudi vzorec (obakrat je manjkal po 1 učenec).
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 20 vprašanj. 8 vprašanj je bilo zaprtega tipa, 7 vprašanj je
bilo odprtega tipa ter 4 polodprtega tipa, pri enem vprašanju pa je bila na voljo numerična
ocenjevalna lestvica 10 postavk.

Vprašalnik se začne z navedbo splošnih demografskih podatkov (spol, starost in šolski uspeh).
Od 1. do 3. vprašanja sprašujemo po sošolcih, s katerimi se radi družijo in s katerimi se ne
družijo radi ter kaj bi sporočili sošolcem, s katerimi se ne želijo družiti. Večji del vprašalnika
tvorijo vprašanja o prijateljstvu, o pojmovanju prijateljstva ter o kriterijih izbire prijatelja (od
4. do 17. vprašanja). Zadnja tri vprašanja pa so zopet vezana na kontekst razreda (18. do 20.
vprašanje).
S socialno izključenim učencem smo opravili tudi polstrukturiran intervju (PRILOGA 7), ki
smo ga izvedli 16. 5. 2014 ob 12:30 uri na izbrani osnovni šoli v pisarni socialne delavke. Za
ta prostor smo se odločili, ker smo imeli zagotovljen mir in varnost za izvedbo intervjuja.
Večino okvirnih vprašanj smo imeli vnaprej pripravljenih. Okviri intervjuja niso bili strogo
določeni, ampak smo sledili intervjuvancu, hkrati pa smo pazili, da nismo zašli iz
raziskovalnega področja.
3.5.3 Postopek obdelave podatkov
Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo obdelali in prikazali z absolutnimi
frekvencami. Hipoteze smo preverjali na deskriptivni ravni.
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Intervju smo posneli z diktafonom in ga zatem prepisali v slovenskem jeziku. Skozi celoten
intervju se držimo raziskovalnega polja, saj smo ga izvedli na podlagi vnaprej pripravljenih
vprašanj. Najprej smo podčrtali pomembne dele intervjuja. Nato smo intervju razčlenili na
sestavne dele in na ta način dobili enote kodiranja. Iz enot besedila, ki smo jih pridobili v
postopku razčlenitve, smo z odprtim kodiranjem oblikovali pojme oz. kode 1. reda (izvedeni
postopek se imenuje konceptualizacija). Stavke oz. podatke, ki za našo analizo niso
pomembni, smo izločili. Tem kodam 1. reda smo nato določili kode 2. reda. Kode 1. reda so
bolj široke in opisne, medtem ko so kode 2. reda nekoliko ožje in so nadkategorija kodam 1.
reda. V nadaljevanju kvalitativne analize podatkov smo te kode primerjali med seboj ter jih
sorodno združili v kategorije, ki smo jih določili ob koncu kodiranja. Pri procesu kodiranja
smo uporabili induktivni pristop obdelave podatkov, saj si seznama kod nismo pripravili
vnaprej, ampak smo jih določali med samo analizo besedila (Vogrinc, 2008).
KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

Da smo vsi prijateljski…

PRIJATELJSKI

da se razumete? Ja…Da se igrate skupaj?

RAZUMEVANJE

Ja…Da se družite? Ja…

SKUPNO IGRANJE

Ja imam, enega prijatelja.

DRUŽENJE

Je Jaka tudi tvoj sošolec? Ja.

PRIJATELJ

Če kaj ne znam, mi pomaga pri nalogi,

SOŠOLEC PRIJATELJ

KATEGORIJE

POJMOVANJE
PRIJATELJSTVA

SOŠOLEC
PRIJATELJ

vmes če kaj ne znam, mi tudi kaj ven
pove, vmes se skupaj igrava, ko prinese

POMOČ PRI NALOGAH

karte… pa še kaj..

SKUPNO IGRANJE
»NALOGE«
PRIJATELJSTVA

Ne, jaz sedim sam.
pri vseh predmetih? Ja..

SEDENJE PRI POUKU

Sam sem se usedel, ker nihče noče sedeti
z mano. Ne vem, vsi so se skupaj posedli..

SEDENJE PRI POUKU
SEDENJE PRI
POUKU

Tabela 1: Primer kodiranja

S sociometričnim postopkom pridobljene podatke pa smo prikazali v obliki sociomatrike in
sociograma. Na ta način smo prikazali položaj socialno izključenega učenca znotraj razreda.
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3.6 Rezultati študije primera - ugotovitve in interpretacija
3.6.1 Analiza anketnega vprašalnika
3.6.1.1 H1: Fantom so v obdobju srednjega in poznega otroštva pri izbiri prijateljev
pomembnejši skupni interesi, medtem ko so dekletom pomembnejše materialne
dobrine (npr. podoben stil oblačenja) in učni uspeh.
Na vprašanje, kaj jim je pri izbiri prijateljev pomembno, je vseh 10 anketiranih fantov izbralo
postavki zaupanje (da mu lahko zaupam) ter prijaznost (da je prijazen). 8 učencev je izbralo,
da jim je pri izbiri prijateljev pomembno, da je zabaven, 4 so izbrali, da so jim pomembne
dobre ocene. Naslednje postavke so dobile vsaka po 3 izbire: profil na Facebook-u, čistost in
urejenost, zanimanje za podobne stvari (npr. iste interesne dejavnosti, igranje enakih igric,
vključenost v isti klub) ter poslušanje podobne glasbe. To, da prijatelj prihaja iz istega kraja, je
pomembno dvema anketirancema, eden izmed anketiranih pa je napisal pod postavko drugo,
da mu je pri izbiri prijatelja pomembno, da ne krade.
Dekleta so izbirala podobne postavke kot fantje. Vseh 11 anketiranih učenk je izbralo
postavki zaupanje ter prijaznost. 9 učenk je izbralo, da jim je pomembno, da je prijatelj čist in
urejen ter da je zabaven. Po 2 izbiri so dobile postavke/lastnosti zanimanje za podobne stvari,
poslušanje podobne glasbe, ima dober, moderen telefon, ima dobre ocene ter da je iskren (to
lastnost sta dve učenki napisali pod drugo). Naslednje postavke so bile izbrane le enkrat: se
razumeva, prihaja iz istega kraja, se oblači podobno kot jaz ter rad pomaga (postavka drugo).
Odgovori kažejo, da sta tako fantom kot dekletom pri izbiri najpomembnejše lastnosti
zaupanje, prijaznost ter zabavnost. Predvidevali smo, da bodo fantje pogosteje izbirali
postavko zanimanje za podobne stvari (npr. iste interesne dejavnosti, igranje enakih igric,
vključenost v isti klub), a jo je od 10 anketiranih izbralo le 3 (30 % anketiranih fantov).
Za dekleta smo predvidevali, da bodo pogosteje izbirale postavke ima dobre ocene, se oblači
podobno kot jaz, ima dobre in drage igrače, ima moderen telefon, ima profil na Facebook-u
ter je čist in urejen, a so bile omenjene postavke/lastnosti izbrane manjkrat, kot smo
predvidevali. Več kot polovico anketiranih učenk je izbralo le lastnosti čistost in urejenost kot
pomembni lastnosti za izbiro prijateljev (81,8 % anketiranih deklet). Učni uspeh kot
pomemben kriterij izbire prijatelja je izbralo le 18,18 % anketiranih učenk.
Hipotezo, da so fantom pomembnejši skupni interesi, medtem ko so dekletom pomembnejše
materialne dobrine in učni uspeh pri izbiri prijateljev, lahko ovržemo. Iz dobljenih odgovorov
lahko povzamemo, da so tako dekletom kot fantom pri izbiri prijateljev najpomembnejše
osebnostne lastnosti ter socialne veščine kot so vreden zaupanja, prijaznost in zabavnost, kar
dokazujejo tudi naslednji izbrani citati (o razumevanju prijateljstva ter izbiri prijateljev):
»…ker je prijazna«, »…ker je tudi dobra«, »…da se lepo obnaša«, »ker ji enostavno lahko
zaupam«, »ima dobro srce«, »ker me razume in ne izda mojih skrivnosti«, »ker mi pomaga«,
»ker me zabava«.
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Manj pomembne pa ocenjujejo materialne dobrine, povezane z blagostanjem družine.
Izpostavimo lahko edino lastnosti čistost in urejenost, ki se predvsem dekletom v tem obdobju
zdita pomembna kriterija za izbiro svojega prijatelja in sta na nek način povezani tudi z
socialno-ekonomskim položajem družine.
Povzamemo torej lahko, da ni razlik med dekleti in fanti glede kriterijev izbire prijateljev v
obdobju srednjega in poznega otroštva v tem konkretnem oddelku ter da so obojim pomembni
kriteriji za izbiro prijatelja zaupanje, prijaznost ter zabavnost.

3.6.1.2 H2: Dekletom je mnenje prijateljev/sošolcev pri izbiri prijateljev pomembnejše kot
fantom.

Graf 1: Upoštevanje mnenj pomembnih oseb pri izbiri prijateljev
Iz grafa je razvidno, da tako dekleta kot fantje ne upoštevajo nobenega mnenja, kadar si
izbirajo prijatelje. Predvidevali smo, da je dekletom mnenje prijateljev/sošolcev pomembnejše
pri izbiri prijateljev kot fantom, a nobena anketiranka ni izbrala te postavke, medtem ko je
med fanti le en anketiranec od 10 izbral, da mu je mnenje prijateljev pomembno. Za naš
konkretno izbrani oddelek lahko iz navedenih podatkov trdimo, da tako dekleta kot fantje
izbirajo prijatelje po lastni izbiri in presoji ter pri tem ne upoštevajo nobenega mnenja, kar
pomeni, da hipotezo ovržemo.
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3.6.1.3 H3: Večja kot je materialna prikrajšanost in nižji učni uspeh učenca, bolj vpliva na
izključevanje med vrstniki.
Zanimalo nas je, v kolikšni meri materialna prikrajšanost ter učni uspeh učenca vplivata na
izključevanje med vrstniki. K materialnemu blagostanju smo šteli naslednje postavke: interes
za podobne stvari (npr. obiskovanje istih interesnih dejavnosti, igranje enakih igric,
včlanjenost v isti klub,…), se podobno oblači kot jaz, osebno urejen in čist, ima dobre in
drage igrače ter ima dober in moderen telefon.

Graf 2: Kaj mi je pri izbiri prijateljev pomembno? (v tem grafu smo z frekvencami prikazali
samo tiste postavke, ki predstavljajo materialno blagostanje ter postavko »ima dobre ocene«)
Kot je razvidno iz grafa, je dekletom najpomembnejše, da je njihov prijatelj čist in urejen (9krat). Naslednje postavke so dobile vsaka po dve izbiri: interes za podobne stvari, dober in
moderen telefon, podoben stil oblačenja ter dobre ocene. Zanimivo je, da so 4 dečki izbrali, da
so jim zelo pomembne dobre ocene v primerjavi z deklicami, saj je ravno povprečni učni
uspeh dečkov nižji kot povprečni uči uspeh deklic. Za razliko od deklic so trije fantje izbrali,
da jim je pomembno, da ima Facebook profil, ni jim pa pomembno, da ima dober in moderen
telefon ter podoben stil oblačenja. Tako fantje kot tudi dekleta pravijo, da jim dobre in drage
igrače sploh niso pomembne kot kriterij pri izbiri prijateljev. Zanimivo je, da je en
anketiranec pod možnost drugo napisal, da mu je pomembno, da njegov prijatelj ne krade.
Vse zgoraj naštete postavke, ki ponazarjajo materialno blagostanje družine, jih 19,05 %
anketirancev ocenjuje kot pomembne pri izbiri prijateljev, medtem ko je učni uspeh skupno
pomemben 28, 57 % anketiranim.
Spodaj opisane, rangirane postavke so prikazane v tabeli v PRILOGI 81.
1

Pri tem vprašanju je po pomembnosti od 1 do 10 (1 pomeni, da ti je ta lastnost nepommebna pri izbiri prijateljev, 10 pa
pomeni, da ti je izbrana lastnost najbolj pomembna pri izbiri prijateljev) pravilno rangiralo odgovore le 13 anketirancev, 5
anketirancev je odgovore označilo ali s številom 1 ali 10 (nepomembno-zelo pomembno), 3 anketiranci pa so večkrat
uporabili ista števila od 1 do 10. Za računanje povprečij smo uporabili samo rezultate 13 anketirancev, ki so pravilno
odogovrili na vprašanje, ostale odgovore smo vzeli kot dopolnitev k interpretaciji.
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Postavka obiskovanje istih interesnih dejavnosti je od 13 pravilno rangiranih odgovorov
dobila povprečno oceno 5,38, kar je na sredini med nepomembnim in zelo pomembnim. 5
anketirancev je postavko označilo z 1, kar pomeni, da jim to ni pomembno ter 2 z 10, kar
označuje kot zelo pomembno. En anketiranec je postavko ocenil s 7, kar interpretiramo kot
dokaj pomembno.
Da ima prijatelj dober telefon in druge drage stvari so učenci na lestvici od 1 do 10 ocenili s
povprečno oceno 4,54. Šest anketirancev je to postavko označilo z 1, torej jo označujejo kot
nepomembno pri izbiri prijatelja, 1 anketiranec je označil s 5, kar interpretiramo kot
pomembno (meja med nepomembnim in zelo pomembnim) in 1 anketiranec z 10 (zelo
pomembno).
Postavka podoben stil oblačenja je dobila povprečno oceno 4,31. Poleg tega jo je šest
anketirancev označilo z 1 (nepomemben kriterij) ter po en anketiranec z 2 in 3, kar tudi
interpretiramo kot dokaj nepomembno.
Kriterij osebno urejen in čist ima najvišjo povprečno oceno in sicer 5,54. Poleg teh 13
anketirancev jih je še 5 pripisalo tej postavki oceno 10, po dva anketiranca oceno 8 in en
oceno 5. Iz teh rezultatov lahko razberemo, da je otrokom v tem starostnem obdobju bolj
pomembna osebna urejenost in čistoča kakor materialne dobrine.
Naslednja postavka je igranje podobnih računalniških igric. Glede na ostale rezultate so tej
postavki pripisali dokaj visoko povprečno vrednost in sicer 5,00. Šest anketirancev jo je še
označilo z 1 (nepomembno), ter po eden s 5 in 10.
Postavka dobre ocene so ocenili s povprečno vrednostjo 4,23. Poleg tega jih je 6 anketirancev
označilo še z 1 in 2 anketiranca z 10.
Glede na povprečje ocen, ki smo jih izračunali, lahko sklepamo, da materialne in dobre ocene
zasedajo »zlato sredino« na lestvici pomembnosti od 1 do 10. Povzamemo lahko, da so tako
materialne stvari kot tudi dobre ocene našim anketirancem sicer pomembne pri izbiri
prijateljev, niso pa ključni kriterij.

3.6.1.4 H4: Večje kot je pomanjkanje socialnih veščin in osebne higiene učenca, večja je
verjetnost socialne izključenosti tega učenca v razredu.
S to hipotezo smo želeli preveriti, v kolikšni meri pomanjkanje socialnih veščin ter osebne
higiene učenca vpliva na izključevanje med vrstniki. Med socialne veščine smo šteli naslednje
postavke: vreden zaupanja, prijazen in spoštljiv, rad pomaga drugim ter šaljiv in zabaven.
Že pri prejšnji hipotezi smo izračunali povprečje postavke osebno urejen in čist, ki znaša 5,54.
Poleg tega je še 5 anketirancev označilo to postavko z 10, po dva anketiranca z 8 in en z
oceno 5.
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Graf 3: Kaj mi je pri izbiri prijateljev pomembno? (v tem grafu smo z frekvencami prikazali
samo tiste postavke, katere smo šteli kot »socialne veščine« ter postavko »čist in urejen«)
Vsem 21 anketiranim je pomembno, da je njihov prijatelj oseba, kateri lahko zaupajo ter da je
prijazen. 81,8 % anketirank ter 80 % anketirancev pravi, da mora biti prijatelj zabaven.
Osebna urejenost in čistoča sta po naših rezultatih dekletom (81,8 %) pomembnejši kakor
fantom (30 %). Pod možnost drugo smo dobili naslednje zanimive odgovore: iskren (2x), da
se razumeva, da ne krade ter da rad pomaga.
Opremljenost posameznika s socialnimi veščinami, kamor smo šteli vreden zaupanja,
zabaven in prijazen, je pri izbiri prijatelja pomembna za 93,65 % anketirancev, kar je izredno
visok odstotek. Osebna urejenost ter čistoča pa je pomembna za 57,14 % anketirancev.
V PRILOGI 92 se nahaja tabela s postavkami, ki predstavljajo socialne veščine ter postavko
osebna urejenost in čistoča. Anketiranci so morali spodaj navedene postavke (vreden
zaupanja, prijazen in spoštljiv, osebno urejen in čist, rad pomaga drugim, šaljiv in zabaven)
rangirati po pomembnosti na lestvici od 1 do 10 (rang 1 pomeni, da ti ta lastnosti pri izbiri
prijateja ni pomembna, medtem ko rang 10 pomeni, da ti je ta lastnost najbolj pomembna,
kadar si izbiraš prijatelje).
Na lestvici od 1 do 10 so anketiranci postavko vreden zaupanja ocenili s 7,62. Poleg tega ji je
še 8 anketirancev pripisalo oceno 10, kar interpretiramo kot lastnost, ki je med najbolj
pomembnimi pri izbiri prijateljev.
Nekoliko nižja je povprečna vrednost postavke prijazen in spoštljiv in sicer 6,15. Sedem
anketirancev je to postavko ocenilo z vrednostjo 10 in eden z 9, kar nakazuje na to, da bi bila
ta povprečna vrednost še nekoliko višja.

2

Pri tem vprašanju je pravilno rangiralo odgovore le 13 anketirancev, 5 anketirancev je odgovore označilo ali s številom 1
ali 10 (nepomembno-zelo pomembno), 3 anketiranci pa so večkrat uporabili ista števila od 1 do 10. Za računanje povprečij
smo uporabili samo rezultate 13 anketirancev, ki so pravilno izpolnili vprašanje, ostale odgovore smo vzeli kot dopolnitev k
interpretaciji.
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Postavka osebno urejen in čist ima povprečno vrednost 5,54. Poleg teh 13 anketirancev jih je
še 5 pripisalo tej postavki oceno 10, po dva anketiranca oceno 8 in en oceno 5.
6,46 znaša povprečna vrednost postavke rad pomaga drugim. Šest anketirancev je še ta
kriterij ocenilo z 10, eden z 1 in eden z 9, kar zopet nakazuje na dvig povprečne vrednosti.
Postavki šaljiv in zabaven so pripisali povprečno vrednost 5,77, kar je na meji med
nepomembnim in zelo pomembnim. Poleg teh 13 je še pet učencev to postavko ocenilo z 10,
dva učenca z 8 in eden z 5.
Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da opremljenost posameznika s socialnimi
veščinami pomembno vpliva na sklepanje novih prijateljstev, saj znašajo vse povprečne
vrednosti prej omenjenih postavk na lestvici od 1 do 10 čez vrednost 5,00. Prav tako pa je
otrokom v tem starostnem obdobju pomembna tudi osebna urejenost posameznika in čistoča.

3.6.1.5 H5: Tisti učenci, katerih najboljši prijatelj/prijateljica je tudi sošolec/sošolka,
ocenjujejo, da so v razredu zadovoljni.

Š
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Graf 4: Ali je tvoj najboljši prijatelj/prijateljica tudi tvoj sošolec/sošolka?
Od vseh 21 anketiranih učencev jih ima 90,48 % za svojega najboljšega prijatelja sošolca,
9,52 % anketiranih trdi, da njihov najboljši prijatelj ni hkrati njihov sošolec.
Na vprašanje, Kako se počutiš v razredu med sošolci je odgovorilo 20 anketirancev. 65 %
(n=13) anketiranih se v razredu počuti odlično, 30 % (n=6) ocenjuje svoje počutje med
sošolci kot dobro in 5 % (n=1) kot zelo slabo.
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Svoj odnos s sošolci je prav tako ocenjevalo 20 anketiranih. 50 % (n=10) anketiranih je s
svojim odnosom s sošolci zelo zadovoljnih, 40 % (n=8) je zadovoljnih ter po 5 % anketiranih
(n=1) je delno zadovoljnih ter nezadovoljnih.
Kot zadovoljne smo šteli tiste anketirance, kateri so ocenili, da so s svojim odnosom s sošolci
delno zadovoljni, zadovoljni in zelo zadovoljni ter ocenjuje počutje v razredu kot dobro ali
odlično. Oceno počutja v razredu smo rangirali od 1 do 4 in sicer: 1=zelo slabo, 2=slabo,
3=dobro, 4=odlično. Prav tako smo od 1 do 4 ovrednotili zadovoljstvo v odnosu s sošolci:
1=nezadovoljen, 2=delno zadovoljen, 3=zadovoljen in 4=zelo zadovoljen.
1 anketiranec od 19 (od tistih, ki so odgovorili, da imajo najboljšega prijatelja med sošolci) je
odgovoril, da se v razredu počuti zelo slabo, 5 se jih počuti dobro in 12 odlično. 1 anketiranec
od 19 je nezadovoljen z odnosom, 1 je delno zadovoljen, po 8 učencev pa je zadovoljnih ter
zelo zadovoljnih s svojim odnosom s sošolci.
Povprečna ocena počutja vseh 21 anketiranih v razredu je 3,55, kar je na meji med dobrim in
odličnim počutjem. Nekoliko nižja je povprečna ocena zadovoljstva s svojim odnosom s
sošolci, ki znaša 3,35. To pomeni, da so v povprečju zadovoljni s svojim odnosom s sošolci.
Povprečna ocena počutja v razredu 19-ih anketirancev, kateri imajo najboljšega prijatelja v
razredu pa znaša 3,37, kar pomeni, da se v razredu počutijo dobro. Povprečna ocena
zadovoljstva z odnosi pa znaša 3,11, kar nakazuje na to, da so zadovoljni s svojim odnosom s
sošolci.
Dva anketiranca, ki svojega najboljšega prijatelja nimata v razredu, se v razredu prav tako
počutita dobro/odlično in sta zelo zadovoljna s svojim odnosom s sošolci. 1 anketiranec,
kateri ima prav tako najboljšega prijatelja med sošolci pa je odgovoril, da se v razredu počuti
zelo slabo ter je nezadovoljen s svojim odnosom s sošolci.
Povzamemo lahko, da so tako tisti, ki imajo najboljšega prijatelja med sošolci kot tudi tisti,
kateri ga nimajo, zadovoljni s svojim odnosom s sošolci. Le en anketiranec, kateri ima prav
tako najboljšega prijatelja v razredu, je odgovoril, da je nezadovoljen s svojim odnosom s
sošolci ter da se v razredu ne počuti dobro.
3.6.2 Rezultati in analiza sociometričnega merjenja
Učence lahko razdelimo v pet sociometričnih skupin (več avtorjev, v Pečjak in Košir, 2002):
priljubljeni, kontroverzni, povprečni, prezrti in zavrnjeni. Za računanje umestitve učencev v te
skupine je potreben vprašalnik po pozitivnem in negativnem kriteriju.
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Tabela 2: Sociomatrika pozitivnih izbir pri kriteriju »Imenuj tri sošolce/sošolke, s katerimi bi se
najraje družil/a«.

3

Sociometrični status, izračunan na podlagi pozitivnih izbir kaže na stopnjo posameznikove priljubljenosti v skupini.

Računamo ga za vsakega učenca posebej po naslednji formuli: SS = 1 +
dobljenih pozitivnih izbir,

= povprečno število danih izbir (1,95)).
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1

2
2
3
2

2

SSP

0,96
1,00
1,00
1.05
1.05
1.00
0.86
1.05
0.86
0.96
1.10
1.10
0.91
1.05
1.15
1.00
1.10
1.00
0.86
0.86
1.10
0.86
62

2
1
3

1
3

8
U
8
3
1
3

(N= št. učencev v razredu,  Xi = vsota

19

22

10
3
16

13

8

9

12

5

15
11
2

18

17

1
21
4

14

20

6
7

Slika 1: Sociogram pozitivnih izbir v petem razredu (4. krog=0 izbir, 3. krog=1-2 izbiri; 2.
krog=3-4 izbire; 1. krog=5-6 izbir)
Kriterij

Skupno
druženje

Št.
izbir

3

Deklice

Dečki

Socialno Dvosmerne Enosmerne
izključen izbire
izbire
učenec
20

N

Manjkajoči
učenci

22

11

Tabela 3: Legenda

Iz zgornje tabele in sociograma lahko razberemo, da je bila s strani sošolcev za sošolko, s
katero bi učenke najraje sedele pri pouku, največkrat izbrana učenka 11 (5 izbir), katera je
manjkala. Vidimo lahko, da so učenci razdeljeni v dve skupini: skupina deklic in skupina
dečkov, med katerimi ni medsebojnih izbir. Med dekleti 2, 5 in 8 je struktura trikotnika,
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opazimo pa tudi dva para deklic (4 in 6 ter 10 in 3). Zanimivo je, da so se izbirale med seboj
le dekleta. 2 učenki (številki 7 in 9) nista bili nikoli izbrani. V skupini dečkov opazimo tri
strukture trikotnikov in sicer: prvi trikotnik tvorijo dečki pod števili 12, 15 in 16; drugi
trikotnik sestavljajo 17, 18 in 21 ter tretjega 14, 18 in 21. Iz sociograma skupine dečkov lahko
razberemo tudi sociometrično strukturo verige (12, 17, 18, 21, 14). Med dečki so kar trije
učenci (19, 20 in 22), kateri niso bili nikoli izbrani.
Indeks kohezivnosti v skupini znaša 0,44, kar kaže na visoko povezanost učenk in učencev
znotraj razreda. Terry in Coie (1991, v Pečjak in Košir, 2002) poročata namreč o zmerni do
visoki sočasni veljavnosti posameznih sociometričnih kategorij (Kappa koeficienti se gibljejo
od 0,44 do 0,99).
Za našo raziskavo je pomemben podatek, da socialno izključenega učenca (na sliki 1 označen
s številko 20) ni izbral noben učenec. Zanimivo je, da je ta učenec izbral dva učenca, ki sta
med najbolj priljubljenimi v razredu (vsak je dobil po 4 in 5 izbir) ter enega, ki je dobil le eno
izbiro. Izračunan sociometrični status po pozitivnem kriteriju za socialno izključenega učenca
znaša 0,86, ki je dokaj nizek glede na ostale izračune. Ta podatek nam pove, da ta učenec ni
med najbolj priljubljenimi učenci v razredu, ni pa tudi edini s takšnim sociometričnim
statusom.
Dejstvo, da ta izbrani učenec (številka 20) ni med najbolj priljubljenimi v razredu, nam
potrjujeta tudi sociomatrika in sociometrični prikaz negativnih izbir – izbir sošolcev in sošolk,
s katerimi se učenke in učenci ne bi želeli družiti. Socialno izključen učenec je bil namreč
izbran največkrat in to je 17-krat. Tri izbire so vzajemne, 6-krat pa je bil izbran na prvem
mestu kot sošolec, s katerim se ne želijo družiti. Njegov sociometrični status, izračunan po
negativnem kriteriju znaša tako 1,71. Sošolci in sošolke so ga izbirali iz različnih razlogov:
»ker krade stvari « (9x), »ker nagaja«, »ker ni več prijazen«, »ker je nesramen« (3x), »ker mi
je ukradel lepilo in ga vrnil praznega«, »ker nam deklicam ne da miru« (2x), »ker se nič ne
zabava«.
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Tabela 4: Sociomatrika negativnih izbir pri kriteriju »Imenuj tri sošolce/sošolke, s katerimi se ne bi
družil/a«.

Kot je razvidno iz slike 2, je učenec številka 20 dobil največ izbir, takoj za njim pa učenec
številka 22. Zanimivo je, da sta se vzajemno izbrala učenec 20 in učenka 9, katera je med
dekleti dobila največ (2) negativnih izbir. Ta slika dokazuje, da je socialno izključen učenec v
razredu res med nepriljubljenimi učenci oz. lahko rečemo, da je najbolj nepriljubljen med
sošolci, saj je od 21 možnih dobil 17 izbir (80,95 %), le trije ga niso izbrali (učenka 4 in
učenca 13 in 14).

4

Sociometrični status na podlagi negativnih izbir izračunamo tudi po formuli SS = 1 +

Xi = vsota dobljenih negativnih izbir,

(N= št. učencev v razredu, 

= povprečno število danih izbir), kaže pa stopnjo nepriljubljenosti v skupini.
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SSn

4

0.95
0.95
0.90
0.90
0.90
0.90
0.95
0.95
1.09
0.90
0.90
0.90
0.95
0.90
0.90
0.90
1.00
1.05
0.90
1.71
0.90
1.47
43

8

12

4

6

15

1
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16
2
20

19

9
7

22

18

21

5
3
8

17

14

13
11

Slika 2: Sociogram negativnih izbir (4. krog=0 izbir, 3. krog=1-2 izbiri; 2. krog=3-6 izbire; 1.
krog=7 in več izbir)

Pri pozitivnem kriteriju je učenec 20 izbral ravno učenca 14 kot prvega in učenca 13 kot
drugega, s katerima bi se želel družiti. Učenca 13 in 14 nista izbrala učenca 20 kot tistega
sošolca, s katerim se ne bi družila, kar nakazuje na to, da se učenec 20 v razredu najverjetneje
najbolje razume ravno s tema dvema učencema. Učenca 15 je dal na tretje mesto, s katerim bi
se družil, a je zanimiv podatek, da je učenec 15 ravno učenca 20 dal na prvo mesto, s katerim
pa se ne bi želel družiti. V tem primeru gre torej za enostransko željo po druženju.
Učenca 20, za katerega smo predvidevali, da je v razredu socialno izključen, lahko na podlagi
pridobljenih podatkov uvrstimo v skupino zavrnjenih (»rejected«) učencev, saj je dobil veliko
negativnih (80,95 %) in nič pozitivnih izbir (Jackson in Bracken, 1998, v Pečjak in Košir,
2002).
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3.6.3 Analiza intervjuja s socialno izključenim učencem
Analiza intervjuja
Za intervjuvanega učenca pomeni prijateljstvo to, da so drug do drugega prijateljski, da se
med seboj razumejo, se igrajo in se družijo.
Učenec ima dva prijatelja. Eden obiskuje 6. razred, eden pa je njegov sošolec. Ta mu pomaga
pri nalogah, kadar prinese karte, se tudi skupaj igrata. Opiše ga kot prijaznega in igrivega
sošolca. Pri pouku ne sedita skupaj, ampak socialno izključen učenec sedi sam pri vseh
predmetih. Pravi, da sta sprva sedela skupaj, ampak so potem prijatelja vprašali še drugi
sošolci, če bi sedel z njimi in je šel tako sedet k drugim. Intervjuvanec meni, da noben noče
sedeti z njim. O ljubezni ter naklonjenosti prijateljev pravi, da ga imajo radi bolj »tako tako«.
Skupni čas s prijateljem preživljata tako, da gresta ven iz šole in od daleč opazujeta, kaj
počnejo drugi. Z ostalimi sošolci se med odmori ne druži, saj ga nikoli ne povabijo zraven k
igri. Pravi, da povabijo vse (tudi tega njegovega prijatelja), razen njega. Omeni še sošolko, s
katero se občasno druži. Tudi ona naj ne bi imela v razredu prijateljev zaradi kraj (»ker vmes
kaj odnese, pa tudi noben noče biti njen prijatelj«).
Zavračanje s strani sošolcev se izrazito kaže v tem, da v razredu velja za »grešnega kozla«
(»zmeraj kadar je v razredu kaj narobe, sem jaz kriv…čeprav nisem.. pa potem grejo vsi
name..«).V primeru, če o tem pove učiteljici, ga le-ta izpostavi pred razredom in je zopet tarča
norčevanja in groženj s strani sošolcev.
O počutju v razredu pravi, da je slabo, ker med sošolci nima prijateljev in ker se noben noče z
njim igrati, vmes še njegov edini sošolec - prijatelj ne (…Vsi grejo samo z drugimi ven pa tudi
Jan5 gre z njimi…Vmes še Jan ni z mano prijatelj..«).
Učenec jasno izrazi, da si želi druženja in igranja s sošolci, a zmeraj naleti na zavračanje in
odklanjanje. Norčujejo se tudi iz njegovih oblačil (»neke stare copate imaš… ah, mi ti ne
verjamemo, to si nekje s smetišča vzel«).
Pravi, da se to dogaja od drugega, tretjega razreda naprej. Vzrok za zavračanje je po
njegovem mnenju v revščini (»Ne vem..mogoče, ker sem reven ali to …eden mi je samo rekel
»kaj ti reven, ti se to ne moreš nič igrati, ker nimaš takšnih igrač kot jaz«). Doda, da je v
prvem razredu, kadar česa ni imel, ukradel (»in ker sem v prvem razredu bil bolj tak, da vmes,
kadar česa nisem imel, sem vzel pa potem sem… Ja vzel sem in potem sem na drugi dan
prinesel nazaj. Pa zdaj oni mislijo, da jaz še to zmeraj delam«). Zdaj tega ne dela več.
Vzrok za kraje je bil pomanjkanje šolskih potrebščin (»vzel sem, ker nisem imel niti ene
stvari, ki sem jo rabil«).
Čustvo, ki ga ob stalnem zavračanju učenec doživlja, je žalost. Želi si biti del njihove družbe,
a ga ne sprejmejo. Zavračanje doživlja tako s strani deklic kot tudi dečkov.

5

Vsa navedena imena tekom dipmskega dela so izmišljena.
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Učenec izrazi željo po več prijateljih ter željo po razumevanju ter sprejemanju takega, kot je.
Želi si, da bi bili vsi prijatelji, da bi se skupaj igrali in da bi ga povabili v svojo družbo. Prav
tako si želi imeti boljše ocene, saj doživlja norčevanje sošolcev tudi zaradi slabših ocen (»ti si
ena dobil, jaz sem več dobil, hahaha«). Pove, da si želi imeti istih stvari kot sošolci in da ne bi
bil zmeraj tarča posmeha zaradi revščine (»pa si vzamem tudi oblačila, ki so mogoče malo
umazana, mala pika, pa ko pridem, me vprašajo, kako to hodim oblečem. Vsi mislijo o meni,
da sem reven, da imam umazana oblačila, da mama ne more prati pa to…«).
Od športov ga zanima nogomet. V okviru šole izvajajo zimsko ligo, v katero pa ni vključen,
ker je plačljiva. Pravi, da nima nogometne žoge. Nogomet si želi igrati, a ga zaradi groženj s
strani sošolcev raje ne igra (»ker mi govorijo, da če bom igral nogomet, me bodo »klizali«,
»dol metali«, pa če bom v golu, mi bodo nabijali v glavo…zato nočem igrati nogometa«). V
šoli obiskuje interesno dejavnost Zdrav življenjski slog skupaj s sošolci. Pravi, da si tudi tam
nagajajo (»Ne, nagajamo si bolj…vsak je na svoji strani…jaz sem na svoji strani, bolj pri
učitelju, dečki in deklice pa so na drugi strani…«).
Glede opremljenosti doma in materialnih dobrin pove, da imajo tri postelje (vsak svojo-on,
mama in brat), dve televiziji, pralni stroj, kateri je v okvari, računalnik in veliko sobo z
oblačili. V hiši imajo tudi miši. Igrač nima nobenih, razen nekaj bratovih, katere jima je
prinesla učiteljica prostovoljka. Prav tako nima nobene žoge. Prosti čas, ki ga ima doma,
izkoristi za vožnjo s sosedovim kolesom ali za igro z mačkami in psi. Pravi, da tudi rad
gobari. Želi si imeti pravi telefon na dotik, kakršnega imajo njegovi sošolci. Sam ima
nekoliko starejši telefon, katerega mu je dala mama in zaradi katerega se sošolci norčujejo iz
njega. Računalnik izkoristi za učenje, za igranje igric ter Facebook. Televizije ne gleda veliko.
Čez vikend se dan za učenca začne okrog 12. ure, ko se zbudi. Nato zajtrkuje, gleda televizijo
in se uči (»Bolj nič, bolj se učim in gledam televizijo«). Vmes pomaga tudi mami pri kmečkih
opravilih. Doma namreč pridelujejo krompir in lubenice, od domačih živali pa imajo poleg
mačk in psov tudi kokoši.
Svoj čarobni in idealni svet opiše kot veliko pokrajino z veliko prostora, kjer bi bili vsi
prijatelji. V čarobnem svetu bi bil kralj z lepimi oblačili in s svojimi služabniki. Prav tako bi
imel nov računalnik, telefon in slušalke za telefon, katerih zdaj nima (»za telefon bi imel
slušalke, pa mi jih mama noče kupiti, ker so drage«). Če bi bil kralj, igrač ne bi imel. Mama
in brat bi v čarobnem svetu bila taka kot zdaj, sošolci pa bi bili njegovi prijatelji. Sporočilo za
sošolce od tega učenca pa je, »da naj si bodo z mano dobri in prijatelji«.

4

SKLEP

V diplomskem delu smo obravnavali konkreten primer socialnega izključevanja učenca zaradi
revščine ter njenih posledic v osnovni šoli.
Na podlagi pregleda literature lahko zaključimo, da je pojavna raznolikost na polju
pojmovnega uokvirjanja analize revščine mnogotera; materialno blagostanje se namreč
povezuje s posameznikovim dojemanjem njegove situacije na različne načine. Povezano z
osebnimi občutki sreče in zadovoljstva pridobi različne pojmovne oznake od kvalitete
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življenja, življenjskih pogojev, življenjskih stilov do blaginje (Novak, 1994). Različnost
definicij praga revščine kaže, da revščina vendarle ni naravno stanje, ki bi ga bilo mogoče
objektivno definirati (Stropnik v Fabjan, 2001, str. 6, v Notar, 2004, str. 29). Vsekakor ne
moremo mimo dimenzije socialnega izključevanja kot posledice revščine ali celo, po mnenju
številnih raziskovalcev, kot nove opredelitve revščine. Avtorica Mikuš Kos (1999a) namreč
meni, da je ustreznost nove opredelitve revščine kot izključevalnega dogajanja še kako očitna
pri otrocih. Poleg družine je šola najpomembnejši dejavnik za duševno zdravje otrok, saj je
prostor, kjer otroci sklepajo prijateljstva, dobijo izkušnje pripadnosti ter samopotrjevanja, ki
so osnova za subjektivno zadovoljstvo z življenjem (Umek in sod., 2004, v Gorenc, 2006).
Žal pa vse pogosteje vrstniki predstavljajo tudi neugodne izkušnje v smislu norčevanja in
zavračanja, kar smo ugotovili tudi v našem konkretnem primeru. Le-te pa lahko vodijo do
resnih težav v nadaljnjih stikih ter odnosih (Umek in sod. 2004, v Gorenc, 2006).
Na podlagi teoretskih spoznanj smo oblikovali glavno raziskovalno vprašanje kako revščina
vpliva na socialno izključevanje med vrstniki v osnovni šoli s podvprašanji ter postavili
hipoteze. V empiričnem delu smo poskušali raziskati vpliv revščine na izključevanje med
vrstniki v osnovni šoli ter kriterije, na podlagi katerih si otroci v obdobju srednjega in
poznega otroštva izbirajo prijatelje. Odgovore anketiranih učencev o izbiri prijateljev smo
primerjali s pogledom izključenega učenca na svoj položaj ter sprejemanje med vrstniki.
Ugotovili smo, da revščina posredno vpliva na socialno izključevanje med vrstniki. Socialno
izključen učenec se dobro zaveda svojega položaja v razredu, prav tako pa sam navaja kot
vzrok izključevanja ravno revščino. V današnjih medosebnih odnosih namreč pogosto
zasledimo netolerantnost, odtujenost, nesolidarnost in prevlado egoističnega tekmovanja nad
sodelovanjem (Martinjak, 2003; Košak Babuder, 2006). Vrstniki lahko predstavljajo tudi
neugoden razvojni kontekst v smislu norčevanja in zavračanja, do česar prihaja tudi v tem
konkretnem primeru. Kopičenje takih izkušenj lahko vodi do povečane anksioznosti,
izogibanja vrstnikom, socialne pasivnosti in nizke socialne kompetence v vrstniških odnosih
(Umek in sod. 2004, v Gorenc, 2006).
Socialno izključen učenec se zaveda, da ga sošolci zavračajo in ga ne sprejemajo zaradi
neenakosti, izvirajoče iz revščine ter njenih posledic, na kar pa sam pravzaprav nima vpliva.
V razredu ima samo enega prijatelja. S sošolci se ne druži, ker ga ne povabijo v svojo družbo
oziroma ga stalno zavračajo. Agresija sošolcev je v tem primeru že prerasla v trpinčenje, saj
ga namenoma zbadajo, žalijo in mu celo grozijo (primeri iz intervjuja: 1. »Ko so se šli Uno in
so bili štirje, grejo se pa lahko več kot štirje.. pa sem vprašal če lahko grem zraven, a so rekli
da ne »ker ti te igre ne veš in se poberi stran«; 2. »so se oni šli osla, jaz pa sem zraven sedel
in gledal in sem na mizo dal roke, pa mi je M. rekel, da naj na njegov mizo ne dajem roke, da
me bo udaril po rokah…In potem me je tolkel po prstih…«; 3. »kaj ti reven, ti se to ne moreš
nič igrati, ker nimaš takšnih igrač kot jaz«.)
Agresivnost v obdobju srednjega in poznega otroštva se največkrat pojavlja v povezavi z
medosebnimi odnosi (Coie in Dodge, 1998, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Agresija
namreč preraste v trpinčenje, ko je namenoma in nenehno usmerjena na določeno žrtev, ki je
običajno ranljiva, šibka in se ne more braniti. Fantje ponavadi uporabljajo telesno moč
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(odkrito agresijo), medtem ko deklice uporabljajo bolj besedne in psihološke načine (prikrita
agresija) (Boulton, 1995, v Papalia, Olds in Feldman, 2003). Njegov odnos z vrstniki lahko
ocenimo kot abnormen, saj je stalno ali trpinčen ali klevetan ali žaljen (Mikuš Kos, 1991).
Trpinčeni otroci lahko razvijejo vedenjske probleme, kot so hiperaktivnost in prevelika
odvisnost, lahko pa tudi sami postanejo agresivni (Schwartz, McFadyen-Ketchum, Dodge,
Pettit in Bates, 1998, v Papalia, Olds in Feldman, 2003). Pojavljajo se lahko tudi posredne
oblike antisocialnega vedenja, kot so laganje, goljufanje in kraja (Coie in Dodge, 1998, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004), do česar je v tem konkretnem primeru prihajalo (»in
ker sem v prvem razredu bil bolj tak, da vmes, kadar česa nisem imel, sem vzel pa potem
sem… Ja vzel sem in potem sem na drugi dan prinesel nazaj. Pa zdaj oni mislijo, da jaz še to
zmeraj delam«). Delno zaščito pred mučenjem priskrbi to, da ima nekdo dobrega prijatelja
(Hodges in sod., 1995, v Papalia, Olds in Feldman, 2003), katerega pa naš konkretni učenec
nima (»Nimam prijateljev v razredu...Noben se noče z mano igrati. Vmes še J. ni z mano
prijatelj.«).
Želja po prijateljih ter druženju je želja vsakega otroka. Prijateljstva sklepamo vsi, tudi
nepriljubljeni otroci; vendar imajo manj prijateljev kot priljubljeni, pogosto pa si jih najdejo
med mlajšimi ali drugimi nepriljubljenimi otroki oz. med otroki iz drugega razreda/šole
(Goerge in Hartmann, 1996; Hartup, 1992, 1996a, 1996b; Newcomb in Bagwell, 1995, v
Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Naš konkretni učenec navaja, da ima dva
prijatelja (enega sošolca in enega iz višjega razreda). Zaradi pomanjkanja prijateljev svoje
počutje v razredu ocenjuje kot slabo. Tudi raziskave kažejo, da otroci, ki imajo prijatelje, raje
hodijo v šolo (Ladd in Hart, 1992, v Papalia, Olds in Feldman, 2003). Otroci, katerih
prijateljstva so vir pomoči in samopotrjevanja, so srečnejši, imajo bolj pozitiven odnos do šole
in čutijo, da lahko v sošolcih najdejo oporo (Ladd in sod., 1996, v Papalia, Olds in Feldman,
2003). Izkušnja pripadnosti vrstniški skupini in potrjevanje posameznika v njej predstavljajo
osnovo za subjektivno zadovoljstvo z življenjem, česar ta konkretni učenec nima (Umek in
sod., 2004, v Gorenc, 2006). Čustvo, ki ga ob stalnem zavračanju doživlja, je žalost.
Svoj čarobni in idealni svet opiše kot veliko pokrajino z veliko prostora, kjer bi bili vsi
prijatelji. V idealnem svetu bi si od materialnih dobrin želel le nov, delujoč računalnik, nov
telefon, slušalke za telefon, katerih nima ter nova oblačila (»Ja vsi imajo in potem se iz mene
delajo norca, ker jaz nimam takega telefona in da ne morem biti z njimi prijatelj«; Vsi mislijo
o meni, da sem reven, da imam umazana oblačila, da mama ne more prati pa to« ). Te
minimalistične zahteve in želje nakazujejo na to, da njegovo otroštvo ni čas veselja in
brezskrbnega raziskovanja sveta, s katerim je obdan, temveč se spopada z preživetjem v njem
(Košak Babuder, 2012). Od sošolcev si želi edino, »da naj si bodo z mano dobri in prijatelji«.
Da v razredu nima prijateljev oz. je med najbolj nepriljubljenimi v razredu, potrjuje tudi
sociometrična preizkušnja. Pri pozitivnem sociometričnem kriteriju (»Napiši imena in priimke
treh sošolcev/sošolk, s katerimi bi se najraje družil/a) ni dobil niti ene pozitivne izbire.
Njegov sociometrični status znaša 0,86, ni pa edini s takšnim statusom v razredu. Pri
negativnem sociometričnem kriteriju pa je dobil največ izbir, to je 17 (80,95 %), zaradi česar
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ga lahko uvrstimo v skupino »zavrnjenih« (rejected) učencev. V to skupino namreč uvrščamo
tiste učence, kateri dobijo veliko negativnih in malo ali nič pozitivnih izbir (Jackson in
Bracken, 1998; Newcomb in sod., 1993, v Pečjak in Košir, 2002). Za njih je značilno, da
imajo nižjo samopodobo na vseh področjih – socialnem, čustvenem, akademskem,
družinskem in fizičnem, kot priljubljeni učenci ter nižjo fizično samopodobo kot učenci iz
drugih sociometričnih skupin (Jackson in Bracken, 1998, v Pečjak in Košir, 2002). Nekateri
nepriljubljeni otroci kažejo tudi neprimerno zanimanje za skupine nasprotnega spola (Sroufe,
Bennett, Englund, Urban in Shulman, 1993, v Papalia, Olds in Feldman, 2003). V tem
konkretnem primeru se pojavlja ščipanje deklic. Zanimivo je tudi, da je eden izmed
anketiranih učencev kot razlog, zakaj je izbral ravno izključenega učenca, navedel, ker »se nič
ne zabava«. To po eni strani nakazuje na otrokovo sposobnost zavzemanja perspektive
drugega, ki v obdobju srednjega in poznega otroštva postaja vse bolj razvita (Marjanovič
Umek in Zupančič, 2004), po drugi strani pa je ironično ravno dejstvo, da ta izključen učenec
skorajda nima razloga za zabavo oz. se nima s kom zabavati. Sprašujemo se, kje lahko tak
učenec najde vir zadovoljstva in veselja, če je v šoli med vrstniki tarča posmeha in
norčevanja, v domačem okolju pa nima niti možnosti za druženje z vrstniki.
Za razliko od učencev iz drugih sociometričnih skupin so zavrnjeni učenci tudi manj fizično
privlačni, manj urejeni in manj prijetni (Gronlund in Anderson, 1957, v Jackson in Bracken,
1998, v Pečjak in Košir, 2002). Z našo raziskavo pa smo ugotovili, da sta ravno osebna
urejenost in čistoča otrokom (predvsem deklicam) v tem starostnem obdobju med najbolj
pomembnimi lastnostmi pri izbiri prijateljev.
V obdobju srednjega in poznega otroštva se oblikujejo vrstniške skupine veliko bolj načrtno,
saj temeljijo na osebnostnih kriterijih, namerah in ciljih (Corsano, 1985, v Marjanovič Umek
in Zupančič, 2004). Najpogostejši so prijateljski odnosi z vrstniki istega spola (Maxwell,
1990, v Pečjak in Košir, 2002). Socialne interakcije z vrstniki niso več vezane le na šolsko
okolje, ampak običajno potekajo že na poti v šolo ali iz nje, ob telefonskih pogovorih,
gledanju televizije ali športnih aktivnostih (Zarbatany, Hartman in Rankin 1990, v Marjanovič
Umek in Zupančič 2004). V kolikor je učencu omejen dostopom do teh dobrin, je večja
verjetnost socialne izključenosti, kar se je pokazalo tudi v tem konkretnem primeru (»Jaz ne
hodim k nogometu in ga ne vem tako igrati.. nimam niti žoge«). Glede materialnih dobrin si želi, »da
bi imel iste stvari kot oni, da se ne bi delali "norca iz mene.«

V naši raziskavi smo ugotovili, da otrokom v obdobju srednjega in poznega otroštva niso v
tolikšni meri pomembne materialne dobrine (19,05 % anketirancev) kot osebnostne lastnosti
in socialne veščine (93,65 % anketirancev). Med najpogosteje izbranimi lastnosti, ki jih mora
imeti njihov prijatelj so zaupanje, prijaznost, zabavnost ter čistost in urejenost. Te rezultate
potrjujejo tudi naslednji teoretični izsledki. Avtorica Mikuš Kos (1991) namreč izpostavlja
tako osebnostne lastnosti (moralno vedenje in moralne sodbe, empatija, sposobnost
sodelovanja v skupinskih nalogah, sposobnost obvladovanja sovražnih in agresivnih porivkov
ter inteligentnost) kot tudi zunanjost ter socialne in etnične lastnosti (videz, telesna razvitost,
moč, način oblačenja, rasna in nacionalna pripadnost, ekonomski in socialni položaj družine),
ki vplivajo na priljubljenost učencev.
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Zanimiv pa je odgovor enega izmed anketiranih, kateremu je pomembno, da njegov prijatelj
ne krade. Ta odgovor oz. želja je najverjetneje posledica tovrstne osebne izkušnje.
Materialne dobrine in dobre ocene zasedajo na lestvici od 1 do 10 »zlato sredino«, kar
pomeni, da so sicer pomembne pri izbiri prijateljev, niso pa ključni kriterij. Na tem mestu bi
opozorili na možnost napačnega razumevanja navodil. Pri nekaterih anketnih vprašalnikih
smo namreč ugotovili, da prihaja do neskladnosti nekaterih odgovorov, predvsem pri
rangiranju (obrnjen vrstni red). Prevzemamo odgovornost za napako, saj menimo, da do te
napake ne bi prišlo, v kolikor bi bila bolj konkretna in točna navodila.
Kljub temu pa lahko zaključimo, da so otrokom v tem starostnem obdobju najpomembnejše
socialne veščine (zaupanje, prijaznost, zabavnost) ter čistoča in osebna urejenost. Po mnenju
avtorja Bigelowa (1977, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2004) gre za normativno stopnjo
izbire prijateljev, kjer so pomembne predvsem vrednote, pravila, lojalnost ter velika strpnost.
Čeprav glede na doživljanje izključenega učenca svojega položaja med vrstniki ne moremo
ravno govoriti o veliki strpnosti. Prav tako smo ugotovili, da pri izbiri prijateljev ne
upoštevajo nobeno mnenje, ampak se odločajo po lastni presoji. Tako tisti, ki imajo
najboljšega prijatelja v razredu kot tudi tisti, kateri ga nimajo, ocenjujejo, da se v razredu
počutijo dobro ter so zadovoljni s svojim odnosom s sošolci, medtem ko izključen učenec
navaja, da se v razredu počuti slabo.
Glede na rezultate anketnih vprašalnikov in ugotovitev, da otrokom v tem konkretnem
oddelku materialne dobrine naj ne bi bile ključni kriterij pri izbiri prijateljev, lahko skozi
analizo intervjuja s socialno izključenim učenecem ugotovimo, da vendarle prihaja do
neskladnosti med temi odgovori. Izključen učenec tekom intervjuja namreč večkrat navede
razloge norčevanja in zavračanja s strani sošolcev, ki so ravno materialne narave (»Ja vsi imajo
tak telefon (na dotik) in potem se iz mene delajo norca, ker jaz nimam takega telefona in da ne morem
biti z njimi prijatelj«). Ob tem se sprašujemo, iz česa izvira ta neskladnost odgovorov? Ali je to

povezano s starševsko vzgojo ter nasploh z mentaliteto sodobne družbe, da je "prav", da ne
sodimo ljudi po zunanjem videzu ter socialno-ekonomskem položaju? Ali v šoli učijo o
pravičnosti in enakosti vseh ljudi, po drugi strani pa sami s svojim delovanjem ter kulturo
celotnega šolskega sistema ustvarjajo razlike?
Zavedamo se, da ugotovitve iz naše diplomske naloge ne moremo posplošiti na celotno
populacijo, saj gre v našem primeru za študijo primera. Lahko pa te ugotovitve uporabimo kot
izhodišče za nadaljnje raziskovanje tega področja, ki je iz dneva v dan bolj aktualno.
Zanimivo bi bilo še raziskati, kako dojemajo otroci kraje (zakaj mislijo, da nekdo krade). V
kolikor bi ugotovili, da je vzrok kraj in tatvin pomanjkanje osnovnih dobrin in potrebščin, ali
bi to spremenilo njihovo razmišljanje ter dojemanje tega učenca? Prav tako bi opozorili na
pomembno vlogo šole pri socialnem vključevanju/ izključevanju. Dejstvo, da učenec ne more
opravljati kolesarskega izpita, ker nima svojega kolesa, bi moralo sprožiti vrsto ukrepov s
strani šole. Ampak ali jih res? Šola je namreč poleg družine najpomembnejši dejavnik v zvezi
z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov, ki s kakovostjo svojega dela določa pomemben
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del otrokovega življenja (Bečaj, 1999). Diplomsko delo bi lahko izboljšali, v kolikor bi
vključili še poglede učiteljev, svetovalne službe ter staršev.
Na osnovi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega raziskovanja lahko podamo naslednje
smernice za pedagoško delo v osnovni šoli: tako učitelji kot tudi svetovalna služba naj se
zavedajo, da lahko s svojim delom in vedenjem pomembno vplivajo na vedenje ter stališča
tako učencev kot tudi njihovih staršev. Socialni odnosi in posameznikov socialni položaj v
razredu so namreč odvisni tudi od kontekstualnih dejavnikov oz. okoliščin, v katerih potekajo
interakcije (Pečjak in Košir, 2002). Prav tako predlagamo več preventivnega dela na področju
socialnega izključevanja zaradi revščine preko različnih izkustvenih delavnic ter več
skupinskega dela, ki od učencev zahteva sodelovanje, prilagajanje, sklepanje kompromisov
ter navsezadnje sprejemanje.
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PRILOGE

PRILOGA 1: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko spol pri izpolnjevanju
anketnih vprašalnikov

PRILOGA 2: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko spol pri izpolnjevanju
vprašanja za izdelavo sociograma
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PRILOGA 3: Starostna struktura učencev

PRILOGA 4: Palični grafikon s prikazom frekvenc za spremenljivko šolski uspeh
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PRILOGA 5

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljen/a!
Sem Tjaša Frumen, študentka Socialne pedagogike Pedagoške fakultete Ljubljana. V sklopu
svoje diplomske naloge izvajam manjšo raziskavo o prijateljstvu ter socialni sprejetosti v
razredu, zato bi te prosila za pomoč. Na nekatera vprašanja boš moral/a sam/a napisati
odgovor, pri nekaterih boš ga pa le obkrožil/a. Prosila bi te, da na vprašanja odgovarjaš čim
bolj natančno in po resnici. Sodelovanje v anketi je anonimno (to pomeni, da se ti ni treba
podpisati).
Najlepša hvala za tvojo pomoč.

Spol: Moški / Ženski
Starost: ______
Šolski uspeh: _____________

1). Napiši imena treh sošolcev ali sošolk, s katerimi se ali bi se najraje družil/a v šoli (med
odmori, po pouku) ter zakaj bi se oz. se ravno z njimi najraje družiš? (na prvo črto napiši
ime sošolca/sošolke, na drugo pa razlog, zakaj si izbral ravno njega/njo)
1. _______________ Zakaj? ____________________________________________________
2. _______________ Zakaj?____________________________________________________
3. _______________ Zakaj?____________________________________________________

2). Napiši imena treh sošolcev ali sošolk, s katerimi se ne družiš rad/a med odmori, po
pouku, pri interesnih dejavnostih ter zakaj se z njimi ne družiš rad. ? (na prvo črto napiši
ime sošolca/sošolke, na drugo pa razlog, zakaj se z njim/njo ne-rad družiš)
1. _______________ Zakaj?____________________________________________________
2. _______________ Zakaj?____________________________________________________
3. _______________ Zakaj?____________________________________________________
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3). Kaj bi sporočil sošolcem, s katerimi se ne družiš rad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4). Kaj ti pomeni prijateljstvo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5). Pri izbiri prijateljev mi je pomembno, da (obkrožiš lahko več odgovorov):
a) ga zanimajo podobne stvari kot mene (npr. obiskujeva iste interesne dejavnosti, igrava
enake igrice, vključena sva v isti klub …)
b) mu lahko zaupam
c) je zabaven
d) je prijazen
e) ima dobre ocene
f) prihaja iz istega kraja kot jaz oz. iz okolice mojega doma
g) se oblači podobno kot jaz
h) posluša podobno glasbo kot jaz
i) ima dobre in drage igrače
j) ima dober, moderen telefon
k) ima profil na Facebooku
l) je čist in urejen
m) drugo: _______________________
6). Na lestvici od 1 do 10 označi po pomembnosti naslednje lastnosti, ki so ti pomembni
pri izbiri prijatelja. Številka 1 pomeni, da ti ta lastnost sploh ni pomembna pri izbiri
svojega prijatelja, 10 pa pomeni, da ti je ta lastnost zelo oz. najbolj pomembna, da jo ima
tvoj prijatelj.
____ dobre ocene
____ se podobno oblači kot jaz
____ lahko mu zaupam
____ prijazen in spoštljiv
____ osebno urejen in čist
____ rad pomaga drugim
____ obiskuje iste interesne dejavnosti oz. je vključen v isti klub kot jaz
____ igra podobne računalniške igrice
____ šaljiv in zabaven
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____ ima dober telefon in druge drage stvari (npr. profil na Facebooku)
7). Ko si izbiram prijatelje, mi je pomembno mnenje:
a) mojih staršev
b) prijateljev oz. sošolcev, s katerimi se že družim
c) ne upoštevam nobeno mnenje; odločim se sam/a
8). Zelo pomembno mi je tudi, kaj si o meni mislijo moji prijatelji/prijateljice.
a) Da
b) Ne
9). Koliko zelo dobrih prijateljev imaš?
a) 1
b) 2
c) 2-4
d) 4-6
e) več kot 6
10). V šoli se najraje družim z:
a) deklicami
b) dečki
11). Ali imaš najboljšega prijatelja/prijateljico?
a) Da
b) Ne
12). Ali je tvoj najboljši prijatelj/prijateljica tudi tvoj sošolec/sošolka?
a) Da
b) Ne
13). Kje si ga/jo spoznal/a?
a) v vrtcu
b) v šoli
c) drugje (v klubu, kjer treniram; v glasbeni šoli, v kulturnem društvu …)
d) poznam ga/jo že od malih nog, ker živi v istem kraju kot jaz
e) drugo: ________________________________
14). Kaj s svojim prijateljem/prijateljico najraje delaš?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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15). S svojim prijateljem/prijateljico sem največ v stiku (obkrožiš lahko več odgovorov):
a) v šoli
b) med prostočasnimi aktivnostmi (na treningu, v glasbeni šoli, v društvu…)
c) po telefonu
d) po socialnih omrežjih (Facebook, Netlog, Skype …)
e) med druženjem doma ali na igrišču
f) drugo: _____________
16). Zakaj je ravno on/ona tvoj najboljši prijatelj/najboljša prijateljica?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17). Ali si s svojim prijateljem/prijateljico že kaj ušpičil/a (kaj česar ne bi smel oz. kar ti
starši ne dovolijo) ?
a) Da
b) Ne
Če si odgovoril z DA, kaj si ušpičil (kaj je bilo to)?
___________________________________________________________________________
18). Kako se počutiš v razredu med sošolci?
a) zelo slabo
b) slabo
c) dobro
d) odlično
19). Kako si zadovoljen s svojim odnosom s sošolci (kako se z njimi razumeš)?
a) nezadovoljen
b) delno zadovoljen
c) zadovoljen
d) zelo zadovoljen
20). In še za konec: Kaj bi rad sporočil svojemu razredu/sošolcem?
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PRILOGA 6

Vprašanja za izdelavo sociograma

IME IN PRIIMEK:_________________________________________

Napiši imena in priimke treh sošolcev/sošolk, s katerimi bi se najraje družil/a:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
Napiši imena in priimke treh sošolcev/sošolk, s katerimi se ne bi rad/a družil/a:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
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PRILOGA 7

VPRAŠANJA ZA INTERVJU
1. Kaj ti pomeni prijateljstvo?
2. Ali imaš prijatelje?
 Ali so ti prijatelji tudi tvoji sošolci?
 Te imajo radi tvoji prijatelji?
 Kaj počnete, ko ste skupaj? A se igrate, se zabavate ali se tepete, si nagajate…?
 če bo redkobeseden o prijateljih…Kdo je še tvoj prijatelj?
3. Ali imaš najboljšega prijatelja?
 Kdo je to?
 Kako bi ga opisal?
 Kaj počneta, ko sta skupaj? (v šoli med odmori, po pouku…)
 Ali obiskujeta iste interesne dejavnosti? Vaju zanimajo podobne stvari?
Katere?
 Ali se skupaj igrata? Kako se igrata? Z igračami, na računalniku, v naravi …?
4. Kako se pa doma najraje igraš?
 Z igračami ali brez ? Kakšne igrače imaš? Katera je tvoja najljubša?
 Kakšno igračo pa si želiš imeti?
 Kaj pa si najbolj želiš, da bi dobil, če bi imel to možnost?
5. Kako se pa učiš za šolo?
 Ali ti pri učenju kdo pomaga?
 Ali pri učenju uporabljaš tudi računalnik? … kaj pa drugače? Ali uporabljaš
računalnik za igranje igric ali kaj drugega?
6. Si vesel, da imaš računalnik? …
 Zakaj?... Ali se s sošolci kdaj pogovarjate o kakšnih igricah, jih skupaj
igrate?...
7. Kaj pa televizija?
 Ali jo imate? Preživiš veliko časa pred televizijo?
 Kdaj jo najraje gledaš in kaj rad gledaš? ..Ali se o tem tudi s kom pogovarjaš?..
8. Kaj pa doma najraje počneš, kadar imaš prosti čas?
 Ali ga imaš veliko?
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 Kako ga izkoristiš?
9. Kakšen pa je tvoj dan doma?
 V šoli začnete ob 8. uri pouk, po dveh urah imate malico in malo daljši odmor,
nato spet pouk. Okrog 12. ure imate kosilo oz. popoldansko malico ter
interesne dejavnosti. Nato pa se odpravite ali z prvim ali z drugim avtobusom
proti domu. Kako pa poteka tvoj dan, kadar nisi v šoli?
10. Kako pa se počutiš v razredu?
 Ti je lepo ali si želiš, da bi bilo kaj drugače?
 Se dobro razumeš s sošolci ali ti kdo nagaja?... Zakaj?...
 Kako se ob tem počutiš? Si jezen, žalosten, razočaran…?
 Kako pa izkoristiš odmore? Ali se igraš s sošolci…ali se pripravljaš na
naslednjo uro? Te povabijo zraven?
 S kom se pa v razredu najbolje razumeš?
 Kako si pa zadovoljen s svojimi ocenami?... Ali te sošolci kdaj zafrkavajo?
11. Predstavljaj si, da greš danes spat in se jutri zbudiš v popolnoma nov, drugačen
in idealen svet. Kaj bi bilo v tistem svetu drugače?
 Kje si ti v tem novem svetu? Kje sta tvoja mama in brat?
 Kaj vse bi bilo drugače? …
 Kaj bi iz tega sveta sporočil ljudem okoli sebe – svoji mami, bratu, sošolcem,
učiteljem, morda še komu? …
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PRILOGA 8
Obiskovanje
istih interes.
dejavnosti

3

4

2

3

8

7

6

8

6

2

4

7

1
0

1

1

1

1
0

1
0

1

7

1

Dober telefon
in druge drage
stvari

1

1

1

7

9

8

1

1
0

3

5

6

3

4

1

1

1

1

1

1

1

7

Se podobno
oblači kot jaz

4

2

4

2

6

9

4

7

1
0

3

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

Osebno urejen
in čist

7

7

8

8

3

3

5

4

9

7

3

5

3

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

8

8

5

Igra podobne
računalniške
igrice

2

3

3

1

1 10
0

3

9

4

4

5

4

7

1

1

1

1

1
0

1

5

1

Ima dobre
ocene

5

5

5

6

7

2

6

2

1

2

1

8

1

1

1

1
0

1
0

1

1

1

5

Tabela: Rangiranje po pomembnosti na lestvici od 1 do 106 (1 pomeni, da ti je ta lastnost
nepomembna pri izbiri prijatelja, 10 pa pomeni, da ti je ta lastnost najbolj pomembna pri izbiri
prijatelja). V tabeli smo prikazali le tiste, ki predstavljajo materialno blagostanje ter ocene.

6

Pri tem vprašanju je pravilno rangiralo odgovore le 13 anketirancev, 5 anketirancev je odgovore označilo ali s številom 1 ali
10 (nepomembno-zelo pomembno), 3 anketiranci pa so večkrat uporabili ista števila od 1 do 10. Za računanje povprečij smo
uporabili samo rezultate 13 anketirancev, ki so pravilno izpolnili vprašanje, ostale odgovore smo vzeli kot dopolnitev k
interpretaciji.
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PRILOGA 9
Vreden
zaupanja

9

10

10

5

5

2

10

2

7

10

10

10

9

10

10

10

10

10

10

10

10

Prijazen,
spoštljiv

10

8

9

10

4

1

9

3

1

9

9

6

1

10

10

10

10

10

10

10

9

Osebno
urejen in
čist

7

7

8

8

3

3

5

4

9

7

3

5

3

10

10

10

10

10

8

8

5

Rad
pomaga
drugim

8

9

7

9

2

4

8

1

5

8

8

9

6

1

10

10

10

10

10

9

10

Šaljiv in
zabaven

6

6

6

4

1

6

7

5

8

6

7

8

5

10

10

10

10

10

8

8

5

Tabela: Rangiranje po pomembnosti na lestvici od 1 do 107 (1 pomeni, da ti je ta lastnost
nepomembna pri izbiri prijatelja, 10 pa pomeni, da ti je ta lastnost najbolj pomembna pri izbiri
prijatelja). V tabeli smo prikazali le tiste, katere smo šteli pod socialne veščine ter osebna urejenost in
čistoča.

7

Pri tem vprašanju je pravilno rangiralo odgovore le 13 anketirancev, 5 anketirancev je odgovore označilo ali s številom 1
ali 10 (nepomembno-zelo pomembno), 3 anketiranci pa so večkrat uporabili ista števila od 1 do 10. Za računanje povprečij
smo uporabili samo rezultate 13 anketirancev, ki so pravilno izpolnili vprašanje, ostale odgovore smo vzeli kot dopolnitev k
interpretaciji.
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PRILOGA 10
PREPIS INTERVJUJA (16.5.2014 ob 12:30)
O PRIJATELJSTVU IN ODNOSIH V RAZREDU

Če si že omenil prijateljstvo, bova najin današnji pogovor začela z prijatelji… Za
začetek mi povej, kaj ti pomeni prijateljstvo?Da smo vsi prijateljski…
Da ste vsi prijateljski pomeni zate, da se razmete? Ja.. .Da se igrate skupaj? Ja… Da se
družite? Ja.. V redu.
Imaš prijatelje Miha? Ja imam, enega prijatelja.
Mi poveš, kdo je ta tvoj prijatelj? Jaka Kuhar (ime je izmišljeno). Je Jaka tudi tvoj
sošolec? Ja.
Kaj pa počneta z Jako, kadar sta skupaj? Če kaj ne znam, mi pomaga pri nalogi, vmes če
kaj ne znam, mi tudi kaj ven pove, vmes se skupaj igrava, ko prinese karte… pa še kaj..
Pri pouku sedita skupaj? Ne, jaz sedim sam.
Sediš sam pri vseh predmetih? Ja..
Pa si se sam usedel ali vas je tako razvrstila učiteljica? Sam sem se usedel, ker nihče noče
sedeti z mano. Zakaj ne? Ne vem, vsi so se skupaj posedli..
Kaj pa Jan, njega nisi vprašal? Ja sem, ampak ga je tudi drugi vprašal. Najprej se je usedel
pri meni, potem pa ga je še drugi sošolec vprašal, če bi sedel z njim in je potem šel tja.
Kdo je še tvoj prijatelj Miha? Enega še imam iz 6. razreda..
Te imajo prijatelji radi? Tako tako bolj…
Rekel, si da je tvoj najboljši prijatelj Jan. Kako bi ga opisal? Prijazen, se rad igra…
(molk)..
Rekel si, da ti pomaga? Ja, mi pomaga pri nalogi..Kaj še? Sta tudi že naredila kaj, česar
ne bi smela? Ne, to pa ne..
Kaj pa počneta v šoli med odmori? Greva ven in gledava, kaj počnejo drugi..
Se gesta se kdaj zraven igrat? Ne, midva samo gledava bolj od daleč..
Torej se z njimi ne igrata? Ne.. Jan tudi ne? Ne…
Vaju kdaj povabijo zraven k igri? Ne…Jana vmes. Tebe pa ne? Ne. Druge vse, samo mene
ne.
Ste se kdaj mogoče kdaj skregali ali zakaj misliš, da te ne povabijo? Ja dostikrat smo se
skregali, samo smo si potem naprej bili dobri.. Zmeraj kadar je v razredu kaj narobe, sem jaz
kriv. Čeprav nisem.. Pa potem grejo vsi name…Opisal je situacijo, ki se je ravno zgodila tisti
dan. Vprašala sem ga, ali je o tem povedal učiteljici in je rekel: Še ne. Če kadar komi
povem, potem učiteljica pove pred razredom, da sem jaz rekel in potem mi spet vsi grozijo, da
me bodo pretepli.
Vprašala sem ga, kako se počuti v razredu? Slabo...
Mi lahko kaj več poveš o tem? Ker nimam prijateljev v razredu…Noben se noče z mano
igrati..Vsi grejo samo z drugimi ven pa tudi Jan gre z njimi..Vmes še Jan ni z mano prijatelj..
Pa te kdaj Jan povabi zraven, kadar grejo ven? Ne…
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Pa si jim ti kdaj povedal, da se želiš z njimi igrati? Ja, sem povedal..Ko so se šli Uno in so
bili štirje, grejo se pa lahko več kot štirje.. pa sem vprašal če lahko grem zraven, a so rekli da
ne »ker ti te igre ne veš in se poberi stran«.
Pa znaš igrati Uno? Ja.
Si jim povedal, da znaš igrati to igro? Ja, pa so rekli, da naj grem vstran, da naj ne
gledam..Pa predvčeraj je bilo, da so se oni šli osla, jaz pa sem zraven sedel in gledal in sem na
mizo dal roke, pa mi je Matej rekel, da naj na njegov mizo ne dajem roke, da me bo udaril po
rokah…In potem me je tolkel po prstih..
Zakaj misliš, da se to dogaja? Ne vem..
Od katerega razreda pa se to že dogaja? Od drugega, tretjega…
V prvem ste se dobro razumeli? Takrat še nismo bili skupaj..
Kaj pa ti misliš, da je vzrok? Ne vem..mogoče da sem reven ali to..
Misliš, da je to vzrok? Ja, ker me nočejo povabiti zraven, ker mislijo, da se to (te igre) še
nisem nikoli igral pa mogoče zato..
Pa ti je kdaj kateri to sošolec rekel? Ne, eden mi je samo rekel »kaj ti reven, ti se to ne
moreš nič igrati, ker nimaš takšnih igrač kot jaz«.
Kako se pa ti ob tem počutiš,Miha? Si jezen, žalosten, razočaran…? Žalosten..
Rad bi bil v njihovi družbi, a te ne sprejmejo? Ja..(pove z žalostnim glasom)
So vsi sošolci taki do tebe, da te zavračajo? Bolj deklice..pa dečki tudi…deklice pa dečki
skupaj držijo.. V sredo, ko smo igrali nogomet, pa smo volili…pa potem smo bili mi slabši pa
boljši..pa sva se jaz in Rok menjala..pa so v tisti boljši skupini potem rekli »vaj ti si spet tu,
nori, ki ne več igrati nogometa«. Jaz ne hodim k nogometu in ga ne vem tako igrati..
Zakaj pa ne hodiš k nogometu? Te ne zanima? Ja me…
Imate v šoli nogometni krožek? Ja, lahko hodiš k zimski ligi..
Pa je to brezplačno ali je za plačati? Za plačati..
Ali zaradi tega ne obiskuješ tega krožka? Ja..
Kaj pa doma kdaj igraš nogomet? Ne, ne morem, ker nimam niti žoge..
Rekel, si da se v razredu najbolje razumeš z Janom? Ja, vmes pa tudi ne..
Kaj pa sošolci ti večkrat nagajajo? Ja.. Martin je »bukno« (ponavlja razred) in ko on kaj
naredi, vse krivijo mene..Učiteljica je rekla, da Martin ostane (da bo ponavljal) pa vsi rečejo,
»zakaj Miha ne ostane«…Da naj gre raje Martin z njimi naprej.
Kaj pa učiteljica pravi na to? Učiteljica pravi samo, da naj dajo mir.. Pa marsikaj
govorijo..Pa za adidaske, ki si mi jih ti prinesla.. »kaj Miha, neke stare copate maš«. Pa sem
jim rekel, da si mi jih ti prinesla, pa so rekli »ah mi ne verjamemo, to si nekje s smetišča vzel«.
Pa je učiteljica to kdaj slišala? Ja, jaz sem ji povedal pa je rekla samo »dobro« . Pa potem
jim je nekaj povedala, pa so spet vedeli, da sem jaz vse povedal..
Za vse, kar se zgodi v razredu, te obtožujejo? Ja, za vse.. In ker sem v prvem razredu bil
bolj tak, da vmes, kadar česa nisem imel, sem vzel pa potem sem.. . (nedokončan stavek)
Kako si vzel Miha? Si prosil koga ali si samo vzel? Ja vzel sem in potem sem na drugi dan
prinesel nazaj. Pa zdaj oni mislijo, da jaz še to zmeraj delam.
Pa ti več tega ne delaš? Ne.
Zakaj si pa vzel stvari? Ker tega nisi imel? Ja, vzel sem, ker nisem imel niti ene stvari, ki
sem jo rabil, učiteljica pa tudi noče zmeraj posoditi.
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Kaj pa si želiš, da bi bilo v razredu drugače? Zamisli si, da imaš čarobno paličico, s
katerim bi lahko začaral svoj razred. Kaj vse bi spremenil? Da bi bili vsi prijatelji, da bi
se vsi skupaj igrali, pa da bi me povabili v svojo družbo, pa… Nič drugega.
Kako si pa zadovoljen s svojimi ocenami? Ali bi si mogoče želel malo boljše ocene? Ja
imel bi malo boljše, 3 in 4.
Ali te glede ocen tudi kdaj sošolci zafrkavajo? Ja tudi.. »ti si ena dobil, jaz sem več dobil,
hahaha..« Potem se tako lepo smejijo iz mene…Pa zdaj ko so se šli petelinčka z
peresnico..Sploh me niso vprašali, samo so vzeli mojo peresnico pa jo metali po tleh in po
njej skakali..
Kaj si pa ti naredil potem? Jaz sem jim vzel stran peresnico in jih vprašal, zakaj so jo vzeli,
pa so jo rekli da kar tako…
Kaj bi mi še sam rad povedal o razredu, o sošolcih? Si želiš več prijateljev? Ja..
Pa si želiš, da bi se vsi med seboj dobro razumeli in da te zaradi revščine ne bi
zafrkavali? Ja to…
Kaj pa glede materialnih stvari, kaj si želiš? Novih oblačil, torbe, ali kaj drugega…? Da
bi imel tudi tako kot oni… Kako to misliš Miha, kot oni, da bi imel iste stvari ali več? Ne,
da bi imel iste stvari kot oni, da se ne bi delali »norca iz mene« (me zafrkavali). Vmes mama
tudi ne more prati pa si vzamem tudi oblačila, ki so mogoče malo umazana, mala pika, pa ko
pridem, me vprašajo, kako to hodim. Vsi mislijo o meni, da sem reven, da imam umazana
oblačila, da mama ne more prati pa to…

O DOMU, DRUŽINI…
Zdaj bi te pa prosila, da opišeš svoj doma, kako je doma. V mojem domu sta dve majhni
postelji, tri postelje..moja, bratova pa mamina. Pa dve televiziji, mamina pa moja, katero mi je
prinesla učiteljica Suzana. Pa imamo stroj za oblačila, samo se je pokvaril.
Kako pa potem mama pere oblačila? Na roke? Ja, pa vmes nese prat k sosedu. Pa imamo
veliko sobo z oblačili, samo so že miši malo ven pojedle.
Če te prav razumem, imate v hiši miši? Ja.
Tam, kjer spiš so tudi miši? Ja, pa v mamini sobi tudi.
Računalnik imaš? Ja imam.
Kaj pa igrače? Katere igrače imaš doma? Igrač nimam, brat ima nekaj igrač, ki jih je
prinesla učiteljica Sonja.
Kaj pa žogo? Nimam niti ene žoge, ne košarkaške ne nogometne…nimam igrač..brat ima
takšne majhne avte…
Kako se pa potem doma igraš? Nikakor, morem se samo učiti…
Kaj pa delaš, kadar se ne učiš? Potem grem malo ven, se vozim s sosedovim
kolesom..vmes je pijan in mi ga ne da…(molk)..
Kaj še delaš Miha v prostem času? Zunaj sem, se igram z mucami…
Imaš muce? Ja, šest malih.
Uf, jih imaš veliko. Kaj pa kužka? Ja, dva. Vmes grem z njima na sprehod. Včeraj sem
ravno šel z kužkom na sprehod in sem našel tri gobe. Ja? A že rastejo? Ja..
Rad hodiš gobarit? Ja..
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Še kaj?.. (tišina)…Povej mi eno igračo, ki jo imaš doma..Imaš mogoče karte Uno? Ali kje
si se naučil kartati? To sem se pa naučil pri sosedu…
Kaj pa imaš doma za igrati? S čim si se najraje igral, ko si bil še malo mlajši? Z
majhnimi avti…
Kakšno igračo pa si želiš, če bi jo lahko dobil? U..težko povem..ne vem…
Si mogoče kakšno videl pri sošolcih? Ja sošolci imajo...ne igrač, ampak pravi telefon… Jaz
bi imel pravi telefon..Jaz imam bolj takšnega..prej ga je imela mama…
Tega ti je dala mama ali učiteljica Sonja? Mama, prvega mi je dala učiteljica Sonja.
Ga imaš s sabo? Ja, ti pokažem… (mi pokaže telefon)…
Saj pa ta telefon ni tako slab…Ja samo jaz bi imel drugačnega..
Kakšnega? Na touch? Ja LG…
Imajo sošolci take telefone? Ja vsi imajo in potem se iz mene delajo norca, ker jaz nimam
takega telefona in da ne morem biti z njimi prijatelj…
Zato ker nimaš takega telefona? Ja
Računalnik imaš, si rekel? Ja imam ga...
Kaj pa delaš z računalnikom? Se učiš, igraš igrice? Ja učim se, na Facebooke sem…
Igrice tudi igraš? Vmes… Katere pa? Poštevanko. Torej se igraš in učiš hkrati? Ja.
Se kdaj pogovarjaš s sošolci o igricah? Oni igrajo samo nogomet…
Na računalniku? Ja…
Kaj pa ti? Jaz pa bolj igre 123, ne pa nogomet…
Ni ti fajna tista igrica? Ne, ne igram nogometa pa zato je tudi ne igram na računalniku..niti
ga nočem igrati…
Nočeš igrati nogometa? Ne, ker mi govorijo, da če bom igral nogomet, me bodo »klizali«,
»dol metali«, pa če bom v golu, mi bodo nabijali v glavo…zato nočem igrati nogometa..
Katere interesne dejavnosti pa obiskuješ? Zdrav življenjski slog.
Tu ste skupaj s sošolci? Ja…
Kako se pa tam razumete? Ste skupaj ali si nagajate? Ne, nagajamo si bolj…vsaj je na
svoji strani…jaz sem na svoji strani, bolj pri učitelju, dečki in deklice pa so na drugi strani…
Kateri ti pa bolj nagajajo, deklice ali dečki? Oboji, vsi…
Kaj pa med deklicami, imaš kakšno prijateljico v razredu? Vmes Tina, vmes se pa tudi
spre z mano…
Zakaj? Zato ker vmes nima šilčka in misli, da ga jaz imam. Če pa ji ga ne dam, pa se spre z
mano. Pa ravnilo sem ji enkrat posodil, pa mi ga še ni vrnila..Pa sem učiteljici povedal, pa je
rekla, da naj to sami uredimo med seboj.
Pa si povedal Tini? Ja sem, pa je rekla, da mi ni vzela in da mi ga je v razredu nastavila. Pa
ga sploh ni, ampak se laže. Pa vmes tudi ona kaj vzame domov pa več ne vrne, pa sem zmeraj
jaz kriv. Zmeraj jaz.
Ima Tina v razredu veliko prijateljev? Niti ne…ker vmes kaj odnese pa tudi noben noče
biti njen prijatelj.
Rekel si tudi, da imate doma tudi dve televiziji. Jo rad gledaš? Tako tako…Kaj pa najraje
gledaš? Kakšen film dober…samo potem zmeraj brat pride pa preklopi na risanke pa ne
morem gledati filma..
Pa gledaš potem skupaj z bratom risanke? Včasih..V redu.
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Zdaj pa mi prosim malo opiši, kakšen je tvoj dan doma, kadar nisi v šoli? Med tednom
recimo se zbudiš ob 6. uri, ob 8. uri začneš pouk. Po dveh ali pa treh urah imate malico
in malo daljši odmor, nato spet pouk in kosilo. Po kosilu pa se udeležite še kakšnih
interesnih dejavnosti ali pa greste domov. Kako pa poteka tvoj dan doma? Na primer
med vikendom? Vstanem ob 12ih..Dobro, zdaj to nedeljo ne, ker gremo v K…., ker imajo
konfirmacijo8 pa potem gremo z mamo. Tam sem se jaz rodil.. Ja? Lepo.
Kaj pa drugače? Npr. v soboto, kaj delaš? Bolj nič, bolj se učim in gledam televizijo.
Zjutraj vstanem, zajtrkujem, potem gledam televizijo.
Pomagaš tudi mami kaj? Ja vmes.
Kaj pa na primer? Na njivi…
Kaj pa imate na njivi? Mama je kupila…aj..kako se že reče? na l je… lubenice…
Lubenice ste doma posadili? Ja, pa že grejo ven.. Zanimivo.
Imate še kaj na njivi? Ja krompir…
Imate tudi katere domače živali? Ja imamo kokoši…sosed pa ima še prašiče…
To je mamin prijatelj? Ja on…
Rad greš k njemu? A-a….
Bi mi še mogoče kaj rad povedal? Ne vem…nimam več nič takšnega za povedati…
V redu.
No pa greva še enkrat k čarobni palčki, katero sem ti omenila že prej. Predstavljaj si, da
greš danes spat in se jutri zbudiš v popolnoma nov, drugačen in idealen svet. Kaj bi bilo
v tem svetu drugače? Kje bi bil ti? Kakšen bi bil ti? In kakšni bi bili drugi? Opiši mi
malo ta čarobni svet, kako ga vidiš.
Šel bi v Indijo…
Zakaj? Fajn mi je tam.
Kaj ti je všeč tam? Pokrajina, pa veliko prostora je pa to…
Kaj pa če bi imel palčko, s katero bi lahko spremenil ta naš kraj? Šolo, kraj, kjer živiš?
Kaj bi spremenil? Da bi bili vsi prijatelji…
Kaj pa doma? Ne bi nič spremenil? (molk)…ne bi…
Bi kaj imel, česar zdaj nimaš? Jaa, za telefon bi imel slušalke, pa mi jih mama noče kupiti,
ker so drage… aja, pa še novi računalnik, ker nam več ne gre…
Kako bi pa sebe opisal v novem svetu? Če bi lahko bil, bi bil kralj…imel bi lepa oblačila, pa
vsem bi samo povedal, kaj naj delajo…
Kaj pa igrače? A-a če, bi bil kralj, jih ne bi imel…imel bi novi telefon, računalnik pa
slušalke za telefon…
Kje bi pa bila tvoja mama pa bratec? Kako si ju predstavljaš? Am…Tako kot zdaj…
Kaj pa koga drugega bi »spremenil«, začaral? Sošolce… Da bi bili moji prijatelji…
Kaj bi jim pa rad sporočil? Da naj si bodo z mano dobri in prijatelji.
V redu Miha. Mislim, da s tem lahko zaključiva. Hvala za pogovor.

8

Konfirmacija je birmi podoben obred pri protestantih (SSKJ).
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PRILOGA 11
Kodiranje intervjuja
KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

KATEGORIJE

da se razumete? Ja…Da se igrate

PRIJATELJSKI

POJMOVANJE
PRIJATELJSTVA

skupaj? Ja…Da se družite? Ja…

RAZUMEVANJE

Da smo vsi prijateljski…

Ja imam, enega prijatelja.
Je Jaka tudi tvoj sošolec? Ja.
Če kaj ne znam, mi pomaga pri
nalogi, vmes če kaj ne znam, mi tudi

SKUPNO IGRANJE
DRUŽENJE
PRIJATELJ
SOŠOLEC PRIJATELJ
»NALOGE«
PRIJATELJSTVA

kaj ven pove, vmes se skupaj igrava,
ko prinese karte… pa še kaj..
Ne, jaz sedim sam.

POMOČ PRI NALOGAH
SKUPNO IGRANJE

pri vseh predmetih? Ja..
Sam sem se usedel, ker nihče noče

SOŠOLEC
PRIJATELJ

SEDENJE PRI POUKU

SEDENJE PRI
POUKU

sedeti z mano. Ne vem, vsi so se
skupaj posedli..

SEDENJE PRI POUKU

Ja sem, ampak ga je tudi drugi

SEDENJE PRI
POUKU

vprašal. Najprej se je usedel pri meni,
potem pa ga je še drugi sošolec
vprašal, če bi sedel z njim in je potem

SOŠOLEC PRIJATELJSEDENJE PRI POUKU

šel tja.

PRIJETELJ

Enega še imam iz 6. razreda..
Tako tako bolj…
Prijazen, se rad igra… (molk)..
Ja, mi pomaga pri nalogi
Greva ven in gledava, kaj počnejo
drugi..
Ne, midva samo gledava bolj od
daleč..

PRIJATELJ
IMETI RAD PRIJATELJE
PRIJAZEN IN IGRIV
PRIJATELJ

LJUBEZEN
PRIJATELJEV
OSEBNOSTNE
LASTNOSTI
PRIJATELJA

POMOČ PRI NALOGAH
DRUŽENJE MED

PREŽIVLJANJE
SKUPNEGA ČASA

ODMORI

Torej se z njimi ne igrata? Ne.. Jan
tudi ne? Ne…

DRUŽENJE MED
57

DRUŽENJE MED
ODMORI Z

Vaju kdaj povabijo zraven k igri?

ODMORI S SOŠOLCI

Ne…Jana vmes. Tebe pa ne? Ne.
Druge vse, samo mene ne.

OSTALIMI
SOŠOLCI

DRUŽENJE MED
ODMORI S SOŠOLCI

Ja dostikrat smo se skregali, samo
smo si potem naprej bili dobri..
Zmeraj kadar je v razredu kaj narobe,

»GREŠNI KOZEL«

ZAVRAČANJE S
STRANI
SOŠOLCEV

sem jaz kriv. Čeprav nisem.. Pa potem OBTOŽEVANJE
grejo vsi name…
Če kadar komi povem, potem
učiteljica pove pred razredom, da sem

»GREŠNI KOZEL«

jaz rekel in potem mi spet vsi grozijo,

GROŽNJE

ZAVRAČANJE S
STRANI
SOŠOLCEV

da me bodo pretepli.
Slabo...

Ker nimam prijateljev v

POČUTJE V RAZREDU

POČUTJE V
RAZREDU

razredu…Noben se noče z mano
igrati..Vsi grejo samo z drugimi ven

BREZ PRIJATELJEV V

pa tudi Jan gre z njimi..Vmes še Jan ni RAZREDU
z mano prijatelj..
Pa te kdaj Jan povabi zraven, kadar
grejo ven? Ne…
ŽELJE IN
PRIZADEVANJA

Ja, sem povedal..Ko so se šli Uno in
so bili štirje, grejo se pa lahko več kot

NJEGOVE ŽELJE PO

štirje.. pa sem vprašal če lahko grem

DRUŽENJU IN IGRANJU

zraven, a so rekli da ne »ker ti te igre
ne veš in se poberi stran«.
Ja, pa so rekli, da naj grem vstran, da
naj ne gledam..Pa predvčeraj je bilo,
da so se oni šli osla, jaz pa sem zraven
ZAVRAČANJE S
STRANI
SOŠOLCEV

sedel in gledal in sem na mizo dal
roke, pa mi je Matej rekel, da naj na
njegov mizo ne dajem roke, da me bo

ZAVRAČANJE

udaril po rokah…In potem me je
tolkel po prstih..
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Od drugega, tretjega…

ZAVRAČANJE S
STRANI
ZAČETEK ZAVRAČANJA
SOŠOLCEV
S STRANI SOŠOLCEV

Takrat še nismo bili skupaj..

VZROKI ZAVRAČANJA

Ne vem..mogoče da sem reven ali to..

PO NJEGOVEM MNENJU

Ja, ker me nočejo povabiti zraven, ker
mislijo, da se to (te igre) še nisem

ZAVRAČANJE S
STRANI
SOŠOLCEV

VZROKI ZAVRAČANJA

nikoli igral pa mogoče zato..
DOŽIVLJANJE
ČUSTEV OB
ZAVRAČANJU

Ne, eden mi je samo rekel »kaj ti
reven, ti se to ne moreš nič igrati, ker
nimaš takšnih igrač kot jaz«.
Žalosten..

DOŽIVLJANJE ČUSTEV

ŽELJE

Rad bi bil v njihovi družbi, a te ne
sprejmejo? Ja..(pove z žalostnim

ŽELJE

glasom)
Bolj deklice..pa dečki tudi…deklice

ZAVRAČANJE

pa dečki skupaj držijo.. V sredo, ko
smo igrali nogomet, pa smo volili…pa

ZAVRAČANJE S
STRANI
SOŠOLCEV

potem smo bili mi slabši pa boljši..pa
sva se jaz in Rok menjala..pa so v tisti
boljši skupini potem rekli »vaj ti si
spet tu, nori, ki ne veš igrati
nogometa«. Jaz ne hodim k nogometu

NOGOMET
ŠPORT

in ga ne vem tako igrati..
Te ne zanima? Ja me…

INTERES

Ja, lahko hodiš k zimski ligi..

PLAČLJIVA ZIMSKA

Za plačati..

LIGA

Ne, ne morem, ker nimam niti žoge..

NOGOMETNA ŽOGA
ZAVRAČANJE IN
NORČEVANJE S
STRANI
SOŠOLCEV

Pa marsikaj govorijo..Pa za adidaske,
ki si mi jih ti prinesla.. »kaj Miha,
neke stare copate maš«. Pa sem jim
rekel, da si mi jih ti prinesla, pa so

NORČEVANJE

rekli »ah mi ne verjamemo, to si nekje
s smetišča vzel«.
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Ja, za vse.. In ker sem v prvem
razredu bil bolj tak, da vmes, kadar

KRAJE V PRVEM
RAZREDU

česa nisem imel, sem vzel pa potem
sem.. . (nedokončan stavek)
Ja vzel sem in potem sem na drugi

KRAJE V PRVEM

dan prinesel nazaj. Pa zdaj oni mislijo, RAZREDU
da jaz še to zmeraj delam.
Ne.

TRENUTNO STANJE

Ja, vzel sem, ker nisem imel niti ene
stvari, ki sem jo rabil, učiteljica pa

POMANJKANJE

tudi noče zmeraj posoditi.

POTREBŠČIN

VZROKI ZA
KRAJE

Da bi bili vsi prijatelji, da bi se vsi
skupaj igrali, pa da bi me povabili v
svojo družbo, pa… Nič drugega.

ŽELJE

ŽELJE

Ja imel bi malo boljše, 3 in 4.
Ja tudi.. »ti si ena dobil, jaz sem več

OCENE

dobil, hahaha..« Potem se tako lepo
smejijo iz mene…Pa zdaj ko so se šli
petelinčka z peresnico..Sploh me niso

NORČEVANJE

ZAVRAČANJE IN
NORČEVANJE

vprašali, samo so vzeli mojo peresnico
pa jo metali po tleh in po njej skakali..
Jaz sem jim vzel stran peresnico in jih
vprašal, zakaj so jo vzeli, pa so jo
rekli da kar tako…
Si želiš več prijateljev? Ja..
Pa si želiš, da bi se vsi med seboj

ŽELJA PO PRIJATELJIH

dobro razumeli in da te zaradi

ŽELJA PO

revščine ne bi zafrkavali? Ja to…

RAZUMEVANJU IN

Da bi imel tudi tako kot oni…

SPREJEMANJU

Ne, da bi imel iste stvari kot oni, da se
ne bi delali »norca iz mene« (me

ŽELJE

zafrkavali). Vmes mama tudi ne more
prati pa si vzamem tudi oblačila, ki so
mogoče malo umazana, mala pika, pa
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ŽELJE

ko pridem, me vprašajo, kako to
hodim. Vsi mislijo o meni, da sem
reven, da imam umazana oblačila, da

NORČEVANJE ZARADI

mama ne more prati pa to…

REVŠČINE

ZAVRAČANJE IN
NORČEVANJE
ZARADI
REVŠČINE

V mojem domu sta dve majhni
postelji, tri postelje..moja, bratova pa
mamina. Pa dve televiziji, mamina pa
moja, katero mi je prinesla učiteljica

OPREMLJENOST DOMA

Sonja. Pa imamo stroj za oblačila,
OPREMELJENOST
DOMA

samo se je pokvaril.
Ja, pa vmes nese prat k sosedu. Pa
imamo veliko sobo z oblačili, samo so
že miši malo ven pojedle.

GLODAVCI V HIŠI

Tam, kjer spiš so tudi miši? Ja, pa v
mamini sobi tudi.
Ja imam.

RAČUNALNIK
MATERIALNE
DOBRINE

Igrač nimam, brat ima nekaj igrač, ki
jih je prinesla učiteljica Sonja.

IGRAČE

Nimam niti ene žoge, ne košarkaške
ne nogometne…nimam igrač..brat ima ŽOGA
takšne majhne avte…
Nikakor, morem se samo učiti…

PROSTI ČAS DOMA

Potem grem malo ven, se vozim s

PREŽIVLJANJE
PROSTEGA ČASA

sosedovim kolesom..vmes je vinjen in
mi ga ne da…(molk)..

PROSTI ČAS DOMA

Zunaj sem, se igram z mucami…
Ja, šest malih.
Kaj pa kužka? Ja, dva. Vmes grem z
njima na sprehod. Včeraj sem ravno
šel z kužkom na sprehod in sem našel
tri gobe
Rad hodiš gobarit? Ja..

PROSTI ČAS DOMA

Z majhnimi avti…

NAJLJUBŠE IGRAČE, KO
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MATERIALNE

U..težko povem..ne vem…

JE BIL ŠE MAJHEN

DOBRINE

Ja sošolci imajo...ne igrač, ampak
pravi telefon… Jaz bi imel pravi

ŽELJE

telefon..Jaz imam bolj takšnega..prej

MOBITEL

ŽELJE

ga je imela mama…
Mama, prvega mi je dala učiteljica
Sonja.
Ja samo jaz bi imel drugačnega..

ŽELJA IMETI TELEFON

Na touch? Ja LG…

NA DOTIK

Ja vsi imajo in potem se iz mene
delajo norca, ker jaz nimam takega

NORČEVANJE

telefona in da ne morem biti z njimi

SOŠOLCEV ZARADI

prijatelj…

TELEFONA

ZAVRAČANJE IN
NORČEVANJE
SOŠOLCEV

Ja
Ja imam ga...
Ja učim se, na Facebooke sem…
Igrice tudi igraš? Vmes… Katere pa?

RAČUNALNIK

MATERIALNE
DOBRINE

GROŽNJE SOŠOLCEV

GROŽNJE
SOŠOLCEV

Poštevanko. Torej se igraš in učiš
hkrati? Ja.
Oni igrajo samo nogomet…
Na računalniku? Ja…
Jaz pa bolj igre 123, ne pa nogomet…
Ne, ne igram nogometa pa zato je tudi
ne igram na računalniku..niti ga
nočem igrati…
Ne, ker mi govorijo, da če bom igral
nogomet, me bodo »klizali«, »dol
metali«, pa če bom v golu, mi bodo
nabijali v glavo…zato nočem igrati
nogometa..
Zdrav življenjski slog.

INTERESNE

Ja…

DEJAVNOSTI

INTERESNE
DEJAVNOSTI

Ne, nagajamo si bolj…vsak je na svoji
strani…jaz sem na svoji strani, bolj

ODNOS S SOŠOLCI
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ZAVRAČANJE S

pri učitelju, dečki in deklice pa so na

STRANI
SOŠOLCEV

drugi strani…
Oboji, vsi…
Vmes Tina, vmes se pa tudi spre z
mano…
Zato ker vmes nima šilčka in misli, da

SOŠOLKA PRIJATELJICA SOŠOLKA
PRIJATELJICA

ga jaz imam. Če pa ji ga ne dam, pa se
spre z mano. Pa ravnilo sem ji enkrat
posodil, pa mi ga še ni vrnila..Pa sem
učiteljici povedal, pa je rekla, da naj
to sami uredimo med seboj.
Ja sem, pa je rekla, da mi ni vzela in
da mi ga je v razredu nastavila. Pa ga
sploh ni, ampak se laže. Pa vmes tudi
ona kaj vzame domov pa več ne vrne,

KRIVDA

OBTOŽEVANJE

pa sem zmeraj jaz kriv. Zmeraj jaz.
Niti ne…ker vmes kaj odnese pa tudi
noben noče biti njen prijatelj.

KRAJE V RAZREDU

OBTOŽEVANJE

Rekel si tudi, da imate doma tudi dve
televiziji. Jo rad gledaš? Tako tako…
Kakšen film dober…samo potem
zmeraj brat pride pa preklopi na

TELEVIZIJA

risanke pa ne morem gledati filma..
Včasih..V redu.
Zdaj pa mi prosim malo opiši, kakšen
je tvoj dan doma, kadar nisi v šoli?
Med tednom recimo se zbudiš ob 6.
uri, ob 8. uri začneš pouk. Po dveh ali
pa treh urah imate malico in malo
daljši odmor, nato spet pouk in kosilo.
Po kosilu pa se udeležite še kakšnih
interesnih dejavnosti ali pa greste
domov. Kako pa poteka tvoj dan
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MATERIALNE
DOBRINE

doma? Na primer med vikendom?
Vstanem ob 12ih..Dobro, zdaj to
nedeljo ne, ker gremo v K…., ker
imajo konfirmacijo pa potem gremo z
mamo. Tam sem se jaz rodil..
Bolj nič, bolj se učim in gledam

POTEK DNEVA V

televizijo. Zjutraj vstanem,

VIKENDU

POTEK DNEVA V
VIKENDU

zajtrkujem, potem gledam televizijo.
Ja vmes.
Na njivi…

POMOČ MAMI

POTEK DNEVA V
VIKENDU

Mama je kupila…aj..kako se že reče?
na l je… lubenice…
Ja, pa že grejo ven..

LUBENICE

Ja krompir…

KROMPIR

Ja imamo kokoši…sosed pa ima še

KOKOŠI

DOMAČI
PRIDELKI
DOMAČE ŽIVALI

prašiče…
Ja on…
Rad greš k njemu? A-a….
Predstavljaj si, da greš danes spat in
se jutri zbudiš v popolnoma nov,
drugačen in idealen svet. Kaj bi bilo v
tem svetu drugače? Kje bi bil ti?
Kakšen bi bil ti? In kakšni bi bili
drugi?
ČAROBNI SVET

ČAROBNI
IZMIŠLJEN SVET

veliko prostora je pa to…

PROSTORSKOST

Da bi bili vsi prijatelji…

PRIJATELJSTVO

ČAROBNI
IZMIŠLJEN SVET

Šel bi v Indijo…
Fajn mi je tam.
Kaj ti je všeč tam? Pokrajina, pa

Kaj pa doma? Ne bi nič spremenil?
(molk)…ne bi…
Jaa, za telefon bi imel slušalke, pa mi

SLUŠALKE ZA TELEFON

jih mama noče kupiti, ker so drage…
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MATERIALNE
DOBRINE V
ČAROBNEM

aja, pa še novi računalnik, ker nam

NOVI RAČUNALNIK

SVETU

Če bi lahko bil, bi bil kralj…imel bi

KRALJ

ČAROBNI SVET

lepa oblačila, pa vsem bi samo

LEPAOBLAČILA, DELIL

povedal, kaj naj delajo…

BI POVELJA

več ne gre…

A-a če, bi bil kralj, jih ne bi
imel…imel bi novi telefon, računalnik

NOVI TELEFON,

pa slušalke za telefon…

RAČUNALNIK IN

MATERIALNE
DOBRINE V
ČAROBNEM
SVETU

SLUŠALKE ZA TELEFON
(IGRAČ PA NE)
Am…Tako kot zdaj…

MAMA IN BRAT BI

DRUŽINA V
ČAROBNEM
SVETU

OSTALA ENAKA
Sošolce… Da bi bili moji prijatelji…

SOŠOLCI – VSI
PRIJATELJI

SOŠOLCI V
ČAROBNEM
SVETU

Da naj si bodo z mano dobri in
prijatelji.

RAZUMEVANJE IN
PRIJATELJSTVO
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SOŠOLCI V
ČAROBNEM
SVETU

PRILOGA 12
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