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POVZETEK 

 

Raziskovala sem področje čustvene inteligentnosti ter osebnostne dimenzije 

ekstravertnost – introvertnost pri otrocih z laţjo motnjo v duševnem razvoju. 

Osebnostne lastnosti, ki jih opredeljuje čustvena inteligentnost, pomembno 

vplivajo na otrokov razvoj, še posebej na njegovo delovanje v oţjem in širšem 

okolju. Čustvena inteligentnost se povezuje z osebnostno dimenzijo 

ekstravertnost – introvertnost. Za ekstravertne osebe sta značilni impulzivnost 

in druţabnost. Ugotavljala sem, kakšna je stopnja izraţenosti posameznih 

področij čustvene inteligentnosti ter povezavo z osebnostno dimenzijo 

ekstravertnost – introvertnost. 

Čustveno inteligentnost sem razdelila na 12 komponent: prilagodljivost, 

asertivnost, zaznavanje čustev, izraţanje čustev, obvladovanje lastnih čustev, 

obvladovanje čustev drugih, impulzivnost, samozavest, samomotiviranje, 

druţabnost, obvladovanje stresa ter empatijo. Z osebnostno dimenzijo 

ekstravertnost – introvertnost sem povezala impulzivnost in druţabnost. 

Glavni cilji raziskovanja so bili ugotoviti razlike med dekleti in fanti pri 

komponentah prilagodljivost, zaznavanje čustev, izraţanje čustev, impulzivnost, 

samozavest, samomotiviranje, obvladovanje stresa ter empatija, ugotoviti 

korelacijo med asertivnostjo ter izraţanjem čustev, med obvladovanjem lastnih 

čustev ter obvladovanjem čustev drugih, med obvladovanjem lastnih čustev ter 

impulzivnostjo in med druţabnostjo ter empatijo in ugotoviti izraţenost 

komponent impulzivnost in druţabnost pri ekstravertnih osebah. 

Vprašalnik sem sestavila sama. Učence sem vodila skozi celoten vprašalnik 

tako, da sem glasno brala vprašanja in odgovore. Pridobljene podatke sem 

obdelala s pomočjo računalniških programov Microsoft Excel ter SPSS. 

Rezultati raziskave kaţejo, da spadajo dekleta v skupino z nizko izraţeno 

stopnjo komponente na naslednjih področjih: prilagodljivost, izraţanje čustev, 

impulzivnost in obvladovanje stresa, na področjih: zaznavanje čustev, 

samozavest, samomotiviranje in empatija pa v skupino z visoko izraţeno 

stopnjo. 

Fantje imajo nizko izraţeno stopnjo komponente na naslednjih področjih: 

prilagodljivost, impulzivnost in obvladovanje stresa, na področjih zaznavanje 

čustev, izraţanje čustev, samozavest, samomotiviranje in empatija pa visoko. 



Po predvidevanjih je med asertivnostjo in izraţanjem čustev (ne glede na spol) 

ter med obvladovanjem lastnih čustev in obvladovanjem čustev drugih pozitivna 

korelacija, čeprav v obeh primerih ni statistično pomembna. Prav tako je po 

pričakovanjih negativna korelacija med obvladovanjem lastnih čustev in 

impulzivnostjo, ki je statistično pomembna na stopnji tveganja 0,01, ter pozitivna 

korelacija med druţabnostjo in empatijo, ki je statistično pomembna na stopnji 

tveganja 0,01. 

Na podlagi rezultatov raziskave spadajo ekstravertne in introvertne osebe v 

skupino z nizko izraţeno stopnjo impulzivnosti. Impulzivnost je sicer bolj 

izraţena pri ekstravertnih kot pri introvertnih osebah, vendar razlike niso 

statistično pomembne. Ekstravertne in introvertne osebe spadajo v skupino z 

visoko izraţeno stopnjo druţabnosti. Druţabnost je bolj izraţena pri 

ekstravertnih kot pri introvertnih osebah, vendar razlike niso statistično 

pomembne. 

Rezultati raziskave kaţejo, katere komponente čustvene inteligentnosti bi bilo 

pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju potrebno izboljšati. Visoko razvite 

komponente nam lahko pomagajo izboljšati ostala področja, in sicer v razredu 

ali pri individualnem delu izven šole. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND EXTRAVERSION – INTROVERSION 

PERSONALITY DIMENSION OF CHILDREN WITH MILD MENTAL DISORDER 

 

ABSTRACT 

 

I researched the areas of emotional intelligence and extraversion – introversion 

personality dimension of children with mild mental disorder. A child’s 

development depends significantly on emotional intelligence characteristics, 

especially the child’s ability to function normally in his or her environment. 

Emotional intelligence is linked to the extraversion – introversion personality 

dimension. Two components: are characteristic of extroverted people: 

impulsiveness and social competence. I wanted to establish what the expressed 

level of particular components of emotional intelligence was and its connection 

to the extraversion – introversion personality dimension of children with mild 

mental disorders. 

I divided emotional intelligence into 12 components: adaptability, assertiveness, 

emotional appraisal, emotional expression, emotional management of others, 

emotional regulation, impulsiveness, self-esteem, self-motivation, social 

competence, stress management and empathy. 

The main objective of the research was to measure the differences between 

girls and boys regarding the components of adaptability, emotional appraisal, 

emotional expression, impulsiveness, self-esteem, stress management and 

empathy. Additionally, I also wished to measure the correlation between 

assertiveness and emotional expression, between emotional regulation and 

emotional management of others, between emotional regulation and 

impulsiveness and between social competence and empathy as well as the 

impulsiveness and social competence of extroverted people. 

I prepared a questionnaire, leading the students through the entire 

questionnaire by reading aloud the questions and answers. The data obtained 

were then processed using the Microsoft Excel and SPSS software 

programmes. 

The results of the survey showed, that the girls fell into the group with low 

expressed level of adaptability, emotional expression, impulsiveness and stress 



management. They ranked highly in terms of expressed level of emotional 

appraisal, self-esteem, self-motivation and empathy. 

Boys fell into the group with low expressed level for the following components: 

adaptability, impulsiveness and stress management, and ranked highly with 

regard to emotional appraisal, emotional expression, self-esteem, self-

motivation and empathy. 

According to expectations, the correlation between assertiveness and emotional 

expression (not according to gender), between emotional regulation and 

emotional management of others was positive, although statistically negligible in 

both cases. The correlation between emotional regulation and impulsiveness 

was negative and between social competence and empathy positive, both being 

statistically significant at a level of 0.01. 

Based on the results of the research, extroverted and introverted people tend to 

possess a low expressed level of impulsiveness. The level of impulsiveness is 

more expressed among extroverted than introverted people, however, the 

difference is not statistically significant. Extroverted and introverted people 

possess a high expressed level of social competence. The level of social 

competence is more expressed among extroverted than introverted people, and 

again, the difference is not statistically significant. 

The results of the research show which components of emotional intelligence of 

children with mild mental disorders need to be developed. Those components 

that are highly developed can aid us in improving other components, whether in 

the classroom or in relation to individual work outside of school. 
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1 UVOD 

 

Vsaka osebnost je edinstvena zgradba, ki jo opredeljujejo trdnost temeljev, 

vzdrţljivost pročelja in lepota kritine. Vsako osebnost bogatijo edinstvene 

sposobnosti in značilnosti, od prirojenih do pridobljenih. Vsak roditelj, učitelj ter 

celotni šolski sistem si prizadeva za najbolj optimalen razvoj posameznika. To se 

pri otrocih z laţjo motnjo v duševnem razvoju zdi še posebej teţko, saj so 

prisotni večji ali manjši primanjkljaji na področju kognitivnega delovanja. Vendar 

bistvo reševanja problemov je iskanje rešitev, zato moramo ob teţjih preprekah 

bolj poglobljeno iskati svetle točke.  

Pomembno področje posameznikovega delovanja poleg umske inteligentnosti je 

tudi čustvena inteligentnost, ki je v določeni meri prirojena, vendar jo je po 

mnenju raziskovalcev moţno progresivno razvijati. Za otroke z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju je značilna niţja intelektualna sposobnost kot pri njihovih 

vrstnikih, kar pa ni nujno povezano z niţjo stopnjo razvitosti čustvene 

inteligentnosti. Moţno je povečati zavedanje čustev ter vseh ostalih področij 

čustvene inteligentnosti. 

Cilj vzgojnega in izobraţevalnega procesa je najbolj optimalen razvoj otrok. Še 

posebej pri otrocih z laţjo motnjo v duševnem razvoju je potrebno uporabiti 

raznovrstne tehnike in metode, da lahko uspešneje stremimo k izpolnitvi ciljev ter 

otroke učimo čim bolj samostojnega ţivljenja. Cilj je torej samostojen 

posameznik, za katerega sta seveda značilni čustvena zrelost in stabilnost. 

Čustvena inteligentnost nam omogoča poglobitev v naše razmišljanje in vedenje, 

tako pa lahko vplivamo na svoje vedenje (Dann, 2001). Čustvena inteligentnost v 

vsem svojem obsegu poskuša opredeliti vse tiste posameznikove sposobnosti in 

lastnosti, ki opisujejo in identificirajo posameznikovo delovanje na celovitem 

področju poleg splošnih umskih sposobnosti (IQ). Čustvena inteligentnost temelji 

na samozavedanju, kar je potrebno tudi pri otrocih z laţjo motnjo v duševnem 

razvoju sistematično razvijati. 

Samozavedanje odpira vrata k večji samostojnosti, predvsem pa posameznik 

lahko vrednoti tudi še kako pomembne medosebne odnose, ki temeljijo na 

ustreznosti posameznikovega delovanja v okolju. 
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Čustvena inteligentnost je sestavljena iz več komponent, po zgledu Petridesa in 

Furnhama (2001) sem opredelila naslednje: prilagodljivost, asertivnost, 

zaznavanje čustev, izraţanje čustev, obvladovanje lastnih čustev, obvladovanje 

čustev drugih, impulzivnost, samozavest, samomotiviranje, druţabnost, 

obvladovanje stresa ter empatijo. 

Osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost na zanimiv način opiše 

razlike med posamezniki. Glede na usmeritev in gibanje energije znotraj zavesti 

lahko razlikujemo ekstravertne in introvertne osebe. Za prve je značilna 

usmeritev psihične energije oziroma psihičnega delovanja navzven, k zunanjemu 

svetu in objektom, za druge pa usmeritev psihične energije navznoter, v lastni, 

subjektivni svet (Kompare idr., 2002). 

Za ekstravertne osebe je značilno, da so druţabne in običajno precej impulzivne 

(Kompare idr., 2002). Z raziskovanjem teh dveh komponent sem tako povezala 

čustveno inteligentnost z osebnostno dimenzijo ekstravertnost – introvertnost.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 ČUSTVA 

 

»Na dogajanje okrog nas se odzivamo na različne načine. Občutimo ga, 

opazujemo, razmišljamo o njem. Za doţivljanje sveta pa je značilno še nekaj. 

Doţivljamo ga tudi s čustvi (emocijami), ki so pozitivna ali negativna – z 

ugodjem ali neugodjem, z zadovoljstvom ali nezadovoljstvom, z veseljem in z 

ţalostjo, z upanjem ali s strahom, z ljubeznijo ali s sovraštvom. Nekateri pojavi 

nas privlačijo, drugi nas odbijajo, to pa zato, ker v nas zbujajo ustrezna čustva.«  

(Musek in Pečjak, 1997, str.111) 

 

2.1.1 Definicija čustev 

 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika definira čustvo kot »duševni proces ali 

stanje, ki je posledica odnosa med človekom in okoljem«. 

Čustvo je odnos med ţivljenjsko situacijo oziroma svetom in bitjem ali 

osebnostjo. Je reakcija bitja na določeno dogajanje. Gre za kvalitativno 

specifično reakcijo osebe na ţivljenjsko situacijo, saj ima človek moţnost 

različnega odziva na dogodke v svetu (Milivojević, 2008). 

Čustvena reakcija se v primerjavi z drugimi načini odzivanja osebe na dogodke v 

svetu razlikuje tako, da vsebuje posebno doţivljajsko kvaliteto. Oseba oblikuje 

odnos do določenega dogajanja s čustvenim odzivom, hkrati pa gradi tudi odnos 

do svojega odziva na to dogajanje. V čustveni reakciji je prisotno zaznavanje 

določenega dogodka in zaznavanje lastnega odziva na ta dogodek. Dogodek 

človek ne le zaznava, ampak ga tudi občuti (doţivlja). Zaradi te kvalitete – 

občutenja – se čustvene reakcije razlikujejo od drugih človekovih odzivov 

(Milivojević, 2008). 

Vsa čustva so spodbude k dejavnosti, trenutni načrti za ravnanje v ţivljenju. Izraz 

emocija (čustvo) vsebuje koren latinske besede movere, ki pomeni gibati se. 

Predpona e- doda pomen gibati se stran, kar nakazuje, da je teţnja k dejavnosti 

vsebovana v vsaki emociji (Goleman, 2006). »Vsak, ki je kdaj izkusil veliko 

veselje, ţeljo, jezo ali ţalost, ve, da so čustva vse prej kot statična duševna 

stanja« (Schilling, 2000, str. 3). 
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Čustvo posredno vključuje občutek in vse zanj značilne misli, duševna in 

biološka stanja ter pripravljenost za dejanje. Skupaj s sestavljenimi čustvi, 

njihovimi različicami, preoblikovanji in odtenki jih je več sto. V čustvih je več 

pretanjenosti, kot obstaja besed zanje (Goleman, 2006). 

»Čustva so torej duševni procesi, s katerimi doţivljamo poseben odnos do 

pojavov, predmetov, oseb, njihovo privlačnost ali pa neprivlačnost, njihovo 

svojevrstno doţivljajsko vrednost in barvitost. Čustvovanje daje našemu ţivljenju 

polnost, smisel in lepoto« (Musek in Pečjak, 1997, str.111). 

 

2.1.2 Pomen čustev 

 

Čustva imajo v našem ţivljenju velik pomen. Tekom evolucije so se najverjetneje 

razvila kot pojav za spodbujanje organizma v posebnih situacijah ter tako 

olajšala prilagajanje. Pri človeku se je ta pomen še razširil, kar daje našemu 

doţivljanju poseben pečat (Musek in Pečjak, 2001). 

Čustva nas poţenejo v akcijo, usmerjajo in preusmerjajo našo pozornost. Zelo 

hitro se oblikujejo odzivi bioloških sistemov: izraz obraza, napetost mišic, glas, 

ţivci, hormoni. Čustva nas usmerijo v primerno stanje za najboljši odziv. 

Pomagajo nam, da se branimo v nevarnosti, se zaljubimo, varujemo stvari, ki jih 

imamo radi, ţalujemo ob pomembni izgubi ter premagujemo velike ovire za 

uresničitev svojih ciljev. Čustva so tesno povezana z motivacijo: zaradi močnih 

čustev smo lahko zelo visoko motivirani. Čustva določijo naš poloţaj glede na 

naše okolje in nas pritegnejo k določenim ljudem, predmetom, dejanjem in 

idejam, od drugih pa nas odvračajo (Schilling, 2000). Izogibamo se tistim 

objektom in dejavnostim, ki povzročajo negativna čustva (neugodje, strah, gnus, 

ţalost), usmerjamo pa se k tistim, ki v nas zbujajo pozitivno čustvovanje (ugodje, 

veselje, simpatijo, estetski uţitek) (Musek in Pečjak, 1997). Nagnjenje k 

dejanjem je najbolj opazno pri ţivalih in otrocih, pri »civiliziranih« odraslih pa 

pogosto naletimo na odklon od naravnega čustva, značilnega za ţivali 

(prvinskega vzgiba) k dejanju, ki odstopa od najbolj pričakovanega odzivanja 

(Goleman, 2006). 
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Čustva nam pomagajo urejati odnose z drugimi. Pomembne so naše zmoţnosti 

izraţanja lastnih čustev in njihovo prepoznavanje pri sebi in pri drugih (Musek in 

Pečjak, 2001). 

 

2.1.3 Delovanje čustev – model kroţne emocionalne reakcije (model KER) 

 

Čustva so vedno izraz subjekta v povezavi z njegovim odnosom do sveta, zato 

jih je potrebno s tega vidika tudi pojasnjevati. Pristop pri obravnavi čustvenega 

doţivetja upošteva procese, ki nastopijo pred čustvom, in procese, ki mu sledijo, 

ne utemeljuje ga kot izolirano čustveno doţivetje, ki obstaja samo po sebi. 

Predstavlja sklep, da je vsako čustvo del zapletenega mehanizma, imenovanega 

kroţna emocionalna reakcija ali KER. Sestavljajo ga dogodki, ki privedejo do 

čustva in ki mu naravno sledijo. Ključni sestavni deli so: stimulusna situacija → 

zaznavanje stimulusne situacije → pripisovanje smisla (pomena) draţljaju → 

pripisovanje pomembnosti temu smislu → telesna obdelava pomembne 

informacije → pripravljenost za akcijo → razmišljanje in izbira vedenja → 

vedenje oziroma akcija, usmerjena na → stimulusno situacijo. Gre za zapleten 

kognitivno-fiziološko-vedenjski pristop. Čustvo je vmesni del: začne se z 

zaznavanjem stimulusne situacije, konča pa z akcijo, ki je usmerjena v 

stimulusno situacijo. Kroţnost modela upravičujejo dogodki, ki se začenjajo in 

končujejo na istem kraju – v zunanjem svetu. Čustvo je odziv na pomembno 

spremembo v zunanjem svetu, motivira osebo za vedenje, ki bo pomenilo 

prilagoditev na spremembo. Ob prijetnem čustvu je prilagoditev okrepitev 

spremembe, ki sovpada s subjektovimi ţeljami, ob neprijetnem čustvu pa je 

vedenje usmerjeno v spremembo stimulusne situacije (Milivojevič, 2008). 

 

2.1.4 Doţivljanje in izraţanje čustev 

 

Pozorni moramo biti na razliko med čustvenim doţivljanjem in izraţanjem čustev. 

Doţivljanje je notranji (introspektivni, zavestni) vidik čustvovanja, izraţanje pa 

zunanji vidik. Zaradi čustvenega izraţanja je čustveno doţivljanje opazno tudi 

drugim. Posledično lahko ugotovimo, kakšna čustva doţivljajo drugi in drugi 

lahko ugotovijo, kakšna čustva doţivljamo mi. Osnovno, naravno izraţanje 

čustev se pojavlja spontano, ni se ga potrebno učiti. Čeprav nam je izraţanje 
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čustev vrojeno, se ga lahko naučimo prikrivati in prenarejati (Musek in Pečjak, 

2001). Čustveno doţivljanje je v tesni povezavi z mnogimi fiziološkimi 

spremembami v telesu ter z značilnimi telesnimi odzivi (na primer smeh, jok, 

stiskanje pesti itd.). Čustveno doţivljanje se razčleni v tri osnovne komponente, 

in sicer vrednostno, aktivnostno ter jakostno komponento (podrobneje v poglavju 

2.1.5.1) (Musek in Pečjak, 1997). 

Izraţanje čustev je značilnost vseh ljudi in vseh kultur. Predvsem za obrazno 

mimiko je značilno, da se skoraj povsod izraţa na podoben način. Več razlik je 

prisotnih v kretnjah, s katerimi izraţamo čustva (na primer dvignjen palec je 

ponekod prijateljska, drugod sovraţna gesta). Kulture se med seboj še bolj 

razlikujejo v načinu obvladovanja čustvenih izrazov (na primer Evropejec ali 

Američan bosta odkrito izrazila razočaranje, Japonec pa ga bo poskušal prikriti z 

nasmeškom) (Musek in Pečjak, 2001). 

Charles Darwin je bil prvi pomemben raziskovalec čustvenih izrazov. Po 

njegovem mnenju so čustveni izrazi ostanek evolucije, človeška vrsta pa je tako 

povezana z ostalimi ţivimi bitji. Našim prednikom so ustrezni obrazni izrazi 

čustev koristili pri preţivetju. Da so čustveni izrazi odvisni od genskih dejavnikov 

(univerzalnost nekaterih čustvenih izrazov), pa tudi od kulturnih dejavnikov (vpliv 

na specifičnosti in razlike v izraţanju čustev), trdi danes najbolj znana teorija 

Paula Ekmana. Vsak čustveni izraz je torej mešanica prirojenih in pridobljenih 

elementov (Ekman, 1972, po Kompare idr., 2002). 

Najpomembnejši del nebesedne komunikacije je na eni strani izraţanje in na 

drugi strani prepoznavanje čustev. Človek vedno (tudi na nezavedni ravni) izraţa 

čustva in si hkrati razlaga čustva drugih ter na podlagi tega usmerja svoje 

vedenje. Prav tako mu sposobnost ustreznega izraţanja čustev in občutljivost za 

čustveno doţivljanje drugega, ki sta pomembni socialni spretnosti, omogočata, 

da uspešneje vstopa v socialne situacije ter se v njih laţje znajde (Kompare idr., 

2002). Svoja čustva moramo poznati, moramo pa jih znati tudi ustrezno izraziti 

(Musek in Pečjak, 2001). 
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2.1.3.1 Fiziološke telesne spremembe pri doţivljanju in izraţanju čustev 

 

Osnovna čustva je mogoče dobro prepoznati po človekovem zunanjem izrazu, 

pokazatelj čustvenega stanja je predvsem obrazna mimika. Smeh, jok in 

zardevanje so nedvomno najbolj očitni in znani čustveni izrazi. Čustva se kaţejo 

tudi v kretnjah, drţi telesa in v glasovnih spremembah (Musek in Pečjak, 2001). 

Iz mnogih fizioloških sprememb je razvidno, da je namen čustvenega vzburjenja 

priprava organizma na povečano dejavnost in učinkovitost (nasprotno od čustev, 

ki upočasnjujejo naše delovanje in nas naredijo pasivne). To vzburjenje je pod 

vplivom simpatične veje avtonomnega ţivčevja, ki poskrbi za to, da bo 

organizem zmoţen povečanega napora (Musek in Pečjak, 1997). Avtonomno 

ţivčevje ima nadzorna središča v moţganih (hipotalamus), ki zajamejo delovanje 

hormonalnega sistema (značilno je zlasti delovanje adrenalina), srca in oţilja, 

dihalnega sistema, prebavil in drugih organov. Fiziološke spremembe lahko 

merimo z različnimi napravami, kar olajšuje objektivno proučevanje čustvovanja 

(najpogostejši način je s poligrafom). Fiziološke spremembe niso pri vseh čustvih 

enake (Musek in Pečjak, 2001). 

Vsako od osnovnih človekovih čustev se edinstveno razkriva s svojim 

razpoznavnim biološkim zapisom. Vsako čustvo pripravi telo na povsem 

drugačen odziv (Goleman, 2006): 

 Jeza: Srčni utrip naraste in poţene kri v roke, da hitreje pograbijo oroţje 

ali udarijo nasprotnika. Naval hormonov (na primer adrenalin) izzove sunkovit 

skok energije, ki zadostuje za silovit napad. 

 Strah: Obraz pobledi (»zaledenela kri«), saj je kri odtekla v večje skeletne 

mišice – noge, da se hitreje poţenejo v beg. Telo se ohladi, v tem trenutku 

imamo čas za premislek, ali bi si raje poiskali skrivališče. Plaz hormonov, ki ga 

sproţijo tokovi v moţganskih centrih za čustva, spravi telo v splošno 

pripravljenost, da je tako bolj razdraţeno in razgreto za borbo. Pozornost je 

usmerjena na najbliţjo groţnjo, zato je toliko bolj priporočljivo razmisliti, kako bi 

se bilo najbolje odzvati. 

 Veselje: Povečana je dejavnost v moţganskem centru, ki zavira negativna 

čustva, iz katerih izvirajo skrb vzbujajoče misli. Razvnema z vso razpoloţljivo 

energijo. V fiziologiji ni nobene izstopajoče spremembe, razen umirjenosti, ki 
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vpliva na to, da si telo hitreje opomore od biološke razrvanosti, ki je posledica 

razgretih čustev. Takšno stanje celemu telesu omogoča spokojnost in zagnanost 

za različna dela ter spodbuja k zadovoljevanju več ciljev. 

 Ljubezen: Parasimpatično ţivčevje vzpostavi fiziološko nasprotje stanja 

»beg in boj«, ki je značilno za strah in jezo. Parasimpatični vzorec (»sproščeni 

odziv«) sestavljajo vsi telesni odzivi splošne umirjenosti in zadovoljstva, ki 

ugodneje vplivajo na sodelovanje. Ljubezen je neţno čustvo in spolno 

zadovoljstvo. 

 Presenečenje: Dvig obrvi povzroči povečanje obsega vidnega polja ter 

vdor svetlobe v mreţnico. Nepredvideni dogodek imamo tako moţnost 

natančneje prepoznati, zbrati več podatkov ter si izmisliti najboljši načrt za 

obrambo. 

 Gnus: Predstavlja odvratnost po okusu in vonju (tudi v prenesenem 

pomenu). Zgornja ustnica se zvije vstran, nos se obenem zgrbanči, kar po 

Darwinovem mnenju izraţa prvinsko ţeljo, da se s stisnjenimi nosnicami 

zavarujemo pred odurnim vonjem ali izpljunimo ogaben griţljaj. 

 Ţalost: Splahnita moč in zagnanost za ţivljenjske dejavnosti, radosti in 

razvedrilo. Čim bolj je ţalost dolgotrajna in podobna depresiji, tem bolj je zavrta 

tudi presnova v telesu. Ţalovanje zaradi izgube (na primer smrti najbliţje osebe), 

velikega razočaranja ali zatrtega upanja, se lahko kaţe kot beg v svojo 

notranjost. Zaradi takšne izgube moči, kar obenem povzroči tudi večjo ranljivost 

v ţalostnih trenutkih, so se naši predniki raje zadrţevali blizu doma, kjer so se 

počutili bolj varne (Goleman, 2006). 

 

2.1.5 Vrste in značilnosti čustev 

2.1.5.1 Skupne značilnosti 

 Bipolarnost 

Značilnost čustev je parna nasprotnost – bipolarnost, saj lahko čustva 

razporedimo v nasprotne dvojice. Za vsako čustvo (strah, veselje, ljubezen) 

najdemo nasprotni par (pogum, ţalost, sovraštvo) (Musek in Pečjak, 1997). 

Pari osnovnih čustev so: veselje – ţalost, strah – jeza, sprejemanje – zavračanje 

(gnus) in pričakovanje – presenečenje. Nekatera osnovna čustva so si med 
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seboj bolj podobna kot druga (veselje je na primer doţivljajsko bliţje 

presenečenju kot ţalosti) (Kompare idr., 2002). 

 Trajnost in jakost (intenzivnost) 

Kratkotrajna in zelo močna čustvena stanja so afekti (Musek in Pečjak, 1997). 

Razvijejo se v trenutku, spremljajo jih izrazite telesne spremembe. Primeri zanje 

so bes, panika, evforija (nebrzdano veselje). Podredijo si celotno osebnost ter 

zmanjšajo kritičnost in razsodnost mišljenja ter ravnanja (Kompare idr., 2002). 

Dolgotrajna in šibka čustvena stanja so razpoloţenja. Trajajo od nekaj ur do več 

dni, v patoloških primerih lahko tudi več mesecev. Razvijejo se postopno (kot 

sled določenega čustva ali situacije), pogosto se oseba ne zaveda njihovega 

vzroka. Nimajo svojega objekta tako kot druge vrste čustev, imajo pa velik vpliv 

na obnašanje tistega, ki doţivlja določeno razpoloţenje. Spodbujajo in zavirajo 

pojav določenih čustev. Pomembno vplivajo na človekovo dojemanje sveta in 

dogajanja okrog njega ter na njegova dejanja in odločitve. Potrt človek veliko 

pogosteje reagira na situacije z ţalostjo in strahom kot tisti, ki je prijetno 

razpoloţen in dobre volje (Kompare idr., 2002). Oseba je bolj pripravljena 

pomagati takrat, kadar je dobro razpoloţena (pozitivno čustveno stanje) in manj 

takrat, kadar je slabe volje (negativno čustveno stanje) (Musek in Pečjak, 1997). 

 Globina 

Nekatera izmed čustev nas lahko globoko prevzamejo, na primer ljubezen ali 

obup (Musek in Pečjak, 2001). 

 Vrednostna komponenta 

Čustva se razlikujejo glede na vrednostni značaj (ugodje – neugodje). To so 

pozitivna in negativna čustva. Pozitvna čustva so na primer veselje, ljubezen, 

ponos, negativna pa ţalost, strah, sram (Musek in Pečjak, 2001).  

 Aktivnostna komponenta 

Nekatera čustva, na primer navdušenje ali jeza, nas bolj vzburjajo in spodbujajo 

k delovanju v primerjavi z drugimi, ki nas bolj pomirjajo, zmanjšujejo naše 

delovanje in nas naredijo bolj pasivne, takšna je na primer ţalost (Musek in 

Pečjak, 2001). Čustva torej delimo na vzburjajoča ali aktivna čustva, ki so 

povezana z delovanjem simpatičnega ţivčevja, in pomirjajoča ali mirna čustva, ki 

so povezana z delovanjem parasimpatičnega ţivčevja (Kompare idr., 2002). 

 



Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost 
otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

 10 

 Enostavna (osnovna) in sestavljena (kompleksna) čustva 

Čustva se delijo tudi na enostavna in kompleksna. Enostavna so prvotnejša in 

nesestavljena. Po Plutchikovi teoriji naj bi bilo takih enostavnih čustev osem: 

veselje, ţalost, jeza, strah, sprejemanje, zavračanje (gnus), pričakovanje in 

presenečenje. Osnovna čustva so prirojena (pojavljajo se kmalu po rojstvu) in 

univerzalna (pojavljajo se v vseh kulturah). Njihova najpomembnejša funkcija je 

prilagoditev (pomoč organizmu, da prebrodi temeljne probleme preţivetja) 

(Kompare idr., 2002). 

Osnovna čustva se med seboj mešajo in tvorijo sestavljena čustva, ki se 

pojavljajo kasneje v ţivljenju in so veliko bolj odvisna od druţbeno-kulturnih 

vplivov. Kompleksna čustva so lahko diade (sestavljene iz dveh osnovnih čustev) 

ali triade (sestavljene iz treh osnovnih čustev) (Kompare idr., 2002). 

Kompleksnih čustev je mnogo več kot osnovnih, sestavljena so iz mnogih 

enostavnejših čustvenih in tudi drugih duševnih prvin. V posameznikovem 

razvoju se pojavljajo kompleksna čustva pozneje kot enostavna, čustveno 

doţivljanje pa je zaradi njih bolj zanimivo. Med kompleksnimi čustvi so na primer 

ljubezen, ponos, zavist, estetska čustva, patriotska čustva, religiozna čustva 

(Musek in Pečjak, 1997). 

 

2.1.5.2 Značilnosti posameznega čustva 

 

 Veselje: Oseba ima občutek samozaupanja in zadovoljstva (Lamovec, 

1991). Izraţanje veselja vzbuja prijetne reakcije in pozitiven vtis pri drugih, s 

čimer prispeva k pozitivnemu samovrednotenju, privlači druge ljudi in prispeva k 

prijetni klimi v skupini. Predšolski otroci se veselijo sodelovanja v različnih 

dejavnostih z drugimi ljudmi, predvsem z vrstniki (Marjanovič Umek idr., 2004). 

 Ţalost: Oseba oceni, da izgublja nekaj, kar je zanjo pomembno in na kar 

je čustveno navezana. Na tak način dojame, kakšno vrednost ji predstavlja 

izgubljeno. Ţalost osebi omogoči čustveno razvezavo od izgubljenega objekta, 

tako postane sposobna za nove navezave. Po svoji naravi je ţalost kronično 

čustvo ali razpoloţenje. Oseba ga vzdrţuje s svojim mišljenjem in predstavami o 

izgubljenem. Ţalostno razpoloţenje je čustveni izraz procesa (Milivojević, 2008). 
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 Strah: Oseba oceni, da so ogroţene njene vrednote in se ne more 

ustrezno zoperstaviti objektu ali situaciji, ki jo ogroţa, lahko pa bi se umaknila iz 

te situacije. Strah omogoči hitro avtomatično oceno ogroţajoče situacije, 

takojšnjo mobilizacijo organizma in pripravljenost za adaptivno vedenje 

(Milivojević, 2008). 

 Jeza: Oseba občuti jezo, kadar oceni, da se nekdo neupravičeno vede 

tako, da ogroţa njene vrednote. Bes je zelo huda jeza, afekt jeze. Namen 

izraţanja jeze je predvsem izraţanje zahteve, ki je namenjena drugi osebi, naj 

spremeni svoje vedenje. S tem oseba poskuša drugim določiti mejo in urediti 

socialni svet skladno s svojimi standardi. Na telesni ravni jeza povzroči zelo hitre 

spremembe v organizmu, s čimer omogoči telesno pripravljenost za adaptivno 

vedenje (Milivojević, 2008). 

 Gnus: Oseba oceni, da bi bila v njen organizem lahko vnesena škodljiva 

snov. Čustvo, da se človeku nekaj gabi, je neločljivo od občutka (senzacije) 

gnusa. Siljenje na bruhanje je posplošena telesna reakcija, ki je po njenih 

lastnostih ne moremo šteti med čustva, temveč med občutke. Prisotno je tudi 

izločanje sline, upočasnjeno delovanje srca (bradikardija) in okrepljen koţni 

galvanski odziv (Milivojević, 2008). 

 Zanimanje: Je najpogostejša pozitivna emocija, motivira učenje, 

pridobivanje spretnosti ter vključevanje v okolje. Samo po sebi je izvor sreče. 

Lahko ga razvijemo, je trajno in zanesljivo (Lamovec, 1991). Dojenčki izraţajo 

zanimanje z napetostjo obraznih mišic, odpiranjem ust, iztegovanjem jezika in 

gubanjem čela, malčku pa gibalni razvoj omogoča, da gre do predmetov, ki ga 

zanimajo, jih prijema in raziskuje. Kasneje otroci kaţejo zanimanje s 

postavljanjem vprašanj (Marjanovič Umek, 2004). 

 Presenečenje: Je prehodno stanje, ki ga povzroči nenaden in 

nepričakovan dogodek. Sluţi temu, da posameznik prekine s prejšnjo emocijo in 

se pripravi na spremenjene pogoje (Lamovec, 1991). 
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2.1.6 Čustveni razvoj 

 

Ljudje imamo prirojene biološke potenciale, ki omogočajo razvoj čustvenih 

odgovorov (Milivojević, 2008). 

Čustva so po svoji naravi primarno psihični pojavi in ne telesni. Za nastanek 

nekega čustva je potreben predhoden obstoj psihične strukture. Ko je otrok 

sposoben definirati določeno situacijo oziroma ko je sposoben, da danemu 

draţljaju pripiše smisel in pomembnost, tedaj je sposoben občutiti in izraziti 

določeno čustvo. Ko se izoblikujejo psihične strukture, lahko nastanejo tudi 

določena čustva, kar nakazuje na doseţeno določeno stopnjo psihičnega razvoja 

(Milivojević, 2008). 

Mejniki, ki prikazujejo nastajanje določenih čustev v določenih mesecih 

otrokovega ţivljenja, prikazujejo dozorevanje otrokovega referenčnega okvira ter 

njegov kognitivni in vrednotni razvoj. Kognitivni in afektivni razvoj sta 

medsebojno odvisna, zaostanek v čustvenem razvoju je simptom zaostanka v 

kognitivnem in vrednotnem razvoju otroka (Milivojević, 2008). 

Čustveni razvoj pri posamezniku poteka postopno: najprej se pojavi prvotno, 

nediferencirano čustveno vzburjenje, iz katerega naj bi se najprej razvijala 

enostavna, nato kompleksnejša čustva. Izvor čustvenega reagiranja je tudi 

učenje s prenašanjem čustvenih odzivov na nove objekte ali s posnemanjem. 

Otroci radi posnemajo čustvene izraze in čustvene reakcije opazovanih oseb 

(Musek in Pečjak, 1997). 

Starejši kot je otrok, toliko več različnih čustev lahko opazimo pri njem. Otrok se 

boji, jezi, je ljubosumen, veseli se, sovraţi in tudi ljubi. Razni predmeti, osebe in 

situacije, do katerih je bil prej ravnodušen, sčasoma izzovejo njegove čustvene 

reakcije (Toličič in Smiljanić, 1979; Marjanovič Umek idr., 2004). 

 

Študija Katerine Bridges 

Dojenčki so v prvih dveh do treh tednih starosti pokazali le eno reakcijo, 

imenovano splošno vzburjenje. Zanj je značilno krčenje rok, brcanje z nogami in 

hitrejše dihanje. Po treh tednih je bilo opaziti razliko med prijetnim in neprijetnim 

vzburjenjem. Med tretjim in četrtim mesecem so se lahko razločili znaki jeze, 

med petim in šestim mesecem tudi znaki gnusa. Med sedmim in osmim 
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mesecem je bilo zaznati strah. Pri 14 mesecih so se pojavili napadi besa, med 

15. in 18. mesecem pa znaki ljubosumja in zavisti. Pozitivne emocije so se 

javljale počasneje. Pri starosti dveh mesecev so dojenčki kazali krajše nasmehe, 

mesec dni kasneje pa so bili znaki zadovoljstva izrazitejši in dolgotrajnejši. Med 

četrtim in šestim mesecem so se smejali in vriskali (veselje). Naklonjenost do 

določenih oseb (ljubezen) je bilo opaziti med 12. in 24. mesecem, najprej do 

odraslih, potem do otrok. Otrok naj bi pri dveh letih ţe kazal večino kompleksnih 

čustev, ki so značilna tudi za odrasle. 

Po mnenju Bridgesove poteka emocionalni razvoj na tri načine: 

 Različne emocije se postopoma izoblikujejo iz splošnega vzburjenja. 

 Različne situacije ali draţljaji vzbujajo različne emocionalne reakcije pri 

vseh starostih. 

 Razvoj zaznavnih in motoričnih spretnosti vpliva na obliko posamezne 

emocije (Bridges, 1932, po Lamovec, 1991). 

 

Razvoj čustev v prvih dveh letih starosti prikazuje tudi slika 1. 

 

 

Slika 1: Razvoj čustev v prvih dveh letih starosti 

 

Vir: Musek in Pečjak, 1997 

 

Dozorevanje čustev – Po preteku določene dobe se brez učenja pojavljajo 

čustva. Pri šest- do osemmesečnem otroku (pribliţno) se pojavi strah pred 

neznanimi osebami. Ob neznani osebi začne otrok jokati, stisne se k materi ali h 
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kaki drugi znani osebi. Ta strah nastane nenadno, brez dokazov učenja, je 

rezultat dozorevanja otroka z razvojem njegovih sposobnosti za dojemanje 

razlik. Pod vplivom zorenja postane sposoben, da bolje opaţa okolico. Otrok pri 

tej starosti loči neznane osebe od domačih, česar prej ni ločeval (Toličič in 

Smiljanić, 1979; Marjanovič Umek idr., 2004). 

Učenje čustev – Otrok se postopoma uči reagirati na vedno več draţljajev. Poleg 

pogojevanja nastajajo čustva pri otroku tudi zaradi spodbujanja odraslih ali 

drugih otrok. Otroke je pogosto strah istih stvari kot njihovih staršev, čeprav ti 

poskušajo določen strah pred svojimi otroki prikriti. Če se mati na primer boji 

grmenja, se otrok tega nauči pri njej. Dojenček naj bi v prvih mesecih doţivljal 

materina čustva, zato na primer noče sesati, če je mati nervozna. Tudi ko ţe 

lahko jé trdo hrano, noče jesti, če ga hranijo v ţivčni napetosti, normalno pa jé, 

če mati pri hranjenju ni nervozna (Toličič in Smiljanić, 1979; Kompare idr., 2002). 

 

2.1.7 Značilnosti otrokovih čustev 

 

Razlike otrokovih čustev v primerjavi s čustvi odraslih se kaţejo v načinu 

njihovega izraţanja, v pogostnosti in dolţini trajanja. 

Otrokova čustva so po načinu izraţanja površinska. Javljajo se brez nadzora, v 

otrokovem odzivanju jih ni teţko odkriti. Otrok joka, maha z rokami, cepeta z 

nogami, se prisrčno smeje. Ta čustva je moţno ugotoviti tudi takrat, kadar jih 

otrok skuša skriti. Vpliv vzgoje povzroči, da otrok postopoma začne nadzirati 

svoje izraţanje čustev, tako da to ni površinsko, niti brez nadzora. Tudi glede 

pogostnosti se otrokova čustva razlikujejo od čustev odraslih. Pri otrocih pridejo 

čustva pogosteje do izraza. Otroci se pogosto jezijo, jokajo in tudi radostijo. 

Značilno za otrokova čustva je tudi, da so kratkotrajna, javljajo se nepričakovano 

in se tudi hitro menjajo. Otroci hitro menjajo smeh s solzami, ljubosumnost z 

ljubeznijo. V povezavi z globino otrokovih čustev je moţno reči, da so otrokova 

čustva zelo intenzivna, zlasti če gre za strah, jezo in radost (Toličič in Smiljanić, 

1979; Marjanovič Umek idr., 2004). 
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2.1.8 Čustvena zrelost 

 

Čustveno zrela osebnost se oblikuje ob ustreznem čustvenem razvoju. Čustvena 

zrelost zajema tri komponente: 

 Ustreznost čustev oziroma čustvenih odzivov v kontekstu, v katerem se  

pojavljajo 

Kriterij ustreznosti so kulturna pravila čustvovanja in njihova funkcionalnost v 

določeni situaciji (ujemanje s situacijo). 

 Uravnavanje čustev oziroma primerna kontrola čustvenih izrazov 

Čustveno zrela osebnost se je sposobna odločiti kdaj, s kakšnim namenom, v 

odnosu do koga in kako bo izrazila določeno  čustvo. Za ustrezno uravnavanje 

svojih čustev jih mora najprej prepoznati (se jih zavedati), jih znati neposredno 

izraziti z besedami in vedenjem ter jih v skladu s situacijo obvladati – nadzirati 

njihovo izraţanje. Znak čustvene nezrelosti je pretiran nadzor oziroma kontrola in 

zatiranje čustev (ter čustvena osiromašenost), pa tudi nezmoţnost uravnavanja 

in moderiranja čustev. 

 Raznolikost oziroma pestrost in kompleksnost čustev 

Je sposobnost izraţanja in doţivljanja ustreznih čustev glede na situacijo. 

Pojavljajo se vsa čustva, pozitivna in negativna. Prisotno je globoko čustvovanje. 

Lahko pa ţivljenje v določeni kulturi terja doţivljanje določenih čustev (fantje se v 

zahodnih kulturah ţe zelo zgodaj naučijo, da je izraţanje strahu in ţalosti 

socialno nesprejemljivo). Razvita so sestavljena čustva, na primer moralna 

(sram, krivda) in socialna čustva (solidarnost, sočustvovanje, empatija). Med 

slednjimi je najpomembnejša empatija ali sposobnost vţivljanja: čustveno zrel 

posameznik je sposoben zaznati, prepoznati in podoţiveti čustva drugih ljudi 

(Musek in Pečjak, 2001; Kompare idr., 2002). 

Čustvena zrelost je tesno povezana s pozitivnim doţivljanjem sebe in okolice, 

sposobnostjo navezovanja globljih medčloveških odnosov, sproščenostjo v stikih 

in komunikaciji z drugimi ljudmi, z ustreznim zaznavanjem situacij, s pestrim in 

ustvarjalnim mišljenjem, z obvladovanjem stresa, akademsko in ţivljenjsko 

uspešnostjo itd. Podobno je čustvena nezrelost povezana z negativno 

samopodobo, s teţavami v navezovanju odnosov z drugimi ljudmi, pretirano 

uporabo obrambnih mehanizmov (npr. zanikanja, sprevračanja, premeščanja) in 
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drugih neučinkovitih strategij pri soočanju s frustracijami, konflikti in stresorji 

(Kompare idr., 2002). 

 

2.1.9 Teorije čustev 

 

So telesne spremembe nujna sestavina čustev? Fiziološko vzburjenje je običajen 

spremljevalec čustev, njegova funkcija pa je priprava organizma na čim bolj 

učinkovito soočanje s situacijo, ki je sproţila določeno čustvo. V primeru 

nevarnih situacij in ob soočanju s stresorji je povišano fiziološko vzburjenje eden 

temeljnih procesov preţivetja. Z evolucijskega vidika imajo z njim povezane 

telesne spremembe prilagoditveno funkcijo, pri sodobnem človeku pa so pogosto 

nefunkcionalne. Najbolj raziskano je fiziološko vzburjenje, ki se pojavi v 

okoliščinah nevarnosti in ogroţenosti. Gre za fiziološko alarmno reakcijo, ki 

povzroči specifično alarmno reakcijo »boj ali beg«. Da se vedenje izvrši, se mora 

zgoditi več telesnih sprememb, povezanih z delovanjem simpatičnega dela 

avtonomnega ţivčnega sistema. Bitje srca in dihanje se pospešita, prebava je 

ovirana, poveča se znojenje, zenice so razširjene itd. (Kompare idr., 2002). 

Sprva je veljalo prepričanje, da so telesne spremembe zgolj stranski produkt 

čustva, kar je vplivalo tudi na razlago nastanka čustva (Kompare idr., 2002). 

 

2.1.9.1 Fiziološke teorije čustev 

 

James-Langejeva teorija čustev je med fiziološkimi teorijami najbolj znana. 

Avtorja sta kritična do običajne razlage zveze med čustvenim doţivljanjem in 

izraţanjem čustev, ki pojasnjuje, da jočemo zato, ker smo ţalostni, in se 

smejemo zato, ker smo veseli. William James in Carl G. Lange trdita ravno 

nasprotno: čustveno doţivljanje naj bi bilo posledica in ne vzrok telesnim 

spremembam in čustvenim izrazom Najprej naj bi zaznali situacijo, ki nas 

vznemirja, nato sledi pojav specifičnih telesnih sprememb, čustvo pa predstavlja 

subjektivno doţivljanje le-teh (Musek in Pečjak, 1997; Kompare idr., 2002). 

Cannon-Bardova teorija čustev je nastala kot kritika James-Langejeve teorije. 

Temelj te teorije so dokazi, da različna čustva spremljajo enaki notranji telesni 

procesi in zato ne morejo biti vzrok različnim čustvom. Vedno ista splošna 
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vzburjenost spremlja čustvi jeze in strahu (priprava na vedenjsko reakcijo »boj ali 

beg«). Walter Cannon je menil, da telesne spremembe niso nujne pri nastanku 

čustev. Čustva namreč nastopijo tudi takrat, ko notranji organi niso več oţivčeni. 

Bil je tudi prepričan, da telesna stanja in procesi ne morejo vplivati na duševnost. 

Doţivljanje čustva in telesne spremembe sicer potekajo istočasno (zaradi 

vzburjenja talamusa), vendar ločeno in neodvisno. Doţivljanje čustva ni ne vzrok 

ne posledica telesnih sprememb (Musek in Pečjak, 1997; Kompare idr., 2002). 

Omenjeni teoriji čustev sta precej skrajni, zato se sodobni psihologi v iskanju 

odgovorov usmerjajo na sredinsko pot: duševni in telesni vidiki čustev so v 

medsebojnih interakcijah, sovplivajo drug na drugega (Kompare idr., 2002). 

 

2.1.9.2 Kognitivne teorije čustev 

 

Uveljavile so se v petdesetih letih 20. stoletja. Trdijo, da imajo osrednjo vlogo pri 

nastanku čustva kognitivni procesi (nekaj primerov: razlaga situacije, ocena 

njene pomembnosti, razlaga telesnih sprememb, načrtovanje akcije), in ne 

zanikajo vpliva fizioloških dejavnikov. Stanley Schachter je avtor ene najbolj 

znanih kognitivnih teorij čustev, ki trdi, da je čustvo, ki ga doţivljamo, odvisno od 

dveh dejavnikov: fiziološkega vzburjenja, ki določa jakost čustva, in naše 

interpretacije (kognitivne ocene) dogodkov okrog nas, ki določa vrsto čustva in je 

odvisna od informacij in predhodnih izkušenj. Primer: če se nam v temni ulici 

nekdo pribliţa, bodo v organizmu nastopile fiziološke spremembe, ki jih bomo 

interpretirali glede na situacijo. Schachterjeve raziskave so delno potrdile tudi 

obe fiziološki teoriji čustev. Potrjeno je bilo Jamesovo stališče, da je fiziološko 

vzburjenje nujno za doţivetje čustva, hkrati pa je bila priznana tudi Cannonova 

trditev, da čustev ne moremo razlikovati le na podlagi fiziološkega vzburjenja. 

Enako fiziološko vzburjenje lahko doţivimo kot različno čustvo (veselje ali jezo), 

odvisno torej od interpretacije situacije, v kateri se nahajamo (Schachter, 1964, 

po Kompare idr., 2002). 

 

Sodobnejše razlage predstavljajo čustvene procese kot posledico delovanja 

različnih dejavnikov: fiziološkega vzburjenja, dejavnosti emocionalnih centrov v 

limbičnem sistemu (zlasti talamusa in hipotalamusa), saj draţenje in poškodbe 
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tega sistema sproţijo emocionalne reakcije, in posameznikovih kognitivnih 

razlag, ki se reprezentirajo v naši moţganski skorji (razlage situacije, v kateri se 

nahajamo v času čustvenega vzburjenja) (Musek in Pečjak, 1997). 

 

2.2 INTELIGENTNOST 

 

Sposobnosti določajo učinkovitost subjekta v situacijah z jasno določenim ciljem. 

Uspešno reševanje problemskih situacij ni odvisno samo od sposobnosti, temveč 

tudi od drugih potez, med katerimi sta zelo vplivna čustveno obvladovanje in 

motivacija. Čustvene, motivacijske in sposobnostne dejavnike včasih teţko 

ločimo med seboj. Inteligentnost se izraţa v razlikah v učinkovitosti obdelovanja 

podatkov, medtem ko so čustveni in motivacijski dejavniki izenačeni (Pogačnik, 

1995). Sposobnosti ob neupoštevanju ostalih dejavnikov pokaţejo, kaj nekdo 

more ali zmore (Musek in Pečjak, 1997). 

Posebej pomembne so umske (intelektualne, mentalne) sposobnosti. Najbolj 

raziskana je splošna umska sposobnost ali inteligentnost. 

 

2.2.1 Definicija inteligentnosti 

 

»Inteligentnost je sposobnost ţivih bitij, da obdelujejo informacije na način, ki je 

zanje nov« (Pogačnik, 1995, str. 12). 

Sternberg in Detterman (1986) sta predstavila ugotovitev, da večina psihologov 

pri definiranju inteligentnosti izpostavlja zmoţnost učenja in izkušenj, sposobnost 

prilagajanja okolju in metakognicijo (zmoţnost razumevanja in uravnavanja 

lastnih miselnih procesov). Inteligentnost pojmujejo kot sposobnost učinkovitega 

učenja, mišljenja in prilagajanja okolju (Kompare idr., 2002). 

Inteligentnost se pokaţe kot uspešnost in iznajdljivost v novih situacijah. Pomaga 

nam pri znanju: večja kot je, boljši je lahko izkoristek našega znanja (Musek in 

Pečjak, 1997). 

Inteligentnost merimo s preskusi, ki so sestavljeni iz večjega števila testnih 

nalog. Iz uspešnosti pri reševanju takšnih nalog lahko sklepamo o stopnji prave, 

dispozicijske inteligentnosti. Nekatere pomanjkljivosti in teţave, ki so pri takem 

načinu merjenja inteligentnosti prisotne, so na primer dolgotrajnost preskusov in 
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vpliv utrujenosti, neprimerljivost različnih preskusov ali neuporabnost preskusov 

v drugem jezikovnem in kulturnem okolju (Musek in Pečjak, 1997). 

 

2.2.2 Model intelekta 

 

Slika 2 ( prikazuje glavne psihometrično ugotovljene sposobnosti, nekatere 

procese in smeri pretoka informacij, ki sestavljajo naš intelekt. Inteligentnost se 

kaţe z učinkovitostjo vseh prikazanih struktur intelekta, še posebej s tistimi, ki so 

v centralnih fazah (v primerjavi z obrobnimi), ter tistimi, ki so preteţno biološko 

determinirane (v primerjavi z izkustveno pogojenimi) (Pogačnik, 1995).  

 

Slika 2: Model intelekta 

 

Vir: Pogačnik, 1995 

 

V pravokotnikih so nanizani široki sklopi mentalnih sposobnosti. 

To so sposobnosti opaţanja, zapomnjevanja, priklica, procesiranja, 

psihomotorike in z izkušnjami oblikovani programi in algoritmi. Znotraj njih manjši 

kvadratki predstavljajo primarne mentalne sposobnosti (osnovne funkcionalne 

enote, ki zaradi specializacije funkcij delujejo toliko samostojno, da so jih 

faktorskoanalitične raziskave odkrile kot zanesljivo obstoječe) (Pogačnik, 1995). 

V fazi percepcije so primarne mentalne sposobnosti s področja vidne modalnosti 

organizirane v svoj sklop. Pravokotnik v ozadju (na področju percepcije) 

nakazuje na primer široki sklop avditivnih primarnih mentalnih sposobnosti, ki so 

bile odkrite v raziskavah (predstavljamo si lahko, da podobno velja še za sklope 

s področij ostalih čutnih modalnosti, vendar za njih ni psihometričnih raziskav). 

Za fazo percepcije niso značilne samo občutljivost čutil in njihove ostale 
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elementarne sposobnosti, zato ta faza spada pod okrilje mentalnih sposobnosti 

(te so bile raziskovane tudi na področjih ostalih čutnih modalnosti, toda testov, s 

katerimi bi merili, kako miselno predelujemo z vonjem, okusom itd. zaznane 

informacije, v resnici nimamo). Tudi reagiranje je moţno v več modalnostih 

(Pogačnik, 1995). 

Puščice prikazujejo glavne smeri pretoka informacij. S čutili zaznane informacije 

v fazi percepcije doseţejo zavestni nivo. Tu jih zelo kratek čas ohranimo v 

senzornem spominu, nato jih obdelujemo naprej; lahko v nepredelani obliki 

(kadar si na primer predstavljamo, kako bo videti nek predmet, če ga obračamo v 

prostoru) ali pa jih primerjamo z izkušnjami, ki so shranjene v dolgoročnem 

spominu. Kadar uporabimo informacije, ki so shranjene v dolgoročnem spominu, 

gre za prepoznavanje zaznanih vsebin in kodiranje informacij (Pogačnik, 1995). 

Informacije se med večino modulov pretakajo obojesmerno. Dva široka sklopa 

sposobnosti pa se v proces obdelovanja informacij vključujeta s svojim 

enosmernim pretokom. Sposobnosti pomnjenja informacije vtisnejo v dolgoročni 

spomin, sposobnosti priklica pa jih iz njega prikličejo (Pogačnik, 1995). 

Pretok informacij se začne v senzornem pomnilniku, gre preko perceptivnega 

modula, »izvede« prepoznavo v dolgoročnem spominu, nato preide v centralni 

»procesor«. Če si ţelimo zapomniti nove odnose med pojmi, specifični stavek 

oziroma misel, jih (z vsemi asociacijami med pojmi vred) posredujemo 

dolgoročnemu spominu v trajno shranitev. Do sedaj se je odvijal aktiven proces, 

sedaj pa nastaja strukturna sprememba (Pogačnik, 1995). 

Sposobnosti priklica imajo drugačno funkcijo. Kadar se ţelimo nečesa spomniti, 

moramo preiskati široko področje informacij, ki so ţe shranjene v dolgoročnem 

spominu. Nekateri se shranjenih informacij ne morejo spomniti takrat, ko bi jih 

potrebovali, saj je širina modela iskanja pri ljudeh zelo različna. Smer pretoka 

informacij je ravno obratna kot pri zapomnjevanju: iz dolgoročnega spomina v 

aktivno zavest. 

Modul psihomotorike poskrbi za mentalno oblikovanje vzorca motoričnega 

odziva (Pogačnik, 1995). 
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2.2.3 Teorije inteligentnosti 

 

Za psihometrične teorije inteligentnosti so bistveni doseţki na testih 

inteligentnosti. Spearmanova teorija temelji na predpostavki, da obstaja ena, 

splošna izmerljiva sposobnost, ki je nespremenljiva in ljudem bolj ali manj 

prirojena. Spearman je ugotovil, da so vsi doseţki posameznika na testih 

inteligentnosti in drugi kognitivni doseţki (na primer šolske ocene pri različnih 

predmetih) pribliţno enako dobri ali enako slabi. Sklepal je, da obstaja splošna 

umska sposobnost, splošni faktor inteligentnosti oziroma g-faktor. Zaradi večje 

povezanosti doseţkov pri določenih nalogah pa je slutil tudi, da obstajajo 

skupinski faktorji inteligentnosti (Spearman, 1904, po Kompare idr., 2002). 

Thurstone je glede na skupinske faktorje inteligentnosti predstavil sedem 

primarnih umskih sposobnosti, ki jih merijo različne naloge na testih 

inteligentnosti (besedno razumevanje ali verbalni faktor, besednost ali tekoča 

raba besed, številski faktor ali tekoča raba številk, prostorska predstavljivost, 

zaznavna hitrost, spominski faktor in sposobnost presojanja in sklepanja) 

(Thurstone, 1938, po Kompare idr., 2002). 

Cattell in Horn sta trdila, da so faktorji inteligentnosti hierarhično razporejeni. 

Splošni faktor inteligentnosti naj bi bil sestavljen iz nekaj primarnih faktorjev, ti pa 

iz številnih specifičnih. Izpostavila sta dve sestavini splošne inteligentnosti (g-

faktorja): fluidno inteligentnost, ki je prirojena zmogljivost obdelovanja informacij, 

predvsem gre za sposobnost sklepanja ter reševanja abstraktnih in novih 

problemov, nanjo izkušnje in kultura ne vplivajo, ter kristalizirano inteligentnost, 

ki je izkustveno pridobljeni sistem za obdelovanje informacij, povezan z 

deklarativnim in proceduralnim znanjem (Cattell in Horn, 1967, po Kompare idr., 

2002). 

Omenjeni inteligentnosti sta med seboj odvisni, fluidna inteligentnost vpliva na 

kristalizirano (od prirojenih zmoţnosti je odvisna posameznikova učinkovitost 

pridobivanja in izkoriščanja izkušenj), njun razvoj pa je različen: fluidna 

inteligentnost narašča do pribliţno tridesetega leta, po štiridesetem začne počasi 

upadati; kristalizirana inteligentnost narašča v pozno starost (Kompare idr., 

2002). 
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Novejših teorij inteligentnosti ne zanima več le pravilnost testnih rezultatov, v 

ospredje postavljajo predvsem proces reševanja miselnih problemov. Pojavljajo 

se vprašanja, ali različno inteligentni posamezniki rešujejo problem na različne 

načine, v katerih fazah reševanja problema se pojavijo največje razlike ipd. 

Takšni teoriji sta na primer Gardnerjeva teorija raznoterih inteligentnosti in 

Sternbergova teorija trojne inteligentnosti (Kompare idr., 2002). 

Gardner opredeljuje inteligentnost kot zmoţnost reševanja vsakdanjih 

problemov, ustvarjanja uporabnih izdelkov in učenja na osnovi preteklih izkušenj. 

Predhodne opredelitve inteligentnosti po njegovem mnenju vključujejo le 

jezikovno in logično-matematično inteligentnost, zato so pomanjkljive, in ker so 

vezane na testno situacijo svinčnik – papir, premalo ţivljenjske. Dobro 

napovedujejo le učno uspešnost, malo informacij pa dobimo o posameznikovi 

uspešnosti v ţivljenju (Gardner, 1993, po Kompare idr., 2002). 

 

2.2.2 Gardnerjeva teorija raznoterih inteligentnosti 

 

 Jezikovna inteligentnost 

je sposobnost besednega izraţanja in razumevanja kompleksnih pomenov. 

Označuje jo občutljivost tako za pomen besed kot tudi za njihov zven in rimo. 

 Logično-matematična inteligentnost 

je sposobnost razumevanja vzročnih odnosov, analiziranja in logičnega 

razmišljanja. Vključuje induktivno in deduktivno sklepanje ter kritično in 

ustvarjalno reševanje problemov. 

 

 Prostorska inteligentnost 

je sposobnost tvorbe vidnih predstav o poteku ali videzu stvari. Uporabljamo jo 

pri voţnji skozi neznano mesto, risanju, orientaciji v prostoru ali oblikovanju 

različnih materialov. 

 Glasbena inteligentnost 

je sposobnost ustvarjanja in poustvarjanja glasbe, prepoznavanja melodij in 

sledenja ritmu. Posamezniki, ki imajo visoko razvito glasbeno inteligentnost, so 

izjemno občutljivi na barvo, ritem, trajanje in glasnost zvokov. 
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 Telesno-gibalna inteligentnost 

je sposobnost spretne uporabe telesa, občutek za telo. Uporabljamo jo pri 

usklajenem gibanju, npr. pri športu, plesu pa tudi ročnih veščinah. 

 Medosebna (interpersonalna) inteligentnost 

je sposobnost razumevanja drugih ljudi in medčloveških odnosov. Kaţe se kot 

spretnost pri navezovanju stikov in komuniciranju z drugimi ljudmi ter kot 

sposobnost razumevanja njihovih teţav, motivov in čustev. 

 Avtorefleksivna (intrapersonalna) inteligentnost 

je sposobnost razumevanja (vzrokov, procesa in posledic) lastnega doţivljanja, 

vedenja in odnosov. 

 Naturalistična (naravoslovna) inteligentnost 

je sposobnost sistematičnega opazovanja, razumevanja in natančnega 

razlikovanja naravnih in umetnih vzorcev, prepoznavanja in občudovanja narave. 

 Duhovna inteligentnost 

je globinska moč intuitivnega delovanja. Predstavlja ţivljenje uma in duha, 

vključuje eksistenčna vprašanja. 

 

Gardnerjeva medosebna in avtorefleksivna inteligentnost sovpadata s 

konceptom čustvene inteligentnosti (Kompare idr., 2002). 

 

2.3 ČUSTVENA INTELIGENTNOST 

 

Izraz čustvena inteligentnost lepo zveni, mnogi avtorji pa imajo zelo različna 

pojmovanja o tem, kaj si lahko pod tem izrazom predstavljamo. Gre za več 

različnih klasifikacij, ki se razlikujejo v tem, katere komponente sestavljajo 

čustveno inteligentnost, na kakšen način jo lahko merimo, zakaj in kako je 

uporabna v vsakdanjem ţivljenju otrok in odraslih, kako se jo obravnava in 

uporablja na področju izobraţevanja in osebnostne rasti ter ali jo je moţno tudi 

ustrezno razvijati. 

V ţivljenju vse naše teţave slej ko prej doseţejo stopnjo, ko jih lahko rešimo. 

Teţava mora biti dovolj velika, da jo zaznamo, in hkrati dovolj majhna, da jo 

lahko uspešno rešimo, čustva pa nas opozorijo, kdaj je čas za ukrepanje. Z 

boljšim razumevanjem lastnih občutkov imamo večjo moţnost, da na primernejši 
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način rešimo trenutne teţave, prav tako pa se hitreje izognemo prihodnjim 

teţavam. Če potlačimo čustva, se ta kmalu spremenijo v neprijetno napetost, 

stres in zaskrbljenost. Neupoštevana čustva pa so breme za naš razum in telo. 

Ustrezno razvite sposobnosti čustvene inteligentnosti omogočajo laţje 

obvladovanje stresa, saj teţke poloţaje rešimo, še preden postanejo 

neobvladljivi (Bradberry in Greaves, 2008). 

Ustrezna uporaba sposobnosti čustvene inteligentnosti je učinkovito sredstvo za 

obvladovanje razpoloţenja. Pomembno vpliva na srečo in zadovoljstvo ljudi, kar 

je trden dokaz pomembnosti zaznavanja lastnih čustev, upoštevanja le-teh ter 

nadziranja lastnega vedenja. Bolj ko uporabljamo sposobnosti čustvene 

inteligentnosti, več imamo od ţivljenja (Bradberry in Greaves, 2008). 

 

2.3.1 Opredelitev čustvene inteligentnosti 

 

Kognitivni, emocionalni in socialni deli naših moţganov so globoko povezani in 

med seboj odvisni, kar pomeni, da naša občutja dramatično vplivajo na naše 

mišljenje ter da je naše obnašanje nujno povezano z našimi čustvi. Čustvena 

inteligentnost je ključnega pomena za uspeh na vseh ţivljenjskih področjih in se 

jo da izboljšati (Panju, 2010). 

Čustvena inteligentnost je zmoţnost zavedanja in obvladovanja čustev, ki 

vplivajo na nas in na druge. Vključuje načine, ki niso merljivi z inteligenčnim 

količnikom, in je drugačen način, kako biti pameten (Panju, 2010). 

Čustvena inteligentnost je sposobnost pridobivanja in uporabe informacij 

čustvene narave, čustvovanja in čustvenega odzivanja (Schilling, 2000). 

Visoko razvita čustvena inteligentnost vključuje sposobnosti za razvijanje 

moţnosti kreativnega soustvarjanja svojega ţivljenja, spoznavanja radosti 

izpolnjujočih odnosov, razmevanja preizkušenj v ţivljenju kot poti učenja in rasti 

ter oblikovanja svoje samostojne osebnosti, ostajanje v stalnem stiku s seboj in 

svojimi resničnimi hotenji (Novak Škarja idr., 2004). 

Čustvena inteligentnost (podobno kot umska inteligentnost) je predvsem 

moţganska funkcija. Prirojeni in priučeni čustveni odzivi (vrsta čustva in način 

vrednotenja stvari), občutje ali pobuda na popolnoma čustveni, nebesedni ravni 

so shranjeni v limbičnem sistemu moţganov. Zavestne odločitve o tem, kaj je 
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prav in kaj ni, kaj moramo in česa ne smemo storiti, so shranjene v moţganskem 

neokorteksu, v limbičnem sistemu pa se nahajajo čustvene vrednosti in 

povezave z njimi. Faktografske podatke hranimo skoraj izključno v neokorteksu. 

Čustvena inteligentnost pa, čeprav je njen temelj v moţganih, zajema celotnega 

človeka (um, telo, čustva in vedenje) (Simmons in Simmons, 2000). 

Bistvo čustvene inteligentnosti je v tem, da so čustva (lastna in čustva drugega) 

zelo pomemben vidik realnosti. Tisti, ki upošteva te vidike stvarnosti, ima dobro 

predstavo o realnosti, na kateri temelji ustrezno ravnanje. Čustva so izjemno 

pomembna za poznavanje sebe in drugih. Čustvena inteligentnost je izreden 

način za preoblikovanje sodobnih spoznanj pri odkrivanju vrednot, ki se v nas in 

v drugih izraţajo s čustvi (Milivojević, 2008). 

 

2.3.2 Temelji čustvene inteligentnosti 

 

Weisinger primerja štiri temeljne elemente čustvene inteligentnosti z delovanjem 

osnovnih sestavin v verigi DNK (deoksiribonukleinska kislina). Nadgrajevanje z 

izkušnjami pomaga razviti posebne sposobnosti in spretnosti, ki so temelj 

čustvene inteligentnosti, v nasprotju z biološko DNK pa jih je moţno razvijati in 

močno povečati. Prva, ki sta odkrila te štiri temelje, sta bila psihologa John 

Mayer in Peter Salovey, leta 1990 pa sta sestavila izraz čustvena inteligentnost. 

Vsak izmed teh temeljev predstavlja določene sposobnosti, vsaka raven 

sposobnosti pa vključuje sposobnosti vseh prejšnjih ravni in jih hierarhično 

nadgrajuje. Ti štirje temelji so: 

1. sposobnost natančno zaznavati, oceniti in izraziti čustva, 

2. zavestno občutenje ali vzbujanje čustev za boljše razumevanje sebe in drugih, 

3. sposobnost razumeti čustva in spoznanja, ki jih čustva prinašajo, 

4. sposobnost uravnavati čustva tako, da spodbujajo čustveno in intelektualno 

rast. 

(Mayer in Salovey, 1997, po Weisinger, 2001). 

Največ pogovornih izrazov, ki opisujejo posameznikovo čustveno inteligentnost, 

se nanaša na neuspešen samonadzor. Izguba le-tega je najbolj očitno čustvo, ki 

ga izrazimo tudi fizično in tako razkrijemo svojo vznemirjenost. To nas lahko 

spravi v zadrego, nezadostnega samozavedanja, ki je še bolj osebne narave, pa 
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lahko sploh ne opazimo. Ohranjanje samonadzora je pomemben element 

čustvene inteligentnosti, čeprav ni ključen ali celo edini. Njegova značilnost je 

preprečevanje močnih, nenadnih izbruhov, čemur lahko sledijo negativne ali celo 

destruktivne posledice. Samonadzoru se pridruţujejo empatija, samozavedanje, 

motivacija in obvladovanje druţabnih veščin, ki so lastnosti z neprestanim 

spodbujanjem bolj pozitivnega, prijetnega in produktivnega odnosa do soljudi 

(Wood in Tolley, 2004). 

Wood in Tolley opisujeta pet komponent ali sposobnosti, ki pogojujejo raven 

čustvene inteligentnosti: 

- samonadzor – sposobnost usmerjanja in nadzorovanja svojega 

čustvenega stanja, 

- samozavedanje – poznavanje samega sebe in svojih čustev, 

- motivacija – usmerjanje svojih čustev za doseganje zastavljenih ciljev, 

- empatija – zaznavanje in »branje« čustev drugih, 

- druţabne veščine – odnosi z drugimi in vpliv na druge ljudi. 

Navedene sposobnosti so med seboj povezane tako, da je od ravni razvitosti 

posamezne sposobnosti odvisna razvitost ostalih in obratno. Obvladovanje 

lastnih čustev oziroma samonadzor je odvisen predvsem od poznavanja samega 

sebe (samozavedanje), ki pogojuje sposobnost vţiveti se v čustva drugih ljudi 

(empatija), skrb za pristne, odkrite in poglobljene odnose z drugimi ljudmi 

(druţabne veščine) pa je zagotovo pogojena z vsemi ostalimi lastnostmi. Brez 

poznavanja samega sebe in svojih čustev, kar daje moč za doseganje 

zastavljenih ciljev (motivacija), pa verjetno o čustveni inteligenci sploh ne bi bilo 

mogoče govoriti (Wood in Tolley, 2004). 

 

2.3.3 Čustveni količnik 

 

Čustveni količnik ima svojo oznako, in sicer EQ. Ne pojmujemo ga kot nasprotje 

inteligenčnega količnika z znano oznako IQ. Kognitivna inteligentnost se nanaša 

na organizacijske sposobnosti, sposobnost koncentracije in načrtovanja, 

uporabe besed in razumevanja, prilagajanja in interpretacije dejstev. Uporabimo 

jo kot merilo individualnih podatkov, v katere so zajeti spomin, besedni zaklad in 

posameznikova vizualno-motorična koordinacija. Čustvena inteligentnost zajema 
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področje socialno-emocionalnih sposobnosti, ki omogočajo razumu, da izvede 

dejanje in doseţe cilje. Z večjo skrbjo za čustveno inteligentnost lahko doseţemo 

boljše individualne doseţke, pogosteje dosegamo ciljno vedenje ter zmanjšamo 

teţave z disciplino. Lahko trdimo, da je inteligenčni količnik brez emocionalnega 

količnika zgolj potencial. Kognitivna inteligentnost je »strateška« – dolgoročna 

kapaciteta in ne more napovedati uspeha v ţivljenju. Čustvena inteligentnost je 

»taktična« – predstavlja takojšnje delovanje in lahko napove uspeh v ţivljenju, 

saj je dobro razvidno, kako neka oseba uporablja svoje znanje v trenutnih 

situacijah. Na nek način bi merjenje čustvene inteligentnosti lahko označili z 

merjenjem sposobnosti, kako se nekdo znajde v ţivljenju (Panju, 2010). 

 

2.3.4 Razvoj čustvene inteligentnosti 

 

Simmons in Simmons sta opredelila, da se naš čustveni in osebni razvoj odvija 

na podlagi treh glavnih dejavnikov: dednosti, učenja ter fizičnih in kemičnih 

sprememb, ki jih v telesu povzročijo zunanji vplivi. Ti so dednost ali narava, 

učenje ali vzgoja ter mehanski in kemični vplivi ali poškodbe. 

 

 Dednost ali narava 

V genetski osnovi podedujemo določene lastnosti in nagnjenja. Nekatere izmed 

lastnosti so v celoti določene, druge deloma. Povsem določeni so na primer 

barva las in oči ter okvirna telesna višina, značajske poteze kot so na primer 

marljivost, sovraţnost, prijaznost ali pogum, pa so le delno pogojene z genetsko 

osnovo. Razlike med otroki so na primer v splošni aktivnosti, potrpeţljivosti, 

vzkipljivosti, mirnosti, gospodovalnosti. Nekateri imajo trdne vezi s starši, drugi 

se drţijo bolj zase. Dedno pogojene naj bi bile motnje, kakršna je depresija, saj 

se pojavi tudi pri otrocih, ki jih ne vzgajajo biološki starši. Te temeljne, prirojene 

naravnanosti niso posledica neposrednega izkustva. Vsak podeduje – ne glede 

na starše – tudi enake temeljne človeške potrebe, v 70. letih jih je predstavil 

Abraham Maslow: prva je biološka (potreba po hrani, vodi itd.), druga potreba po 

varnosti (na primer po stalnem, urejenem, predvidljivem okolju), tretja potreba po 

ljubezni, četrta potreba po sprejetosti in peta potreba po samouresničevanju. 

Vodijo nas pri oblikovanju čustvene inteligentnosti, ta pa se razvija ob iskanju 

načinov, kako zadovoljiti svoje temeljne potrebe (Simmons in Simmons, 2000). 
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 Učenje ali vzgoja 

Ţe od rojstva si prizadevamo potešiti podedovane potrebe. Ţivljenjske izkušnje 

(kar vidimo, slišimo ali se naučimo) oblikujejo naše prepričanje o tem, kako 

zadostiti temeljnim človeškim potrebam. Učimo se iz neposredne izkušnje (kar 

doleti nas) in privzete izkušnje (kako se vedejo drugi in kaj jih doleti). Otrokovo 

okolje zajema njegove starše, brate in sestre, sosede, učitelje in znance ter 

fizično okolje (dom, soseščino, televizijo, filme). Na podlagi teh izkušenj si 

oblikujemo mnenje o nas samih in svetu okrog nas ter o najboljši moţnosti, kako 

se spopasti z zahtevami, ki jih postavlja ţivljenje. Naučimo se, kaj je in česa ni 

dobro reči ali storiti, da bodo posledice za nas pozitivne oziroma da se izognemo 

negativnim posledicam. 

Marljivost in ciljna usmerjenost sta po navadi lastnosti otrok staršev, ki 

spodbujajo in nagrajujejo prizadevnost in doseţke. Prav tako je verjetno, da 

bodo otroci ljubečih, obzirnih staršev, ki nagrajujejo ljubeče, obzirno vedenje, tudi 

sami ljubeči in obzirni. Otroci, ki si z izraţanjem čustev nakopljejo kazen, bodo ta 

čustva najverjetneje zatrli, tisti, ki jih starši zanemarjajo in ne spodbujajo njihovih 

druţabnih stikov, pa so po navadi manj motivirani in manj druţabni. 

Naša sklepanja in odločitve vplivajo na razvoj čustvene inteligentnosti. O svoji 

ničvrednosti sklepa otrok, ki ga zanemarjajo in kritizirajo, otrok, s katerim slabo 

ravnajo, sklene, da bo sam poskrbel zase, ter zgubi zaupanje v druge. Otrok, ki 

je ţrtev zlorabe, se lahko odloči za maščevanje. Jeza in sovraţnost sta pogosta 

odziva ţrtev čustvenega ali fizičnega nasilja. 

Oblikovanje čustvene inteligentnosti poteka tudi brez našega zavestnega 

sodelovanja. V tem primeru gre za klasično povezavo draţljaj – odziv. Prvi 

draţljaj poveţemo z drugim tako, da ţe prvi draţljaj sproţi enak odziv kot drugi 

draţljaj. Telesna bolečina je nekaj neprijetnega, in če starši otroka tepejo, jih bo 

ta povezal z bolečino ter se jim posledično izogibal. Če se oče ne igra s svojim 

otrokom zaradi neprestanega dela, se lahko zgodi, da otrok razvije negativen 

odnos do dela. Teh odzivov niti ne znamo pojasniti, saj nastajajo podzavestno in 

potekajo na čustveni ravni. 

Če na nek dogodek reagiramo z določenim čustvenim odzivom, se bomo odzvali 

enako na vse podobne dogodke. Če otrok pri starših doţivi zavrnitev, se bo 

posledično bal zavrnitve tudi pri drugih ljudeh, zato se bo do vseh začel vesti 



Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost 
otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

 29 

zadrţano. To imenujemo generalizacija ali posploševanje, kar pa omejimo s 

postopkom razločevanja: podobne dogodke ali draţljaje med seboj razlikujemo, 

odzivamo pa se le na ustreznega. Če otrok spozna, da ga starši zavračajo, z 

babico in najboljšim prijateljem pa ima dober odnos, se bo do babice in prijatelja 

verjetno vedel sproščeno in odprto, nasprotno pa bo do staršev verjetno 

zadrţan. Včasih pa se zdi, da čustvene odzive podzavestno prevzemamo od 

drugih. Če otrok ljubečih staršev sklene prijateljstvo z otrokom, ki sovraţi svoje 

starše in grdo govori o njih, se bodo pri prvem otroku negativna čustva do 

staršev morda razvila zgolj zaradi druţenja z zapostavljenim otrokom. 

»Nalezljiv« je tudi strah, saj se, čeprav sami nismo imeli neposredne slabe 

izkušnje z določenim predmetom ali situacijo, ki se je boji nekdo drug, bojimo 

tudi sami. Otroka lahko zelo prestrašimo s pripovedovanjem srhljivih zgodb ali pa 

nas na podlagi pripovedi o ljudeh, ki jih je zadela strela, prestraši vsako grmenje 

in bliskanje. 

Nekateri pa s svojo srečo, vedrino in pozitivnim odnosom razveselijo vse okoli 

sebe. Tako se lahko tudi od pozitivno naravnanih ljudi navzamemo pozitivnih 

občutkov (Simmons in Simmons, 2000). 

 

 Mehanski in kemični vplivi ali poškodbe 

Fizične ali kemične spremembe v telesu imajo lahko negativen vpliv na duševni 

in čustveni razvoj. Takšna je na primer moţganska okvara, ki ima lahko 

dolgoročne posledice, kot so izguba nadzora nad delovanjem telesa, izguba 

spomina in spremembe v čustvovanju. Nerazumljiva jeza in sovraţnost sta 

pogosti posledici moţganskega tumorja in poškodbe glave. Nekatere kemične 

nepravilnosti v delovanju moţganov marsikdaj podedujemo ali pa jih sproţimo 

sami s svojim ravnanjem. Zaradi uţivanja mamil bomo imeli privide, postali bomo 

hiperaktivni ali pretirano mirni. Prav tako tudi odvajanje od mamil povzroči 

podobne simptome (Simmons in Simmons, 2000). 

 

2.3.5 Vpliv čustev na telo 

 

Močno čustvo lahko izzove telesne motnje. Tesnoba povzroči čir na ţelodcu, 

tike, tresenje, mrzle roke in noge, presnovne motnje. Jeza je kriva za visok krvni 
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tlak in glavobole. Zdi se celo, da hude čustvene krize poškodujejo moţgane, ki 

se zaradi tega pretirano odzivajo na sicer običajne dogodke (Simmons in 

Simmons, 2000). 

Povezanost med umom in telesom nam pomaga razumeti, zakaj otroku telesno 

pomagamo, ko ga naučimo katere koli veščine čustvene inteligentnosti, in zakaj 

mu vse, kar ohranja njegovo zdravje, pomaga tudi v čustvenem pogledu. Če ga 

naučimo psihološke veščine samopotrjevanja, se bo zmogel spoprijeti z 

najrazličnejšimi čustvenimi teţavami. Vsak odrasli, ki lahko pomaga otrokom 

obvladovati teţavna čustva, bi jih moral naučiti kake oblike sproščanja (Shapiro, 

1999). 

 

2.3.6 Področja čustvene inteligentnosti 

2.3.6.1 Prilagodljivost 

Oklepanje osebnih stališč in vztrajanje v priučenem vedenju glede na to, kaj 

počnejo drugi, vodi k čustvenim stiskam pri nas samih in tudi pri drugih. Na 

primer na sprehodu ali kolesarskem izletu s skupino, v kateri ni tekmovalnih ljudi, 

bi bilo verjetno zelo nesmiselno, če bi se ţeleli ves čas kosati z ostalimi. V 

primeru, da bi kdo to v resnici počel, bi iz skupine izstopal in ljudje bi na njem 

hitro našli veliko napak. Opaţanja bi se nato hitro izmenjala in kmalu bi postal 

ţrtev neprijaznih pripomb, ki bi bile vzrok njegovi stiski, razen če ni tako 

neobčutljiv, da bi lahko rekli, da ima »debelo koţo« (Wood in Tolley, 2004). 

Včasih se lahko pojavi situacija, v kateri je nemogoče doseči zastavljeni cilj. Ob 

takih trenutkih je zaradi našega dobrega čustvenega počutja najbolje, da si 

priznamo neuspeh in se z njim sprijaznimo, saj bo z nesmiselnim vztrajanjem 

razočaranje vedno večje. »Zaletavanje z glavo v zid« oziroma izsiljevanje poteka 

dogajanja v nekaterih okoliščinah preprosto ni smiselno. V takih situacijah nam 

preostane, kar je hkrati tudi edini čustveno inteligenten odziv, da na novo 

proučimo svoje cilje in razpoloţljiva sredstva za dosego teh ciljev. Najverjetneje 

bomo ugotovili, da podvajanje napora za dosego istih ciljev z istimi sredstvi ni 

nujno najboljša rešitev. Obstaja veliko različnih poti do ciljev, zato je morda 

najboljša moţnost sprememba načrta, kako priti do zastavljenega cilja (Wood in 

Tolley, 2004). 
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V ţivljenju se vsak dan srečujemo z mnoţico odločitev, od katerih je v resnici 

zelo malo odvisno, zato je pomembno, da ves čas poskušamo obdrţati občutek 

za teţo problema. Ni se vredno vznemirjati, če odločitev ni vedno pravilna in ne 

prinese takšnih rezultatov, kot smo jih pričakovali. Osebi, ki mora imeti o vsem 

svoje mnenje in stališče in ki se razjezi, če ne obvelja vedno njena beseda, bi 

nemara svetovali, naj poskusi biti nekoliko bolj spontana, kar jo bo pripeljalo do 

ugotovitve, koliko stisk in čustvenih pretresov si lahko prihrani. Tudi oseba, ki je 

kljub škodi na svoj račun še vedno pripravljena vztrajati v kljubovanju komu 

drugemu, bi morala slej ko prej razmisliti o tem, da bi kdaj poskusila »zaplavati 

skupaj s tokom« (Wood in Tolley, 2004). 

 

2.3.6.2 Asertivnost 

Asertivnost predstavljata drţa in odnos do zunanjega sveta, ki sta podkrepljena z 

mnogimi spretnostmi za omogočanje učinkovite komunikacije. Da smo asertivni, 

pomeni, da se znamo potegniti zase in za svoje zamisli. Zavedamo se svoje 

vrednosti in pravice, da uţivamo ţivljenje, ob tem pa enakovredno cenimo ostale 

ter upoštevamo njihovo pravico do lastnega mnenja in uţitka. Na ta način imamo 

moţnost spoštljive komunikacije z drugimi ljudmi, hkrati pa upoštevamo tudi 

svoje lastne potrebe (Panju, 2010). 

Asertivnost nam zagotavlja, da drugi ne morejo slabo ravnati z nami, nas 

prizadeti ali zlorabiti. Za asertivno vedenje je značilno oblikovanje in sporočanje 

lastnih misli in ţelja na jasen, neposreden in predvsem neagresiven način. Dobro 

poznavanje svojega poloţaja nam pri komunikaciji pomaga, da iz njega tudi 

izhajamo (Panju, 2010). 

Asertivne izjave oziroma »jaz« sporočila so sestavljena iz treh delov: dejstev 

(opis situacije), občutkov, ki so se v nas vzbudili (učinek, ki ga ima situacija na 

nas), in naših zahtev (določeno dejanje ali vedenje, ki je za nas prijetno). 

Samozavest učencev se bo povečala, saj bodo spoznali načine, kako se upreti 

nasilnim taktikam in čustvenemu izsiljevanju brez uporabe agresije. Ljudje z 

dobro razvitimi komunikacijskimi spretnostmi so zmoţni kljubovati teţkim 

situacijam. Asertivno vedenje pospešuje tudi pozitiven odziv pri drugih (Panju, 

2010). 
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Spretnosti razvijamo tako, da v prijetnem okolju izvajamo vaje izraţanja dejstev, 

občutkov in ţelja. Lahko ustvarjamo tudi različne izmišljene situacije oblikovanja 

asertivne komunikacije. To nam je v pomoč, da ta način sporočanja uporabimo 

vsakokrat, ko pride do situacij, v katerih nas preplavijo čustva (Panju, 2010). 

Asertivnost spada med spretnosti, ki so odločilne pri delu z ljudmi. Teh spretnosti 

se moramo naučiti, saj jih ne dobimo po naravni poti. Povezane so z našo vzgojo 

in našimi notranjimi občutki o nas samih, našim samozaupanjem in našim 

zanimanjem za druge. Ob pomanjkanju teh spretnosti lahko pride do 

osamljenosti, frustracij in nesodelovanja. Dobre spretnosti v medosebnih odnosih 

so razlog za obstoj teh odnosov. Brez teh spretnosti bi lahko mnoge prizadeli in 

povzročili bolečino svojim vrstnikom, nesrečni bi bili pa tudi mi sami. Pozitivni 

odnosi so predpogoj učenja (Panju, 2010). 

 

2.3.6.3 Zaznavanje čustev 

Zaznavamo s petimi čuti: oči, ušesa, nos, jezik in koţa. Občutki in čustva pri tem 

niso izvzeti, pogosto pa jih izrazimo tudi z besedami v prenesenem pomenu. 

Rečemo na primer, da nam nekaj »ne diši« ali da nam kakšna stvar »smrdi«, če 

do tega gojimo negativna čustva. Če rečemo, da smo doţiveli »grenko« izkušnjo, 

ali če nekaj označimo za »neokusno«, tega prej nismo pokusili z jezikom. Tudi 

za tip imamo nekaj izrazov, na primer ko nas dogodki »trdo« prizadenejo ali ko 

se nam zdi, da nas je nadrejeni »grobo« napadal (Weisbach in Dachs, 1999). 

Opazovanje je pomemben del zaznavanja. Sami se ne moremo vedno opazovati 

s kritične razdalje, zato nam mora pri tem pomagati notranje oko. Zavedamo se 

svoje zunanje podobe in notranjega bistva. Če rečemo: »Spet sem bil obupen!«, 

imamo pred seboj sliko o tem, kakšni smo bili videti, kako smo se vedli. Z 

notranjim očesom vidimo še veliko dlje, tudi čustva in občutke. Zaznamo na 

primer nepravičnost, saj ko vidimo, da nekdo goljufa, rečemo, da smo ga 

spregledali (Weisbach in Dachs, 1999). 

Če poslušamo svoj notranji glas, nam svetuje, kaj naj storimo ali kaj naj 

opustimo, svari nas, nas spodbuja in priganja. Notranje uho pogosto sliši tudi 

informacije, ki jih drugi niso povedali. Te znamo pozorno poslušati. Vse, kar 

vidimo ali slišimo, moramo znati spremeniti v besede, da se potem lahko 

zavestno odzovemo (Weisbach in Dachs, 1999). 



Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost 
otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

 33 

2.3.6.4 Izraţanje čustev 

Pomembno je prisluhniti svojim čustvom, ni pa vedno primerno, da jih 

nemudoma izrazimo. Izbira ustrezne poti je zahtevna zlasti v primeru negativnih 

čustev. Morda je neprimeren čas, morda je neprimerno okolje ali pa bi bili deleţni 

nerazumevanja ljudi, s katerimi smo trenutno v druţbi. Obstaja moţnost, da so 

naša čustva pretirana ali popačena, lahko pa bi bilo naše izraţanje čustev 

neprimerno okoliščinam, v katerih se trenutno nahajamo. Lahko pa se zgodi, da 

občutki, ki so sproţili določena čustva, izhajajo iz izkušnje, ki sploh ni v nobeni 

povezavi s trenutno situacijo (Panju, 2010). 

S samokontrolo dosegamo cilje na različnih področjih svojega ţivljenja. Uspešno 

doseganje na primer učnih ciljev je zapostavljeno, ko učenec gleda televizijo ali 

se igra s prijatelji, namesto da bi se učil za preizkus znanja; nasprotno pa gre za 

pozitivno spodbudo socialnih odnosov, ko se o konfliktu raje pogovorimo, kot da 

bi se spontano znesli nad nekom. Večja zmoţnost nadzorovanja svojih čustev 

nam hkrati omogoča večjo fleksibilnost v našem čustvenem in socialnem 

ţivljenju. Namesto da bi le sprejeli svoje čustveno stanje, se ga potrudimo 

spremeniti in prilagoditi tako, da nam je v korist. Stopnjo razburjenja lahko 

nadzorujemo tako, da nenehno povečujemo stopnjo svoje zmogljivosti; kljub 

frustracijam in skušnjavam vztrajamo pri doseganju svojih ciljev, zatiramo 

negativne odzive na provokacije in ravnamo pravilno kljub pritisku, da bi ravnali 

drugače (Panju, 2010). 

Neproduktivno vedenje smo sposobni nadzorovati s pomočjo samokontrole. 

Jeza je običajno človeško čustvo, njeno izraţanje se sicer lahko kaţe z obrazno 

mimiko, jokom ali s kujanjem, vendar ne pripomore dosti k rešitvi teţave. 

Nekateri se branijo tako, da na neagresiven način fizično ali verbalno branijo svoj 

poloţaj, samega sebe ali stvari, ki jim pripadajo. Drugi pa jezo izraţajo tako, da 

se fizično ali verbalno maščujejo povzročitelju (Panju, 2010). 

Poleg tega, da svoja čustva izraţamo z jasnimi besedami ali dejanji, razkrivajo 

naša čustva tudi izraz na obrazu, drţa telesa, barva glasu in način izgovorjave. 

Sogovornik v tem primeru ugiba, kakšno čustvo je prisotno v ozadju (Weisbach 

in Dachs, 1999). 
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2.3.6.5 Obvladovanje lastnih čustev 

»Ljudje pa smo razumna ţiva bitja in imamo moč, da se izbruhom izognemo, 

torej imamo nadzor nad lastnimi dejanji in vedenjem« (Wood in Tolley, 2004, str. 

33). 

Sigmund Freud je predstavil teorijo, da je merilo posameznikovega 

osebnostnega razvoja predvsem čustveni nadzor, ki določa civiliziranega 

človeka. Po njegovem mnenju osebnost razvijajočega se otroka oblikujeta dve 

vplivni sili: prva išče uţitek, druga pa se skuša izogniti bolečini in nelagodju 

(Shapiro, 1999). 

V moţganih imamo bliskovito hiter sistem sporočanja, ki mu vladajo talamus, 

amigdala in čelni reţnji korteksa s podporo različnih moţganskih struktur in ţlez, 

ki pošiljajo podatke v obliki biokemičnih snovi v preostale dele telesa. Njegova 

naloga je prevajanje in nadziranje naših čustev. Talamus usmerja vnesene čutne 

informacije v različna področja korteksa ali središča velikih moţganov, kjer dobijo 

pomen. Čelni reţnji korteksa so posebej pomembni za čustveni nadzor in po 

prepričanju mnogih znanstvenikov »biva« v njih človekovo zavedanje samega 

sebe (Shapiro, 1999). 

Otroci se lahko naučijo čustvenega nadzora po dveh sistemih. Freudova teorija 

razkrije ravnanje mislečih moţganov s čustvi, ţal pa ne vključuje pomena 

čustvenih moţganov, ki lahko povsem obidejo razmišljajoče moţgane. Ob 

spodbujanju otrokove moči ega, kot jo je imenoval Freud, se pravzaprav sproţi 

delovanje korteksa, zanemarja pa se sistem čustvenih moţganov, ki ima znatno 

bolj pomembno vlogo pri ravnanju z močnimi čustvi (Shapiro, 1999). 

Pri poučevanju čustvenega nadzora se moramo torej zavedati, da pogovor z 

otroki (na druţinskih shodih, v ravnateljevi pisarni ali na terapevtskem sestanku) 

še zdaleč ne zadošča, da bi pridobili ustrezen uvid v občutke, ki otroke 

navdajajo. Govorjenje sproţi središče nadzora v mislečem delu moţganov, 

razmeroma malo pa vpliva na čustveni nadzor. Starši to intuitivno vedo (Shapiro, 

1999). 

Pri samonadzoru gre za sposobnost obvladovanja in nadzorovanja lastnega 

čustvenega stanja. Za učinkovito delovanje druţbe je precejšnja mera 

samonadzora nujna. Pogojena je s spretnostjo obvladovanja lastnih čustev in z 

izogibanjem prepuščanja vsaki trenutni ţelji. Namesto da razmišljamo: »To 
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moram takoj imeti.« ali »To moram takoj urediti.«, je bolje, če se vprašamo: »Ali 

si to res ţelim doseči takoj?« oziroma »Ali si to res ţelim?« ali »Kako visoko 

ceno moram plačati, če ţelim to doseči takoj?« Zaradi manjšega predajanja 

trenutnim impulzom imamo boljši samonadzor, tako pa smo v prednosti pred 

vsemi, ki hipno podlegajo svojim nagnjenjem (Wood in Tolley, 2004). 

 

2.3.6.6 Obvladovanje čustev drugih 

Kadar pomagamo drugim ljudem, moramo upoštevati, da čustveni nemir 

pomembno vpliva na delo posameznikov in skupin. Omenjanje »stresa«, »treme 

pred izpitom« in »treme pred nastopom« kaţe na to, da se zavedamo, kako 

notranja napetost negativno vpliva na naše delo. Po drugi strani pa naše 

čustveno stanje nima vedno negativnega vpliva na kakovost našega delovanja. 

V nekaterih okoliščinah je določena stopnja ţivčne napetosti, dokler je pod 

nadzorom, dobrodošla (Wood in Tolley, 2004). 

Uspešno starševstvo, poučevanje, treniranje, mentorstvo in menedţment 

temeljijo na dovzetnosti za subjektivna čustva drugih ljudi ter na upoštevanju 

vpliva, ki ga lahko le-ta imajo na njihovo delo. S pomočjo te sposobnosti imamo 

pri posameznikih moţnost prepoznati morebitne čustvene ovire, ki onemogočajo 

posameznikov razvoj ter tako preprečujejo učinkovito učenje ali delo v skladu s 

posameznikovimi najboljšimi zmogljivostmi. Pri teh ljudeh je lahko prisoten še 

strah pred tem, da bi naredili napako ter da bi se pred drugimi ljudmi prikazali kot 

nesposobni. Pustijo se voditi in so zato, ker nimajo vajeti v svojih rokah, pretirano 

nepotrpeţljivi. Tudi negotovost in nervoza sta v določenih situacijah 

problematični (Wood in Tolley, 2004). 

 

2.3.6.7 Impulzivnost 

Če imamo nizko samokontrolo, se naša dejanja izvedejo prej kot naše 

zavedanje. Ravnamo impulzivno. Ob razvijanju občutka za samokontrolo se 

začenjamo zavedati naraščajočih čustev, preden se odločimo za dejanje. Tako 

lahko vadimo nadzor. Ob vsaki samokontroli se bomo zavedali, katera misel je 

povzročila čustvo, lahko bomo uporabljali skupek tehnik za samokontrolo ter tako 

svoje vedenje nadzorovali v pozitivni smeri. Z razvijanjem tehnik obvladovanja 
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jeze in pozitivne samopodobe bomo bolj odporni na frustracije, laţje se bomo 

izogibali poniţevanju in samodestruktivnemu vedenju, obvladovali osamljenost in 

socialno anksioznost (Panju, 2010) 

Ob večjem samozavedanju lahko bolje usmerjamo svoje razpoloţenje in dejanja. 

Način, s katerim obvladujemo svoja čustva, je pomemben dejavnik pri razvoju 

naše čustvene inteligentnosti. Za učinkovito obvladovanje čustev sta pomembni 

dobra samopodoba in pozitivna naravnanost čustvenih odzivov (Panju, 2010). 

 

2.3.6.8 Samozavest 

Samozavest je močan občutek naše lastne vrednosti in sposobnosti (Panju, 

2010). 

Samozavesten človek se zaveda svojih dobrih lastnosti in sposobnosti, 

prepoznava pa tudi svoje napake, pomanjkljivosti in slabosti. Sebe ima iskreno 

rad, zelo se spoštuje in ceni. Mirno prizna potrebo po spreminjanju, na katero se 

ne odzove z obrambnim vedenjem ali zanikanjem. Zaradi kritičnih pripomb ali 

zavrnitev se ne počuti nelagodno, niti mu ne rušijo samozaupanja (Simmons in 

Simmons, 2000). 

Dobro mnenje o sebi je pri zelo samozavestnem ali pretirano samozavestnem 

človeku lahko samo navidezno. Ustvari si ga tako, da se do drugih vede zviška. 

Morda je posledica odziva na prvotne občutke manjvrednosti, potlačitev le-teh in 

domišljavost, da je vreden več. Prisotno je zanikanje kakršne koli pomanjkljivosti 

in potrebe po osebni rasti. Pri takšnih osebah je občutljivost na kritične pripombe 

močna, zato se hitro postavijo v obrambno drţo in zaradi obrambne naravnanosti 

slabo prenesejo namig na spremembe. Ne prevzemajo odgovornosti za teţave, 

ki so nastale po njihovi krivdi, in dokazujejo svoj prav, tudi kadar se motijo. 

Ljudem niţjega druţbenega poloţaja odrekajo pomembnost (Simmons in 

Simmons, 2000). 

 

2.3.6.9 Samomotiviranje 

Samomotivirani ljudje zberejo moč, da se spopadejo z ovirami in jih premagajo. 

Nekateri spodbujanje samega sebe povezujejo s trdim delom, trdo delo pa vodi k 

uspehu in zadovoljstvu s samim seboj (Shapiro, 1999). 
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Motiviranje samega sebe temelji na usmerjanju čustev proti cilju, na 

samonadzoru in samodisciplini, odloţitvi nagrade na pozneje in krotenju 

impulzivnosti (Schilling, 2000). 

Zaradi osebne motivacije lahko svoja čustva uporabimo za dosego cilja. Na 

osnovi osebne motivacije dajemo ţivljenju smisel, brez nje ţivljenje postane zgolj 

bivanje. Določajo se cilji, ki jih je treba doseči, in vrhovi, ki jih je treba osvojiti. 

Vsak posameznik se mora osredotočiti, da v sebi najde tisto, kar si ţeli doseči, 

biti ali početi. Nato mora pozornost usmeriti na najbliţji cilj in se obnašati manj 

impulzivno, dokler ga po svojih najboljših močeh ne doseţe (Panju, 2010). 

Z visoko osebno motivacijo smo bolj psihično zdravi in si po neuspehih ter 

porazih hitro opomoremo. Svoja čustva moramo izrabiti kot nekakšen naraven 

vir, ki nam bistveno pomaga pri dosegi določenih ciljev. Da uspešno uporabimo 

svoja čustva, pomeni, da smo zmoţni v primernem trenutku izkoristiti moč 

naravnega vira za dosego svojega cilja. Čustva lahko uporabimo na primer za 

izboljšanje sposobnosti vztrajanja (Panju, 2010). 

Vsak posameznik na svoj način uporablja vire motivacije in se spoprijema z 

ovirami, temelji motivacije pa so vsem skupni. To so zaupanje, optimizem, 

vztrajnost in navdušenje. Zaradi zaupanja imamo vero v sposobnost, da smo 

zmoţni dokončati nalogo, zaradi optimizma imamo upanje v pozitiven rezultat, 

zaradi vztrajnosti ostajamo osredotočeni na nalogo in imamo dovolj moči, da se 

vedno znova lotimo dela in z njim nadaljujemo, zaradi navdušenja pa uţivamo v 

delu (Weisinger, 2001). 

 

2.3.6.10 Druţabnost 

»Druţabnost je značajska lastnost, ki določa, kako radi spoznavamo ljudi, se 

druţimo in smo usmerjeni v skupinsko delovanje« (Simmons in Simmons, 2000, 

str. 177). 

Druţabni ljudje so odzivni, radi so v druţbi in preţivljajo čas s prijatelji, zanimajo 

se za druge in čutijo pripadnost skupini. Radi spoznavajo nove ljudi, brez teţav 

se predstavijo in začnejo pogovor, obvladajo neobvezno klepetanje. Imajo veliko 

druţabnih stikov in znancev, saj so zanje pogovor in stiki z drugimi poţivitev in 

spodbuda (Simmons in Simmons, 2000). 
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Druţabni ljudje se znajo dobro izraţati, zlahka govorijo o svojih mislih in občutkih 

ter naredijo dober vtis na sogovornika. So zabavni, spontani v svojih čustvenih 

odzivih, všeč so jim druţabni stiki, pogovor, prijateljstvo, priljubljenost, priznanje 

okolice, bliţina drugih, osebni, neuradni odnosi, skupinske dejavnosti, članstvo in 

pripadnost skupini. Delo s stvarmi in podatki jih navadno manj zanima (Simmons 

in Simmons, 2000). 

Otroci se med seboj ţe po naravi razlikujejo v stopnji druţabnosti. Slednjo 

spodbudi tudi okolica, ki zgovornost poudarja, zahteva in nagrajuje, molk in 

zadrţanost pa kaznuje in zavrača (Simmons in Simmons, 2000). 

Zadrţani ljudje so ljudje z nizko stopnjo druţabnosti. Ne čutijo velike potrebe po 

druţbi in pogovoru. Neradi porabljajo čas za neskončno in prazno 

pomenkovanje. Kadar imajo delo, jih ne bomo našli na skupinskem klepetu ob 

kavi. Radi delajo sami ali z enim ali dvema sodelavcema. Delo opravljajo mirno, 

ne zbujajo pozornosti. Zadolţitve s stvarmi, podatki in idejami so jim ljubše kot 

opravki z ljudmi. Bliţje so jim poklici z redkimi druţabnimi stiki. Navadno si 

izbirajo individualne cilje in naloge. Na področju športa se bodo odločili za tenis, 

tek, plavanje, dvigovanje uteţi, hojo (Simmons in Simmons, 2000). 

Zadrţane ljudi z visokim samouveljavljanjem bomo našli na mestih, kjer morajo 

prepričevati druge. V pogovoru se osredotočijo izključno na stvari, ki so nujne za 

dosego določenega cilja ali rešitev nekega problema. Zgovorni so, kadar je 

potrebno, drugače pa se drţijo zadrţano in čustveno odmaknjeno. Pogosto so 

introspektivni. Razmišljajo o svojih zadevah, delu, načrtih, zanimajo jih predvsem 

lastne misli in čustva. Cenijo trenutke, ki jih lahko porabijo zase. Med sabo in 

drugimi radi postavijo mejo, ki varuje zasebnost njihovih čustev, teţav in 

osebnega ţivljenja (Simmons in Simmons, 2000). 

 

2.3.6.11 Obvladovanje stresa 

Stres je odziv organizma na določeno, navadno potencialno nevarno situacijo. 

Dejavniki, ki sproţijo odziv, so lahko zunanji (naravne nesreče, telesni napad, 

ropot, počena guma na avtu) ali notranji (jeza, strah, ţalost, bolezen, 

nerazumevanje s sodelavcem). Organizem se ne glede na vrsto ogroţujočega 

dejavnika odzove vedno na enak način. Telo v hipu spravi v stanje pripravljenosti 

za hitro in učinkovito ukrepanje. To reakcijo imenujemo »boj ali beg«. Steče 
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vedno, kadar organizem neko dogajanje oceni kot obremenjujoče in ogroţajoče, 

ne glede na to, ali smo jezni, presenečeni ali nas je strah (Novak Škarja idr., 

2004). 

Sprostitveni odziv je nasprotje stresnega odziva. V nas se sproţi drugi del 

avtonomnega ţivčevja, imenovan parasimpatik, ki skrbi za obnavljanje in 

ohranjanje ţivljenjskih moči (na primer ko po napornem dnevu sproščeno in 

brezskrbno počivamo doma na kavču). Zaradi delovanja parasimpatika se 

pospeši izločanje sline in prebavnih sokov, zniţa se krvni tlak in upočasni bitje 

srca, zenici se zoţita, zavre se izločanje adrenalina in snovi za strjevanje krvi. 

Razširi se podkoţno oţilje, kar občutimo kot prijetno toploto v telesu. Energijske 

zaloge v organizmu se ob dejavnosti parasimpatika ohranjajo in obnavljajo, ob 

delovanju simpatika pa se energija porablja. Parasimpatik je povezan s 

počitkom, simpatik z aktivnostjo. Ko se telesno, čustveno in miselno začnemo 

umirjati, se delovanje parasimpatika postopno aktivira. Parasimpatik in simpatik 

se razlikujeta tudi v tem, da se delovanje simpatika aktivira v trenutku, delovanje 

parasimpatika pa se vključuje postopno (Novak Škarja idr., 2004). 

Obvladovanja stresa se najbolj učinkovito lotimo tako, da opazujemo sebe, si 

prisluhnemo in ugotovimo, kakšen je naš lastni način najlaţjega obvladovanja 

teţav oziroma kakšen je naš »stil« reševanja problemov. Načini se razlikujejo na 

podlagi naše osebnosti, temperamenta, okolja in druţbe, v kateri ţivimo, od 

vzgoje ter od izkušenj in rezultatov reševanja problemov v preteklosti. Po navadi 

je najuspešnejše kombiniranje različnih metod obvladovanja stresa (Novak 

Škarja idr., 2004). 

 

2.3.6.12 Empatija 

»Empatija je sposobnost povezovanja z drugimi in razumevanja njihovih 

občutkov, ne glede na to, ali jih z njimi delimo (oziroma se z njimi strinjamo) ali 

ne« (Panju, 2010, str. 59). Zajema razumevanje drugih (zaznavanje njihovih 

občutkov in pogledov ter aktivno zanimanje za njihov način dela, sodelovanje z 

njimi, vse, kar se jih tiče in jih motivira), razvijanje drugih (zaznavanje potrebe po 

njihovem razvoju ter podpiranje njihovih sposobnosti) ter vzpostavitev in 

vzdrţevanje stikov (ljudje se počutijo dovolj varne in sproščene, da govorijo z 

nami brez strahu pred obsojanjem) (Panju, 2010). 
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Empatija nam omogoča, da razumemo, kaj občutijo drugi, oziroma razumemo in 

si lahko predstavljamo, kako bi se počutili mi, če bi bili na njihovem mestu. Naša 

sposobnost samozavedanja pogojuje našo sposobnost empatije, saj moramo 

najprej občutiti lastne občutke, da potem znamo ceniti občutke drugih ljudi. 

Zavedati se moramo tudi, da drugi mislijo o sebi na način, ki je nam lahko bolj ali 

pa manj blizu. Če ima oseba, s katero imamo stik, večje potrebe, je treba zaradi 

empatije včasih prilagoditi osebno razpoloţenje ali ravnanje v stanju afekta 

(Panju, 2010). 

Empatija je mogoča med dvema osebama ali na skupinski ravni. Gre za 

prepoznavanje implicitnih znakov ali »čustvenih namigov«, ki jih brez empatije ne 

bi opazili. Empatija je torej nekakšna človekova »socialna antena« z zelo 

prefinjenim sistemom zaznavanja (Wood in Tolley, 2004). 

Koncepta občutkov drugih ne poznajo dojenčki in zelo majhni otroci. Z zorenjem 

razvijajo svojo empatijo, začnejo prepoznavati občutke, ki jih izraţajo ljudje v 

bliţini. Za stanje izrazite empatije je značilno prepoznavanje tako izraţenih kot 

tudi neizraţenih občutkov in razpoloţenj drugih ljudi (Panju, 2010). 

Ko opazujemo vedenje drugih ljudi, spremljamo več signalov: opazujemo, kaj in 

česa ne izrečejo, s kom in kako govorijo, s kom se druţijo in za koga se ne 

zmenijo, ter spremljamo njihovo telesno govorico, kretnje, poglede in geste ter 

komaj zaznavne spremembe v njihovem razpoloţenju. Velik del čustvenih 

sporočil je neverbalen (Wood in Tolley, 2004). 

Za sposobnost empatije ni dovolj, da preko svojih petih čutov zaznavamo občutja 

drugih. Aktivirati moramo intuitivni del svojih misli, zelo občutljivo zaznavanje, ki 

ga imenujemo tudi »šesti čut«. Z njim uspemo zabeleţiti določene posebnosti, 

česar nam ostali čuti ne omogočajo. Včasih nekaj preprosto vemo, ne da bi 

lahko povedali, od kod ali zakaj (Wood in Tolley, 2004). 

Zdi se, da se v tej ogromni količini draţljajev večino časa zavestno niti ne 

trudimo, da bi vse opazili ali vsem posvetili pozornost. Globoko v sebi hranimo 

izkušnje brez kakšnega posebnega razloga ali pa mogoče samo za primer, da bi 

nam koristile kasneje. To so trenutki, ko se nam nekaj vtisne v spomin, ne da bi 

se tega zavedali (Wood in Tolley, 2004). 

Naše misli ustvarjajo red iz naključno izbranih in na videz nepovezanih delčkov 

besednih in nebesednih vtisov. Ko neka oseba nekaj reče ali naredi, se sproţi 
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počasno sestavljanje teh delčkov in naši občutki, ki si jih prej nismo znali 

razloţiti, postanejo utemeljeni in razumljivi. S prenovljenim čustvenim vpogledom 

lahko smiselno nadziramo in usmerjamo svoje vedenje (Wood in Tolley, 2004). 

 

2.4 OSEBNOSTNA DIMENZIJA EKSTRAVERTNOST – INTROVERTNOST 

2.4.1 Hierarhična struktura osebnostnih lastnosti 

 

Osebnostnih lastnosti je veliko, med njimi so tudi velike razlike. Nekatere 

lastnosti so zelo specifične, druge bolj splošne in kompleksne. Ekstravertnost na 

primer zajema vrsto specifičnih značilnosti, ki so med seboj povezane (na primer 

druţabnost, aktivnost, impulzivnost). Specifične lastnosti pogosto korelirajo med 

seboj, njihovi »skupni imenovalci« pa predstavljajo bolj kompleksne lastnosti 

(Musek, 2005a). 

Osebnostne lastnosti se lahko razvrščajo od najbolj specifičnih, ki jih je veliko, do 

najbolj splošnih in kompleksnih, ki jih je malo (povezujejo skupine bolj specifičnih 

lastnosti), vse pa sestavljajo hierarhični model osebnostnih lastnosti (Musek, 

2005a). 

Prvi dve najvišji ravni hierarhičnega modela zastopajo najpomembnejše 

osebnostne lastnosti. To so temeljne dimenzije osebnosti (najbolj kompleksne in 

splošne) in poteze osebnosti. Temeljne dimenzije predstavljajo najvišjo raven 

generalnosti osebnostnih lastnosti in naj ne bi korelirale med seboj (Musek, 

2005a). 

H. J. Eysenck je predstavil teoretsko zgradbo osebnosti, zasnovano na treh 

temeljnih dimenzijah: ekstravertnosti (ekstravertnost – introvertnost), 

nevroticizmu (nenevroticizem – nevroticizem) in psihoticizmu (nepsihoticizem – 

psihoticizem). Prav tako je H. J. Eysenck sestavil več vprašalnikov z namenom 

merjenja temeljnih dimenzij osebnosti. Stopnjo ekstravertnosti, nevroticizma in 

psihoticizma je z njimi mogoče ugotavljati relativno hitro in zanesljivo. Najbolj 

znan je EOV – Eysenckov osebnostni vprašalnik (v izvirniku EPQ). Sestavljen je 

iz 90 postavk, ki merijo vse tri dimenzije (E, N in P), izmed teh pa je 21 vprašanj 

namenjenih merjenju iskrenosti odgovorov (Eysenck, 1967, po Musek, 2005a). 
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2.4.2 Značilnosti osebnostne dimenzije ekstravertnost – introvertnost 

 

Prvi pol dimenzije vključuje druţabnost, ţivahnost, podjetnost, aktivno in 

impulzivno vedenje, interes za okolico in draţljaje, drugi pol pa označujejo 

nedruţabnost, previdno, rezervirano in razmišljujoče obnašanje, interesi za 

lastno doţivljanje in notranji, subjektivni svet. Eysenckovo pojmovanje 

ekstravertnosti – introvertnosti ni tipološko: ne gre za dve ločeni kategoriji, 

ampak za bipolarno dimenzijo, ki se razprostira med dvema skrajnostma, med 

obema nasprotnima »tipoma« (Musek, 2005a). 

Dimenzija ekstravertnost – introvertnost je kompleksna, sestavljena iz več 

subdimenzij, ki upravičeno sestavljajo skupno dimenzijo, saj med seboj visoko 

korelirajo; nekatere med njimi še posebej, tako da je razvidna notranja struktura 

treh širših subdimenzij: aktivnosti, impulzivnosti in druţabnosti (sociabilnosti) 

(Musek, 2005a). 

Večina raziskovalcev ugotavlja, da ima ekstravertnost dve ali tri glavne 

subdimenzije, ki so same kompleksne narave, sestavljene torej iz bolj specifičnih 

komponent. Depue in Collins tako navajata več komponent ekstravertnosti: 

 druţabnost/zbliţevanje (prijetnost, zdruţevanje, socialna priznanost, 

črednost, toplina, socialna bliţina), 

 delovanje (gotovost, samozavest, surgentnost, vztrajnost, doseţki, 

socialna dominantnost, ekshibicionizem, uveljavljanje, ambicije), 

 aktivacija (ţivahnost, zgovornost, energičnost, aktivnost), 

 impulzivnost – iskanje stimulacije (impulzivnost, iskanje draţenja, iskanje 

novosti in vzburjenja,  drznost, tvegavost, nezanesljivost, nerednost, 

pustolovstvo, zabavanje, izogibanje monotoniji, občutljivost na dolgčas), 

 pozitivne emocije (pozitivne emocije, pozitivni afekt, vznesenost, 

navdušenje, eksuberantnost, prisrčnost, veselost, vedrina), 

 optimizem (optimizem). 

Komponente med seboj korelirajo, zdruţujejo se v dve veliki subdimenziji 

ekstravertnosti: medosebno angaţiranje in impulzivnost. Prva povezuje zlasti 

druţabnost/zbliţevanje in delovanje, druga pa iskanje stimulacije ter pozitivni 

afekt (Depue in Collins, 1999, po Musek, 2005a). 
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2.5 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

11. člen Zakona o osnovni šoli (Zosn) oziroma Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Zosn-F) (Ur.l. RS 12/96 in 102/07) navaja:  

»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem 

razvoju (podčrtala P. P.), slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci 

z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraţevanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraţevanja oziroma posebni program vzgoje in izobraţevanja, ter učenci z 

učnimi teţavami in posebej nadarjeni učenci.«  

Otroci z motnjami v duševnem razvoju so kot skupina otrok s posebnimi 

potrebami navedeni tudi v 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP) (Ur.l. RS 3/07). 

Definicij motenj v duševnem razvoju je več, Ameriško zdruţenje za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju (AAMR) pa je leta 1992 podalo naslednjo 

definicijo, pri kateri je poudarek na uspešnosti vzgojno-izobraţevalnega procesa:  

»Motnja v duševnem razvoju odraţa resnejše omejitve v delovanju 

posameznika, ki so nastale pred 18. letom starosti. Označujejo jo pomembno 

zniţanje intelektualnega delovanja in resnejše omejitve na dveh ali več 

prilagoditvenih sposobnostih: komunikaciji, skrbi za samega sebe, bivanju, 

socialnih spretnostih, vključevanju v širše okolje, samostojnosti, branju, pisanju 

in računanju, izkoriščanju prostega časa in delu« (Novljan, 1997, str.11). 

Gibalni razvoj, odzivanje na okolje in ostale razvojne zahteve ter naloge se pri 

majhnem otroku z večjim razvojnim zaostankom ne ujemajo z njegovo 

kronološko starostjo. Večji zaostanek v razvoju lahko opazimo prej, saj so motnje 

v razvoju duševnih dejavnosti v tesni zvezi z različnimi oblikami telesnih 

nepravilnosti. Za manjšo duševno razvitost (starinsko oligofrenija) je značilno, da 

so manjše inteligenčne sposobnosti izraţene pribliţno enakomerno pri vseh 

duševnih dejavnostih, oceniti pa je potrebno tudi otrokovo osebnost, njegovo 

socialno prilagodljivost, čustvovanje in doţivljanje motnje (Ţmuc-Tomori, 1983). 
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Vzroki za motnjo v duševnem razvoju so lahko dedni (pri dednih boleznih motnjo 

v duševnem razvoju pogosto spremljata mongoloidizem in fenilketonurija), lahko 

pa motnja nastane zaradi različnih vplivov v predporodnem, medporodnem ali 

poporodnem obdobju (npr. bolezni matere, kemični vplivi, mehanični vplivi, 

virusne bolezni, bakterijske infekcije osrednjega ţivčevja). Od vrste vzroka pa je 

odvisno, do kakšne stopnje je izraţena motnja in katere druge telesne ter 

duševne motnje jo spremljajo (Ţmuc-Tomori, 1983). 

Adaptivno vedenje je značilno za socialno odgovorne in neodvisne osebe. 

Prilagoditvene sposobnosti morajo sovpadati z otrokovo starostjo, individualnimi 

posebnostmi in okoljem, v katerem otrok ţivi, razlikujejo pa se glede na različna 

starostna obdobja. V zgodnjem otroštvu pride do pomanjkljivega adaptivnega 

vedenja zaradi zaostanka v razvoju spretnosti, ki je pogojen s procesom 

maturacije. V otroštvu in zgodnji adolescenci je vključen proces učenja. Teţave 

se navadno pokaţejo v šoli, zato je takrat mogoče diagnosticirati najlaţje primere 

motnje v duševnem razvoju. V pozni adolescenci in v odraslem obdobju pa se 

morebitne teţave v prilagoditvenih sposobnostih pokaţejo na področju poklicne 

uspešnosti in socialne odgovornosti. Uvrstitev posameznika v določenem 

obdobju v skupino oseb z motnjo v duševnem razvoju je odvisna od kriterijev 

posameznikovega vedenja in norm kronološke skupine v istem kulturnem okolju 

(Grossman, 1973, po Novljan, 1997). 

Motnje v duševnem razvoju se razprostirajo na kontinuumu od laţjih in zmernih 

do teţjih in teţkih. 

 

2.5.1 Otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

 

»Osnovna značilnost otroka z laţjo motnjo v duševnem razvoju, v primerjavi z 

vrstniki je zaostanek v spoznavnem razvoju« (Novljan, 1997, str. 29).  

Otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju so skupina otrok z najblaţjo obliko 

duševne manjrazvitosti. »Otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju imajo tako 

zmanjšane sposobnosti za umsko delo, da ne morejo biti uspešni pri rednem 

vzgojno-izobraţevalnem delu, in potrebujejo zato posebne oblike usposabljanja 

(orientacijski IQ je od 51 – 70)« (Novljan, 1997). 
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Najbolj pogosti prepoznavni znaki otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju v 

predšolskem obdobju so: otroci so v primerjavi s povprečno razvitimi vrstniki 

premalo zvedavi, za igro si izbirajo mlajše otroke, v svojih dejavnostih in v 

delovanju ne dohajajo svojih vrstnikov, vedenje je podobno vedenju mlajših otrok 

(Novljan, 1997). 

Za premagovanje dnevnih rutinskih ţivljenjskih zahtev porabi otrok z laţjo motnjo 

v duševnem razvoju zelo veliko energije. Sposobnost samokontrole in 

razumevanja svoje okolice je zniţana. Tem otrokom je potrebno nuditi več 

spodbud, razumevanja in ljubezni s strani staršev, učiteljev in sovrstnikov 

(Novljan, 1997). 

 

2.5.1.1 Intelektualne zmoţnosti otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

Mišljenje je vezano na konkretne ţivljenjske probleme, zato je potrebno, da so 

naloge dane skladno s tem. Otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju razmišljajo 

egocentrično, teţko dojamejo in oblikujejo moralne pojme, niso kritični do 

lastnega vedenja (Novljan, 1997). 

Opazen je zastoj v razvoju vidnega zaznavanja. Otroci opazijo manjše število 

predmetov v naravi in na sliki, pri opazovanju so počasnejši. Pojavljajo se teţave 

pri vzpostavljanju zvez med predmeti in pojavi, saj največkrat opazijo samo tisto, 

kar je v centru njihovega vidnega polja. Vsebine slik velikokrat poenostavijo, 

slabo opazujejo slike, ker vedo malo o predmetih v naravi. Posluţujejo se čutil, s 

katerimi se predmeti zaznavajo iz neposredne bliţine, in zelo malo 

telereceptorjev. Število predstav je manjše, vsebinsko so skromne, nejasne, 

nenatančne in nepopolne. Hitro jih poenostavijo, izenačijo tudi odnose med njimi, 

izgubita se pristnost in ţivost. Zaradi specifičnega zaznavanja in hitrega procesa 

pozabljanja imajo slabe predstave o prostorskih odnosih (Novljan, 1997). 

Procesa analize in sinteze sta slaba. Teţave so prisotne na področju zaznavanja 

in razumevanja predmetov in pojavov, njihovih lastnosti in odnosov med njimi. 

Ne razpoznajo zvez med posameznimi deli, ne znajo jih razvrstiti. Slabo ločijo 

bistvene dele od nebistvenih, izločene dele razumejo kot enake. Teţko najdejo 

točno analizo, teţko odkrijejo razlike, še bolj podobnosti na predmetih. Ne znajo 

uporabiti ţe pridobljenega znanja. Posledično pa je zaradi slabe analize slab tudi 

proces sinteze (Novljan, 1997). 
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Tako verbalna kot neverbalna domišljija teh otrok je skromna in se pozno razvije, 

kar je vzrok, da se povprečno inteligentni vrstniki z njimi neradi igrajo (Novljan, 

1997). 

Pomnjenje je glede na obseg in trajanje slabše razvito. Pogosto si učno snov 

napačno zapomnijo, saj si je ne znajo pravilno razporediti in ne preverjajo 

tistega, kar se učijo. Posebno pravila si teţko zapomnijo, saj pogosto ne 

razumejo smisla tistega, kar se učijo. Omejene so njihove zmoţnosti 

samostojnega, smiselnega obnavljanja učne snovi, zato imajo teţave na 

področju mehaničnega pomnjenja. Naučeno učno snov teţko povedo s svojimi 

besedami zaradi skromnega besednega zaklada. Imajo pomembno manjšo 

količino informacij v ikoničnem pomnjenju, kar ni nujno vedno posledica motenj v 

senzoričnem shranjevanju. Omejitve na področju uporabe znanja in spretnosti v 

novih situacijah niso rezultat nezmoţnosti vzpostavitve transfernih povezav, 

ampak so lahko vzrok zanje drugi procesi, na primer neustrezno usvajanje 

osnovnega znanja ter pričakovanja in kriteriji reagiranja s strani posameznika 

(Hall in Day, 1986, po Novljan, 1997). 

Ti otroci imajo primanjkljaje v hitrosti transfera iz senzoričnega v kratkotrajno 

shranjevanje, teţave še naraščajo s povečevanjem obsega informacij (Novljan, 

1997). 

Njihova pozornost je kratkotrajna. Podrobnosti ne znajo povezati v celoto. Velike 

teţave imajo pri ločevanju bistvenih draţljajev od nebistvenih (selektivna 

pozornost), pri izbiri nalog in usmerjanju pozornosti na ustrezne elemente 

(Novljan, 1997). 

Govor otrok z motnjo v duševnem razvoju je odvisen od stopnje motnje. Razvoj 

govora je namreč tesno povezan z razvojem mišljenja in motorike. Najpogostejše 

govorne motnje otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju so vsebinske in 

oblikovne (motnje artikulacije, motnje ritma in tempa). Pogostejše so vsebinske 

govorne motnje. Razvoj govora je počasnejši. Besedni zaklad je skromen, 

značilen je tudi prazen ali eholaličen govor. Prisotne so velike razlike med 

pasivnim in aktivnim besednim zakladom ter teţave pri dialoškem govoru. Ustni 

napotki in razlaga na otroke z laţjo motnjo v duševnem razvoju ne vplivajo v 

zadostni meri, njim namenjena beseda ne aktivira takih odzivov kot pri 

povprečno inteligentnem vrstniku (Novljan, 1997). 
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Otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju imajo primanjkljaje v gibalnem razvoju, 

v telesnih sposobnostih in zmogljivostih, v skladnem delovanju posameznih 

gibov ter v ekonomiki gibanja (Novljan, 1997). 

 

2.5.1.2 Čustveni razvoj otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

Za razvoj čustev oseb z laţjo motnjo v duševnem razvoju je značilno postopno 

razširjanje in vsebinsko poglabljanje. V predšolskem obdobju so čustva otrok z 

laţjo motnjo v duševnem razvoju spontana in labilna, za čustveni razvoj sta 

pomembna okolje, v katerem otrok ţivi, ter posebno čustveno vzdušje v druţini. 

V adolescenci se raven čustvovanja zviša. Obnašanje mladostnikov z laţjo 

motnjo v duševnem razvoju je močno pod vplivom čustev, njihove reakcije so 

pogosteje čustvene kot intelektualne. 

Uspešna samokontrola čustev je posledica pravilne vzgoje otrok z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju in je eden izmed pokazateljev čustvene zrelosti. S 

pridobivanjem ustreznega znanja in spretnosti za prilagajanje v različnih 

situacijah ter aktivnostih si gradijo pomembno zaupanje vase. In to zaupanje 

vase, v določeno aktivnost se prenaša tudi na druge aktivnosti (Novljan, 1997). 

 

2.5.1.2 Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost – 

introvertnost otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

Čustvena inteligentnost ter osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost 

otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju nista posebej opisani, ker ni na voljo 

literature, ki bi dodatno osvetlila problematiko. 
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3 PROBLEM IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Pri raziskovanju v okviru diplomskega dela sem se osredotočila na področje 

čustvene inteligentnosti ter osebnostne dimenzije ekstravertnost – introvertnost 

pri otrocih z laţjo motnjo v duševnem razvoju. Osebnostne značilnosti, ki jih 

opredeljuje čustvena inteligentnost, pomembno vplivajo na otrokov razvoj, še 

posebej na področje njegove interakcije z oţjim in širšim okoljem. Čustvena 

inteligentnost se povezuje z osebnostno dimenzijo ekstravernost – introvertnost. 

Skrajnosti dimenzije se razlikujeta v usmerjanju psihične energije (libida), ki se 

pri ekstravertnih osebah usmerja v okolje, k drugim ljudem in v svet, pri 

introvertnih pa k sebi, v notranji svet (Jung, 1921, po Musek 2005b). Ugotavljala 

sem, kakšna je stopnja izraţenosti/razvitosti čustvene inteligentnosti na 

posameznih področjih ter kakšna je povezava z osebnostno dimenzijo 

ekstravertnost – introvertnost pri otrocih z laţjo motnjo v duševnem razvoju. 

Čustveno inteligentnost sem razdelila na 12 komponent: prilagodljivost, 

asertivnost, zaznavanje čustev, izraţanje čustev, obvladovanje lastnih čustev, 

obvladovanje čustev drugih, impulzivnost, samozavest, samomotiviranje, 

druţabnost, obvladovanje stresa ter empatijo. Z osebnostno dimenzijo 

ekstravertnost – introvertnost sem povezala impulzivnost in druţabnost. 

 

3.2 CILJI RAZISKOVANJA 

 Ugotoviti razlike med dekleti in fanti pri naslednjih komponentah čustvene 

inteligentnosti: prilagodljivost, zaznavanje čustev, izraţanje čustev, 

impulzivnost, samozavest, samomotiviranje, obvladovanje stresa ter 

empatija. 

 Ugotoviti korelacijo med: 

- asertivnostjo ter izraţanjem čustev,  

- obvladovanjem lastnih čustev ter obvladovanjem čustev drugih, 

- obvladovanjem lastnih čustev ter impulzivnostjo, 

- druţabnostjo in empatijo. 

 Ugotoviti izraţenost komponent impulzivnost in druţabnost pri 

ekstravertnih osebah. 
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3.3 HIPOTEZE 

 

H1: Dekleta bodo bolj prilagodljiva kot fantje. 

H2: Asertivnost in izraţanje čustev bosta v pozitivni povezavi. 

H3: V stopnji zaznavanja čustev med dekleti in fanti ne bo statistično pomembnih 

razlik. 

H4: Izraţanje čustev bo statistično pomembno bolj prisotno pri dekletih kot pri 

fantih. 

H5: Obvladovanje lastnih čustev ter obvladovanje čustev drugih bosta v pozitivni 

povezavi. 

H6: Med dekleti in fanti bodo statistično pomembne razlike v impulzivnosti. 

H7: Obvladovanje lastnih čustev in impulzivnost bosta v negativni povezavi. 

H8: Pri fantih bo samozavest močneje izraţena kot pri dekletih. 

H9: V stopnji samomotiviranja med dekleti in fanti ne bo statistično pomembnih  

razlik. 

H10: Druţabnost bo v pozitivni povezavi z empatijo. 

H11: Dekleta bodo bolje obvladovala stres kot fantje. 

H12: Pri dekletih bo stopnja empatije statistično pomembno bolj izraţena kot pri 

fantih. 

H13: Ekstravertne osebe bodo imele visoko izraţeno stopnjo impulzivnosti. 

H14: Ekstravertne osebe bodo imele visoko izraţeno stopnjo druţabnosti. 
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3.4 METODE DELA 

 

3.4.1 Opis vzorca 

 

V raziskavo sem vključila 40 otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju, starih od 

12 do 17 let. Obiskujejo 7., 8. in 9. razred osnovne šole, ki izvaja prilagojen 

program z niţjim izobrazbenim standardom, in sicer OŠPP Dečkova in OŠPP 

Levstikov trg v Ljubljani. 

Dekleta so izpolnila 16 vprašalnikov, fantje pa 24. 

 

                         Tabela 1: Število respondentov glede na spol 

 f f% 
dekleta 16 40 
fantje 24 60 

SKUPAJ 40 100 
 

 

 

 

3.4.2 Merski instrumenti 

 

V raziskavo sem vključila vprašalnik s 50 vprašanji. Vsa vprašanja so zaprtega 

tipa, od tega jih 36 preverja področja čustvene inteligentnosti, 14 pa področje 

osebnostne dimenzije ekstravertnost – introvertnost. Pri 30 vprašanjih so podani 

odgovori a) vedno, b) včasih, c) nikoli, pri 6 vprašanjih so podani trije moţni 

odgovori, ki opišejo moţne reakcije na vprašanje, 14 vprašanj pa je 

alternativnega tipa. 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol 
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Čustveno inteligentnost sem po zgledu Petridesa in Furnhama (2001) razdelila 

na 12 področij (glej poglavje 3.1). Avtorja v svojih raziskavah sicer omenjata še 

tri področja: medčloveške odnose, srečo in optimizem, ki jih v svoji raziskavi 

nisem preverjala. 

36 vprašanj, ki preverjajo področja čustvene inteligentnosti, sem sestavila sama, 

14, ki preverjajo področje osebnostne dimenzije ekstravertnost – introvertnost, pa 

jih izhaja iz Eysenckovega osebnostnega vprašalnika (Kompare idr., 2002; 

Musek, 2005a). 

 

3.4.2.1 Način vrednotenja posameznih področij čustvene inteligentnosti 

 

Vsako izmed 12 področij čustvene inteligentnosti se je preverjalo s po tremi 

vprašanji (prvih 36 vprašanj v vprašalniku). Oceno posameznega področja sem 

dobila tako, da sem seštela vrednosti odgovorov na vprašanja znotraj 

posameznega področja. 

Vsako izmed vprašanj vsebuje tri moţne odgovore, ki imajo vrednosti 0, 1 in 2. 

Moţna vrednost odgovorov pri vseh dimenzijah je min = 0 in maks = 6. 

Za vsa področja čustvene inteligentnosti sem oblikovala vrednosti odgovorov v 

dve skupini: 

 vrednost odgovorov od 0,0 do 3,49 pomeni nizko izraţeno stopnjo 

posamezne komponente čustvene inteligentnosti; 

 vrednost odgovorov od 3,50 do 6,0 pomeni visoko izraţeno stopnjo 

posamezne komponente čustvene inteligentnosti. 

 

3.4.2.2 Način vrednotenja osebnostne dimenzije ekstavertnost – 

introvertnost 

 

Vprašanja od št. 37 do 50 so iz Eysenckovega osebnostnega vprašalnika in 

merijo področje osebnostne dimenzije ekstravernost – introvertnost. 

Če je odgovor na vprašanja od št. 37 do 43 DA, je osebnost introvertna; če je 

odgovor NE, pa ekstravertna. 

Če je odgovor na vprašanja od št. 44 do 50 DA, je osebnost ekstravertna; če je 

odgovor NE, pa introvertna. 

Glede na število moţnih obkroţenih odgovorov sem oblikovala tri skupine: 
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 ekstravertne osebe: najmanj 8 in največ 14 obkroţenih odgovorov, ki 

predstavljajo ekstravertnost; 

 introvertne osebe: najmanj 8 in največ 14 obkroţenih odgovorov, ki 

predstavljajo introvertnost; 

 sredinski: natanko 7 obkroţenih odgovorov, ki predstavljajo 

ekstravertnost, in natanko 7 obkroţenih odgovorov, ki predstavljajo 

introvertnost. 

 

3.4.3 Postopek pridobivanja podatkov 

 

Vprašalnike sem razdelila učencem osebno ter razloţila potek reševanja. Sama 

sem jih vodila skozi celoten vprašalnik tako, da sem glasno brala vprašanja in 

odgovore, učenci pa so nato obkroţali odgovore, ki jim ustrezajo. 

 

3.4.4 Spremenljivke 

 

Neodvisne spremenljivke: 

 spol učencev 

 ekstravertnost – introvertnost 

Odvisne spremenljivke: 

 prilagodljivost 

 asertivnost 

 zaznavanje čustev 

 izraţanje čustev 

 obvladovanje lastnih čustev 

 obvladovanje čustev drugih 

 impulzivnost 

 samozavest 

 samomotiviranje 

 druţabnost 

 obvladovanje stresa 

 empatija

 

3.4.5 Postopek obdelave podatkov 

 

Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo računalniških programov Microsoft 

Excel ter SPSS (Statistical Package for Social Science). Rezultate raziskave sem 

prikazala v tabelah ter v obliki grafikonov. Hipoteze sem preverjala s t-testom in 

Pearsonovim koeficientom korelacije. Pri statističnem sklepanju sem uporabila 

stopnjo tveganja 0,05. 
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4 REZULTATI 

 

4.1 OPISNA STATISTIKA ZA ODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

Tabela 2: Opisna statistika, koeficienta asimetrije in sploščenosti ter test 

normalnosti Kolmogorov-Smirnov posamezne komponente čustvene 

inteligentnosti za N=40 

 

Komponente 
čustvene 

inteligentnosti 

Interval 

izmerjenih 

vrednosti 

komponent 

Mere centralne tendence in 

razpršenost 

Oblika 

porazdelitve 

vrednosti 

Normalnost 

porazdelitve 

min maks M SD Me Mo KAs KSpl K-S p 

Prilagodljivost 1 6 3,03 1,271 3,00 3 0,188 -0,477 0,998 0,272 

Asertivnost 0 5 2,88 1,181 3,00 3 -0,238 -0,189 1,215 0,104 

Zaznavanje 

čustev 
0 6 4,15 1,272 4,00 4

a
 -0,846 1,532 1,126 0,158 

Izraţanje čustev 0 6 3,75 1,597 4,00 4
a
 -0,720 -0,085 1,342 0,055 

Obvladovanje 

lastnih čustev 
0 6 3,58 1,466 4,00 4 -0,335 -0,106 1,038 0,232 

Obvladovanje 

čustev drugih 
2 6 3,90 0,928 4,00 4 -0,198 -0,117 1,536 0,018 

Impulzivnost 0 6 3,08 1,118 3,00 3 0,193 1,045 1,434 0,033 

Samozavest 1 6 4,40 1,336 4,00 4 -0,725 0,386 1,153 0,140 

Samomotiviranje 2 6 4,33 1,328 5,00 5 -0,431 -0,998 1,546 0,017 

Druţabnost 2 6 4,45 1,218 4,00 4 -0,325 -0,677 1,069 0,203 

Obvladovanje 

stresa 
1 6 3,30 1,043 3,00 3 0,494 0,344 1,823 0,003 

Empatija 0 6 4,38 1,564 5,00 6 -0,878 0,247 1,298 0,069 

 

Razlaga oznak: 

 min/maks – najniţja oziroma najvišja vrednost točk, ki je bila izmerjena pri 

posamezni dimenziji čustvene inteligentnosti 

 M – aritmetična sredina 

 SD – standardna deviacija 

 Me – medana 

 Mo – modus 

 Mo a – najmanjši med vrednostmi modusa 

 KAs – koeficient asimetrije 

 KSpl – koeficient sploščenosti 

 K-S – vrednost testa Kolmogorov-Smirnov 

 p – statistična pomembnost razlik (p < 0,05 – porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve) 
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Pri komponenti čustvene inteligentnosti asertivnost se vrednosti odgovorov 

razprostirajo med 0 in 5. Artimetična sredina je 2,88. 

Pri komponentah čustvene inteligentnosti zaznavanje čustev, izraţanje čustev, 

obvladovanje lastnih čustev, impulzivnost in empatija se vrednosti odgovorov 

razprostirajo med 0 in 6. Med njimi je najvišja aritmetična sredina pri empatiji, 

najniţja pri impulzivnosti. 

Pri komponentah čustvene inteligentnosti prilagodljivost, samozavest in 

obvladovanje stresa se vrednosti odgovorov razprostirajo med 1 in 6. Med njimi 

je najvišja artimetična sredina pri samozavesti, najniţja pri prilagodljivosti. 

Pri komponentah čustvene inteligentnosti obvladovanje čustev drugih, 

samomotiviranje in druţabnost se vrednosti odgovorov razprostirajo med 2 in 6. 

Med njimi je najvišja aritmetična sredina pri druţabnosti, najniţja pri 

obvladovanju čustev drugih. 

Največja razpršenost rezultatov oziroma največji standardni odklon se pojavlja 

pri komponenti izraţanje čustev, najmanjši pa pri komponenti obvladovanje 

čustev drugih. 

Pri komponentah čustvene inteligentnosti obvladovanje čustev drugih, 

impulzivnost, samomotiviranje in obvladovanje stresa porazdelitev statistično 

pomembno odstopa od normalne porazdelitve (N=40). 
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Tabela 3: Število respondentov glede na osebnostno dimenzijo ekstravertnost – 

introvertnost 

 f f% 
ekstravertni 24 60 
introvertni 9 23 
sredinski 7 17 
SKUPAJ 40 100 

 

 

 

 

 
 

V vzorcu je največ ekstravertnih oseb, torej predstavljajo največji strukturni 

deleţ, in sicer 60 odstotkov, introvertnih oseb je 23 odstotkov, 17 odstotkov oseb 

pa spada v »sredinsko skupino«, saj so na vprašanja, ki sprašujejo po 

značilnostih ene, in na vprašanja, ki sprašujejo po značilnostih druge skupine, 

odgovorili z enakim številom odgovorov. 

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na osebnostno dimenzijo ekstravertnost – introvertnost 
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4.2 PREVERJANJE HIPOTEZ 

Hipoteza 1: Dekleta bodo bolj prilagodljiva kot fantje. 

 

Tabela 4: Aritmetična sredina, razpršenost, koeficienta asimetrije in sploščenosti, 

test normalnosti Kolmogorov-Smirnov pri komponenti prilagodljivost 

glede na spol (N=40) 

Prilagodljivost 

spol n min maks M SD Kas KSpl K-S p 

dekleta 16 1 4 2,88 0,957 -0,244 -0,946 0,778 0,580 

fantje 24 1 6 3,13 1,454 -0,135 -0,806 0,780 0,577 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

 

Graf 3: Primerjava aritmetičnih sredin pri komponenti prilagodljivost glede na spol 

 
Tabela 5: F-test homogenosti varianc, t-test in statistična pomembnost razlik pri 

komponenti prilagodljivost: primerjava glede na spol 

F p t p1 

2,500 0,122 -0,605 0,275 

Opombe: p < 0,05 – nehomogenost varianc 

  p1 < 0,025 – statistična pomembnost razlik 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 1 zavrnem. Fantje so celo bolj prilagodljivi kot 

dekleta, vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti 

odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z nizko izraţeno stopnjo 

prilagodljivosti (blizu zgornje meje). 
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Hipoteza 2: Asertivnost in izražanje čustev bosta v pozitivni povezavi.  

 

Tabela 6: Povezanost med komponentama asertivnost in izraţanje čustev 

(Pearsonov koeficient korelacije) 

Pearsonov koeficient korelacije p 

0,201 0,107 

p < 0,025 – statistična pomembnost korelacije 

 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 2 zavrnem. 

Med asertivnostjo in izraţanjem čustev je nizka pozitivna korelacija, vendar ni 

statistično pomembna. 
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Hipoteza 3: V stopnji zaznavanja čustev med dekleti in fanti ne bo 

statistično pomembnih razlik. 
 

Tabela 7: Aritmetična sredina, razpršenost, koeficienta asimetrije in sploščenosti, 

test normalnosti Kolmogorov-Smirnov pri komponenti zaznavanje 

čustev glede na spol (N=40) 

Zaznavanje čustev 

spol n min maks M SD KAs KSpl K-S p 

dekleta 16 2 6 4,31 1,250 -0,213 -1,018 0,835 0,488 

fantje 24 0 6 4,04 1,301 -1,245 2,946 1,162 0,134 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

 

Graf 4: Primerjava aritmetičnih sredin pri komponenti zaznavanje čustev glede na 

spol 
 

Tabela 8: F-test homogenosti varianc, t-test in statistična pomembnost pri 

komponenti zaznavanje čustev: primerjava glede na spol 

F p t p 

0,448 0,507 0,655 0,516 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 3 potrdim. Pri dekletih je zaznavanje čustev bolj 

izraţeno kot pri fantih, vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi 

moţnih vrednosti odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z visoko 

izraţeno stopnjo zaznavanja čustev. 
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Hipoteza 4: Izražanje čustev bo statistično pomembno bolj prisotno pri 

dekletih kot pri fantih. 

 

Tabela 9: Aritmetična sredina, razpršenost, koeficienta asimetrije in sploščenosti, 

test normalnosti Kolmogorov-Smirnov pri komponenti izraţanje čustev 

glede na spol (N=40) 

Izraţanje čustev 

spol n min maks M SD KAs KSpl K-S p 

dekleta 16 0 5 3,31 1,662 -0,669 -0,771 0,892 0,404 

fantje 24 0 6 4,04 1,517 -0,809 0,680 0,967 0,307 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

Graf 5: Primerjava aritmetičnih sredin pri komponenti izraţanje čustev glede na 

spol 
 

Tabela 10: F-test homogenosti varianc, t-test in statistična pomembnost pri 

komponenti izraţanje čustev: primerjava glede na spol 

F p t p1 

0,801 0,377 -1,433 0,080 

Opombe: p < 0,05 – nehomogenost varianc 

  p1 < 0,025 – statistična pomembnost razlik 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 4 zavrnem. Izraţanje čustev je bolj prisotno pri 

fantih kot pri dekletih, vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi 

moţnih vrednosti odgovorov dekleta spadajo v skupino z nizko izraţeno stopnjo 

(zelo blizu zgornje meje), fantje pa v skupino z visoko izraţeno stopnjo izraţanja 

čustev. 
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Hipoteza 5: Obvladovanje lastnih čustev ter obvladovanje čustev drugih 

bosta v pozitivni povezavi. 

 

Tabela 6: Povezanost med komponentama obvladovanje lastnih čustev in 

obvladovanje čustev drugih (Pearsonov koeficient korelacije) 

Pearsonov koeficient korelacije p 

0,100 0,270 

p < 0,025 – statistična pomembnost korelacije 

 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 5 zavrnem. 

Med obvladovanjem lastnih čustev in obvladovanjem čustev drugih je zelo nizka 

pozitivna korelacija, vendar ni statistično pomembna. 
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Hipoteza 6: Med dekleti in fanti bodo statistično pomembne razlike v 

impulzivnosti. 
 

Tabela 12: Aritmetična sredina, razpršenost, koeficienta asimetrije in 

sploščenosti, test normalnosti Kolmogorov-Smirnov pri komponenti 

impulzivnost glede na spol (N=40) 

Impulzivnost 

spol n min maks M SD KAs KSpl K-S p 

dekleta 16 2 4 2,88 0,719 0,192 -0,821 1,026 0,243 

fantje 24 0 6 3,21 1,318 -0,045 0,538 0,920 0,366 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

 

Graf 6: Primerjava aritmetičnih sredin pri komponenti impulzivnost glede na spol 
 

Tabela 13: F-test homogenosti varianc, t-test in statistična pomembnost pri 

komponenti impulzivnost: primerjava glede na spol 

F p t p 

4,255 0,046 -1,030 0,310 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, 

                t-test – homogenost varianc ni upoštevana 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 6 zavrnem. Impulzivnost je bolj prisotna pri fantih 

kot pri dekletih, vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi moţnih 

vrednosti odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z nizko izraţeno stopnjo 

impulzivnosti (blizu zgornje meje). 
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Hipoteza 7: Obvladovanje lastnih čustev in impulzivnost bosta v negativni 

povezavi. 

 

Tabela 14: Povezanost med komponentama obvladovanje lastnih čustev in 

impulzivnost (Pearsonov koeficient korelacije) 

Pearsonov koeficient korelacije p 

-0,387 0,007** 

**Statistična pomembnost koeficienta na stopnji tveganja 0,01. 

 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 7 potrdim. 

Med obvladovanjem lastnih čustev in impulzivnostjo je negativna korelacija, ki je 

statistično pomembna na stopnji tveganja 0,01. Z večanjem ene komponente se 

druga zmanjšuje. 
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Hipoteza 8: Pri fantih bo samozavest močneje izražena kot pri dekletih. 
 

Tabela 15: Aritmetična sredina, razpršenost, koeficienta asimetrije in 

sploščenosti, test normalnosti Kolmogorov-Smirnov pri komponenti 

samozavest glede na spol (N=40) 

Samozavest 

spol n min maks M SD KAs KSpl K-S p 

dekleta 16 1 6 4,25 1,390 -0,850 0,798 0,965 0,310 

fantje 24 1 6 4,50 1,319 -0,682 0,420 0,803 0,539 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

 

Graf 7: Primerjava aritmetičnih sredin pri komponenti samozavest glede na spol 

 

Tabela 16: F-test homogenosti varianc, t-test in statistična pomembnost pri 

komponenti samozavest: primerjava glede na spol 

F p t p1 

0,042 0,840 -0,575 0,285 

Opombe: p < 0,05 – nehomogenost varianc 

  p1 < 0,025 – statistična pomembnost razlik 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 8 zavrnem. Samozavest je močneje izraţena pri 

fantih kot pri dekletih, vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi 

moţnih vrednosti odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z visoko 

izraţeno stopnjo samozavesti. 
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Hipoteza 9: V stopnji samomotiviranja med dekleti in fanti ne bo statistično 

pomembnih razlik. 

 

Tabela 17: Aritmetična sredina, razpršenost, koeficienta asimetrije in 

sploščenosti, test normalnosti Kolmogorov-Smirnov pri komponenti 

samomotiviranje glede na spol (N=40) 

Samomotiviranje 

spol n min maks M SD KAs KSpl K-S p 

dekleta 16 2 6 4,19 1,424 -0,375 -1,114 0,863 0,446 

fantje 24 2 6 4,42 1,283 -0,473 -0,912 1,267 0,080 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

 

Graf 8: Primerjava aritmetičnih sredin pri komponenti samomotiviranje glede na 

spol 
 

Tabela 18: F-test homogenosti varianc, t-test in statistična pomembnost pri 

komponenti samomotiviranje: primerjava glede na spol 

F p t p 

0,177 0,676 -0,530 0,599 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 9 potrdim. Samomotiviranje je bolj izraţeno pri 

fantih, vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti 

odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z visoko izraţeno stopnjo 

samomotiviranja. 
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Hipoteza 10: Družabnost bo v pozitivni povezavi z empatijo. 

 

Tabela 19: Povezanost med komponentama druţabnost in empatija (Pearsonov 

koeficient korelacije) 

Pearsonov koeficient korelacije p 

0,461 0,001** 

**Statistična pomembnost koeficienta na stopnji tveganja 0,01. 

 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 10 potrdim. 

Med druţabnostjo in empatijo je zmerna, ţe bistvena pozitivna korelacija, ki je 

statistično pomembna na stopnji tveganja 0,01. Z večanjem ene komponente se 

tudi druga veča. 
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Hipoteza 11: Dekleta bodo bolje obvladovala stres kot fantje. 
 

Tabela 20: Aritmetična sredina, razpršenost, koeficienta asimetrije in 

sploščenosti, test normalnosti Kolmogorov-Smirnov pri komponenti 

obvladovanje stresa glede na spol (N=40) 

Obvladovanje stresa 

spol n min maks M SD KAs KSpl K-S p 

dekleta 16 1 5 3,44 1,209 -0,221 -0,532 0,815 0,520 

fantje 24 2 6 3,21 0,932 1,309 2,651 1,658 0,008 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

 

Graf 9: Primerjava aritmetičnih sredin pri komponenti obvladovanje stresa glede 

na spol 

 
Tabela 21: Mann-Whitneyjev U-test in statistična pomembnost pri komponenti 

obvladovanje stresa: primerjava glede na spol 

Mann-Whitneyjev U-test p 

164,000 0,406 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 11 zavrnem. Dekleta bolje obvladujejo stres kot 

fantje, vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti 

odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z nizko izraţeno stopnjo 

obvladovanja stresa (zelo blizu zgornje meje). 
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Hipoteza 12: Pri dekletih bo stopnja empatije statistično pomembno bolj 

izražena kot pri fantih. 

Tabela 22: Aritmetična sredina, razpršenost, koeficienta asimetrije in 

sploščenosti, test normalnosti Kolmogorov-Smirnov pri komponenti 

empatija glede na spol (N=40) 

Empatija 

spol n min maks M SD KAs KSpl K-S p 

dekleta 16 0 6 4,69 1,778 -1,572 1,989 1,279 0,076 

fantje 24 1 6 4,17 1,404 -0,425 -0,369 0,789 0,562 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

 
 
Graf 10: Primerjava aritmetičnih sredin pri komponenti empatija glede na spol 

 

Tabela 23: F-test homogenosti varianc, t-test in statistična pomembnost pri 

komponenti empatija: primerjava glede na spol 

F p t p1 

0,576 0,452 1,033 0,154 

Opombe: p < 0,05 – nehomogenost varianc 

  p1 < 0,025 – statistična pomembnost razlik 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 12 zavrnem. Pri dekletih je empatija bolj izraţena 

kot pri fantih, vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi moţnih 

vrednosti odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z visoko izraţeno 

stopnjo empatije. 
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Hipoteza 13: Ekstravertne osebe bodo imele visoko izraženo stopnjo 

impulzivnosti. 

 

Tabela 24: Aritmetična sredina, razpršenost, test normalnosti Kolmogorov-

Smirnov pri komponenti impulzivnost glede na ekstravertnost – 

introvertnost (N=33) 

Impulzivnost 

 n M SD K-S p 

ekstravertni 24 3,04 0,999 1,306 0,066 

introvertni 9 2,89 1,691 0,566 0,906 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

 
 

Graf 11: Primerjava aritmetičnih sredin komponente impulzivnost pri osebnostni 

dimenziji ekstravertnost – introvertnost 

 

Tabela 25: F-test homogenosti varianc, t-test in statistična pomembnost pri 

komponenti impulzivnost: primerjava glede na ekstravertnost – 

introvertnost (N=33) 

F p t p1 

2,676 0,112 0,321 0,375 

Opombe: p < 0,05 – nehomogenost varianc 

  p1 < 0,025 – statistična pomembnost razlik 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 13 zavrnem. Impulzivnost je bolj izraţena pri 

ekstravertnih kot pri introvertnih osebah, vendar razlike niso statistično 

pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti odgovorov spadajo tako ekstravertne 

kot introvertne osebe v skupino z nizko izraţeno stopnjo impulzivnosti. 
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Hipoteza 14: Ekstravertne osebe bodo imele visoko izraženo stopnjo 

družabnosti. 

 

Tabela 26: Aritmetična sredina, razpršenost, test normalnosti Kolmogorov-

Smirnov pri komponenti druţabnost glede na ekstravertnost – 

introvertnost (N=33) 

Druţabnost 

 n M SD K-S p 

ekstravertni 24 4,63 1,056 0,889 0,408 

introvertni 9 3,89 1,269 0,938 0,342 

Opombe: p < 0,05 – statistična pomembnost razlik, porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve 

 

 
 
Graf 12: Primerjava aritmetičnih sredin komponente druţabnost pri osebnostni 

dimenziji ekstravertnost – introvertnost 

 
Tabela 27: F-test homogenosti varianc, t-test in statistična pomembnost pri 

komponenti impulzivnost: primerjava glede na ekstravertnost – 

introvertnost (N=33) 

F p t p1 

0,073 0,789 1,690 0,051 

Opombe: p < 0,05 – nehomogenost varianc 

  p1 < 0,025 – statistična pomembnost razlik 

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 14 zavrnem. Druţabnost je bolj izraţena pri 

ekstravertnih kot pri introvertnih osebah, vendar razlike niso statistično 

pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti odgovorov spadajo tako ekstravertne 

kot introvertne osebe v skupino z visoko izraţeno stopnjo druţabnosti. 
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5 INTERPRETACIJA 

 

Hipotezo 1, ki trdi, da bodo dekleta bolj prilagodljiva kot fantje, sem na podlagi 

dobljenih rezultatov zavrnila. Fantje so celo bolj prilagodljivi kot dekleta, vendar 

razlike niso statistično pomembne. Glede na rezultate pa oboji spadajo v skupino 

z nizko izraţeno stopnjo prilagodljivosti (blizu zgornje meje). Dekleta in fantje z 

laţjo motnjo v duševnem razvoju so včasih vznemirjeni, če jim učiteljica naloţi 

več domače naloge kot običajno in če jih obvesti, da imajo za pripravo na 

preizkus znanja na voljo manj časa, ter jim ni vseeno, če morajo zaradi 

pokvarjenega avtobusa na šolskem izletu 15 minut hoditi peš, vendar se 

poskušajo z nastalo situacijo kmalu sprijazniti. Dekleta in fantje se oklepajo 

nekaterih lastnih stališč in delno vztrajajo v priučenem vedenju, ne glede na to, 

kaj počnejo drugi. Ko se znajdejo v situaciji, v kateri je nemogoče doseči 

zastavljen cilj, si redko priznajo neuspeh. V takih okoliščinah slabše na novo 

proučijo svoje cilje in sredstva, s katerimi cilje poskušajo doseči, zato bi bila 

pomoč pri spremembi načrta, kako priti do zastavljenega cilja, zanje najboljša 

rešitev. Redko obdrţijo občutek za teţo določenega problema, včasih se 

vznemirijo, če odločitev ni pravilna in ni prinesla rezultatov, ki so jih pričakovali 

(Wood in Tolley, 2004). 

Hipotezo 2, ki trdi, da bo asertivnost v pozitivni povezavi z izraţanjem čustev, 

sem na podlagi dobljenih rezultatov zavrnila. Korelacija je nizka in pozitivna, 

vendar ni statistično pomembna. Asertivni fantje in dekleta izraţajo svoja čustva, 

nadzorujejo neproduktivno vedenje, na neagresiven način fizično ali verbalno 

zagovarjajo svoj poloţaj. Če nekoga ali nečesa ne marajo, izberejo primeren 

trenutek, da to izrazijo. Tisti, ki izraţajo svoja čustva, pa imajo tudi mnoge 

spretnosti, ki jim omogočajo učinkovito komunikacijo, znajo se postaviti zase in 

za svoje zamisli. Zavedajo se svoje vrednosti in pravic, hkrati pa enakovredno 

cenijo ostale ter upoštevajo njihovo pravico do lastnega mnenja in uţitka. Na ta 

način spoštljivo komunicirajo z drugimi ljudmi, hkrati pa upoštevajo tudi svoje 

lastne potrebe (Panju, 2010). 
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Hipotezo 3, ki trdi, da v stopnji zaznavanja čustev med dekleti in fanti ne bo 

statistično pomembnih razlik, sem na podlagi rezultatov raziskave potrdila. Pri 

dekletih je zaznavanje čustev bolj izraţeno kot pri fantih, vendar razlike niso 

statistično pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti odgovorov dekleta in fantje 

spadajo v skupino z visoko izraţeno stopnjo zaznavanja čustev. Dekleta in fantje 

z laţjo motnjo v duševnem razvoju znajo povedati, kako se počutijo, ko so veseli, 

vedo, kaj jih spravi v slabo voljo, in pri drugih vidijo, ali so slabe ali dobre volje. 

Imajo razvito sposobnost opazovanja. Tako imenovano »notranje oko« jim 

pomaga pri opazovanju s kritične razdalje, ko si skušajo ustvariti sliko o tem, 

kakšni so bili videti in kako so se vedli v določeni situaciji. Z »notranjim očesom« 

dobro vidijo tudi čustva in občutke. Slišijo svoj glas, čeprav ne govorijo: »notranji 

glas« jim svetuje, kaj naj storijo ali kaj naj opustijo, jih svari, spodbuja, priganja 

ali jim prigovarja. »Notranje uho« pogosto sliši tudi stvari, ki jih ljudje ne povedo 

neposredno. Izraţenih čustev ne zaznavajo samo preko besed in dejanj, ampak 

tudi na podlagi izraza na obrazu, drţe telesa, barve glasu, načina izgovorjave 

(Weisbach in Dachs, 1999). 

Hipotezo 4, ki trdi, da bo izraţanje čustev statistično pomembno bolj prisotno pri 

dekletih kot pri fantih, sem na podlagi dobljenih rezultatov zavrnila. Izraţanje 

čustev je celo bolj prisotno pri fantih kot pri dekletih, vendar razlike niso 

statistično pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti odgovorov dekleta spadajo 

v skupino z nizko izraţeno stopnjo (zelo blizu zgornje meje), fantje pa v skupino 

z visoko izraţeno stopnjo izraţanja čustev. Fantje pogosteje kot dekleta svoji 

druţini povedo, kaj čutijo do njih, se naglas smejejo, ko gledajo zabaven film ali 

nanizanko, in ko so zaradi nekoga jezni, mu/ji to tudi povedo. Fantje v primerjavi 

z dekleti bolje nadzorujejo neproduktivno vedenje in pogosteje na neagresiven 

način fizično ali verbalno zastopajo svoj poloţaj oziroma sami sebe. Če nekoga 

ali nečesa ne marajo, to izrazijo tako, da mu to povejo ali pa da ne dovolijo, da 

se igra z njimi. Bolje prisluhnejo svojim čustvom ter izberejo primeren trenutek, 

da jih izrazijo. Razumevanje in prepoznavanje lastnih čustev pa je predpogoj za 

samokontrolo in obvladovanje vedenja: izraţanja čustev (Panju, 2010). 
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Hipotezo 5, ki trdi, da bosta obvladovanje lastnih čustev in obvladovanje čustev 

drugih v pozitivni povezavi, sem na podlagi rezultatov zavrnila. Korelacija je zelo 

nizka in pozitivna, ni pa statistično pomembna. Tisti fantje in dekleta, ki 

obvladujejo lastna čustva, obvladujejo tudi čustva drugih in obratno. Imajo 

nadzor nad lastnim čustvenim stanjem, dejanji in vedenjem, manj se predajajo 

trenutnim impulzom. Dovzetni so za subjektivna čustva drugih ljudi, prepoznajo 

morebitne čustvene ovire, ki onemogočajo razvoj pri njih in pri drugih (Wood in 

Tolley, 2004). 

Hipotezo 6, ki trdi, da bodo med dekleti in fanti statistično pomembne razlike v 

impulzivnosti, sem na podlagi dobljenih rezultatov zavrnila. Impulzivnost je bolj 

prisotna pri fantih kot pri dekletih, vendar razlike niso statistično pomembne. Na 

podlagi moţnih vrednosti odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z nizko 

izraţeno stopnjo impulzivnosti (blizu zgornje meje). Dekleta in fantje z laţjo 

motnjo v duševnem razvoju redko naredijo kaj, za kar se v določenem trenutku 

odločijo (brez razmišljanja), redko zakričijo, ko postanejo besni, ter redko kaj 

rečejo, preden dobro premislijo. Imajo razvit občutek za samokontrolo, saj se 

zavedajo naraščajočih čustev, še preden se odločijo za dejanje, in tako vadijo 

svoj nadzor. Z razvijanjem tehnik obvladovanja jeze in pozitivne samopodobe 

bodo še bolj odporni na frustracije, laţje se bodo izogibali poniţevanju in 

samodestruktivnemu vedenju, laţje bodo obvladovali osamljenost in socialno 

anksioznost (Panju, 2010). 

Hipotezo 7, ki trdi, da bosta obvladovanje lastnih čustev in impulzivnost v 

negativni povezavi, sem na podlagi rezultatov potrdila. Korelacija je nizka in 

negativna ter statistično pomembna na stopnji tveganja 0,01. Z večanjem 

obvladovanja lastnih čustev se impulzivnost zmanjšuje in obratno. Večji kot imajo 

dekleta in fantje nadzor nad lastnim čustvenim stanjem, dejanji in vedenjem, 

manj se predajajo trenutnim impulzom (Wood in Tolley, 2004). Tisti z večjim 

samonadzorom redko naredijo kaj, za kar se v določenem trenutku odločijo (brez 

razmišljanja), zavedajo se svojih čustev, preden se odločijo za dejanje. Z 

razvijanjem tehnik obvladovanja jeze in pozitivne samopodobe se bo 

impulzivnost še bolj zmanjšala, laţje se bodo izogibali samodestruktivnemu 

vedenju (Panju, 2010). 



Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost 
otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

 73 

Hipotezo 8, ki trdi, da bo samozavest močneje izraţena pri fantih kot pri dekletih, 

sem na podlagi dobljenih rezultatov zavrnila. Samozavest je močneje izraţena 

pri fantih kot pri dekletih, vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi 

moţnih vrednosti odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z visoko 

izraţeno stopnjo samozavesti. Dekleta in fantje z laţjo motnjo v duševnem 

razvoju se zavedajo svojih sposobnosti, o sebi imajo dobro mnenje ter vztrajajo 

pri svojem, kadar so prepričani, da imajo prav. Imajo močan občutek lastne 

vrednosti (Panju, 2010). Sebe imajo radi, se spoštujejo in cenijo. Zavedajo se 

svojih dobrih lastnosti, prepoznavajo pa tudi svoje pomanjkljivosti in slabosti. 

Kritične pripombe ali zavrnitev jim ne vzbujajo pretiranega nelagodja in ne rušijo 

samozaupanja. Moramo pa razlikovati med zdravo mero samozavesti in tem, da 

je lahko dobro mnenje o sebi zgolj navidezno. Če so pretirano samozavestni in 

samoljubni, potem so zelo občutljivi na kritične pripombe in se hitro postavijo v 

obrambno drţo. Neradi priznajo odgovornost za teţave, ki so jih povročili s 

svojimi dejanji. Slabo tudi prenesejo namig, da bi se morali spremeniti. 

Dokazujejo svoj prav, tudi kadar se motijo (Simmons in Simmons, 2000). 

Hipotezo 9, ki trdi, da v stopnji samomotiviranja med dekleti in fanti ne bo 

statistično pomembnih razlik, sem na podlagi dobljenih rezultatov potrdila. 

Samomotiviranje je bolj izraţeno pri fantih, vendar razlike niso statistično 

pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti odgovorov dekleta in fantje spadajo v 

skupino z visoko izraţeno stopnjo samomotiviranja. Dekleta in fantje z laţjo 

motnjo v duševnem razvoju si zelo prizadevajo za čim boljši šolski uspeh ter za 

dokončevanje nalog, prav tako so takrat, ko jim kaj spodleti, pripravljeni poskusiti 

znova. Spopadejo se z ovirami in jih premagajo. Spodbujanje samega sebe 

povezujejo s trdim delom, kar vodi k uspehu in zadovoljstvu s samim seboj 

(Shapiro, 1999). Osebna motivacija jim omogoča uporabo lastnih čustev za 

dosego cilja (Panju, 2010). Uspešno uporabljajo vire motivacije, ki jim dajejo vero 

v sposobnost dokončanja nalog, jim vlivajo upanje v pozitiven rezultat, jim 

pomagajo ohranjati osredotočenost na nalogo in moč, da vedno znova začenjajo 

in nadaljujejo z delom, in jim omogočajo uţivanje v delu (Weisinger, 2001). 
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Hipotezo 10, ki trdi, da sta druţabnost in empatija v pozitivni povezavi, sem na 

podlagi dobljenih rezultatov potrdila. Korelacija je zmerna in pozitivna ter 

statistično pomembna na stopnji tveganja 0,01. Z večanjem druţabnosti se tudi 

empatija veča in obratno. Druţabni fantje in dekleta radi spoznavajo ljudi in so 

usmerjeni v skupinsko delovanje, so odzivni, radi so v druţbi in radi preţivljajo 

čas s prijatelji, zanimajo se za druge in čutijo pripadnost skupini. So zabavni in 

spontani v svojih čustvenih odzivih, všeč so jim druţabni stiki, prijateljstvo, 

priznanje okolice, bliţina drugih (Simmons in Simmons, 2000). Bolj kot so 

druţabni, prej pomagajo ljudem v teţavah, imajo večjo sposobnost povezovanja 

z drugimi, jih razumejo ter se aktivno zanimajo za vse, kar se tiče drugih in jih 

motivira, spodbujajo vzpostavitev in vzdrţevanje stikov (Panju, 2010). 

Hipotezo 11, ki trdi, da bodo dekleta bolje obvladovala stres kot fantje, sem na 

podlagi dobljenih rezultatov zavrnila. Dekleta bolje obvladujejo stres kot fantje, 

vendar razlike niso statistično pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti 

odgovorov dekleta in fantje spadajo v skupino z nizko izraţeno stopnjo 

obvladovanja stresa (zelo blizu zgornje meje). Dekleta in fantje z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju so nekoliko zaskrbljeni zaradi šolskega preverjanja znanja in 

nenapovedanega spraševanja, ter kadar imajo veliko opravkov, rahlo dvomijo, 

da jim bo uspelo vse postoriti. Potrebujejo pomoč pri ugotavljanju, kakšen je 

njihov način najlaţjega obvladovanja teţav. Po navadi je najuspešnejše 

kombiniranje različnih metod obvladovanja stresa (Novak Škarja idr., 2004). 

Hipotezo 12, ki trdi, da bo stopnja empatije statistično pomembno bolj izraţena 

pri dekletih kot pri fantih, sem na podlagi dobljenih razultatov zavrnila. Pri 

dekletih je empatija bolj izraţena kot pri fantih, vendar razlike niso statistično 

pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti odgovorov dekleta in fantje spadajo v 

skupino z visoko izraţeno stopnjo empatije. Dekleta in fantje z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju so pripravljeni pomagati sošolcem in prijateljem, ki so slabe 

volje, tako da se z njimi pogovorijo, jih potolaţijo in skupaj poskušajo najti 

primerno rešitev problema. Pomagajo ljudem v teţavah. Imajo sposobnost 

povezovanja z drugimi, jih razumejo (zaznavanje občutkov in pogledov drugih ter 

aktivno zanimanje za vse, kar se jih tiče in jih motivira, za njihov način dela in 

sodelovanje z njimi), se zanimajo za njihovo razvijanje (zaznavanje potrebe po 

razvoju drugih in podpiranje njihovih sposobnosti) ter vzpostavitev in vzdrţevanje 
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stikov (se izogibajo obsojanju) (Panju, 2010). Sposobni so se vţiveti v misli in 

osebnost nekoga drugega ter pri tem podoţiveti njegova občutja in čustva. 

Prepoznavajo implicitne znake oziroma »čustvene namige« (Wood in Tolley, 

2004). 

Hipotezo 13, ki trdi, da bodo imele ekstravertne osebe visoko izraţeno stopnjo 

impulzivnosti, sem na podlagi rezultatov zavrnila. Impulzivnost je bolj izraţena pri 

ekstravertnih kot pri introvertnih osebah, vendar razlike niso statistično 

pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti odgovorov spadajo tako ekstravertne 

kot introvertne osebe v skupino z nizko izraţeno stopnjo impulzivnosti. Za 

ekstravertne osebe je značilna druţabnost, radi se udeleţujejo zabav, imajo 

številne prijatelje, radi se pogovarjajo. Zbijajo šale, vedno imajo pripravljen 

odgovor na vsako vprašanje, radi se smejijo in gledajo na svet in ţivljenje z 

optimizmom (Kompare idr., 2002). Redko naredijo kaj brez razmišljanja ter redko 

kaj rečejo, preden dobro premislijo. Imajo občutek za samokontrolo in se 

zavedajo čustev pred odločitvijo za dejanje (Panju, 2010). 

Hipotezo 14, ki trdi, da bodo imele ekstravertne osebe visoko izraţeno stopnjo 

druţabnosti, sem na podlagi rezultatov zavrnila. Druţabnost je bolj izraţena pri 

ekstravertnih kot pri introvertnih osebah, vendar razlike niso statistično 

pomembne. Na podlagi moţnih vrednosti odgovorov spadajo tako ekstravertne 

kot introvertne osebe v skupino z visoko izraţeno stopnjo druţabnosti. Za 

ekstravertne osebe je torej značilna druţabnost. Iščejo vznemirjenje in nove 

izzive (Kompare idr., 2002). Ekstravertne osebe so usmerjene v skupinsko 

delovanje, so odzivne, rade so v druţbi in preţivljajo čas s prijatelji, zanimajo se 

za druge in čutijo pripadnost skupini. So zabavne in spontane v svojih čustvenih 

odzivih (Simmons in Simmons, 2000). 
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6 SKLEP 

 

Rezultati raziskave kaţejo, da spadajo dekleta v skupino z nizko izraţeno 

stopnjo komponente na naslednjih področjih: prilagodljivost, izraţanje čustev, 

impulzivnost in obvladovanje stresa, na področjih: zaznavanje čustev, 

samozavest, samomotiviranje in empatija pa v skupino z visoko izraţeno 

stopnjo. 

 

Fantje imajo nizko izraţeno stopnjo komponente na naslednjih področjih: 

prilagodljivost, impulzivnost in obvladovanje stresa, na področjih zaznavanje 

čustev, izraţanje čustev, samozavest, samomotiviranje in empatija pa visoko. 

Nasprotno od pričakovanega so fantje celo bolj prilagodljivi kot dekleta. Čeprav 

oboji spadajo v skupino z nizko izraţeno stopnjo prilagodljivosti, je opaziti razliko, 

ki pa ni statistično pomembna. Podobna ugotovitev je tudi pri komponenti 

izraţanje čustev, ki je bolj prisotno pri fantih kot pri dekletih. Fantje spadajo v 

skupino z visoko izraţeno stopnjo izraţanja čustev, dekleta pa v skupino z nizko 

izraţeno stopnjo, vendar razlike niso statistično pomembne. 

Po predvidevanjih se kaţe, da je samozavest močneje izraţena pri fantih, 

dekleta bolje obvladujejo stres kot fantje in pri dekletih je empatija bolj izraţena 

kot pri fantih, vendar razlike niso statistično pomembne. 

 

Prav tako ni statistično pomembnih razlik na področju zaznavanja čustev, 

samomotiviranja ter impulzivnosti. Tako dekleta kot fantje spadajo v skupino z 

visoko izraţeno stopnjo zaznavanja čustev in samomotiviranja, čeprav je med 

njimi opaziti majhno razliko (zaznavanje čustev je bolj prisotno pri dekletih, 

samomotiviranje pa pri fantih), na področju impulzivnosti pa v skupino z nizko 

izraţeno stopnjo, čeprav je tudi tu opaziti majhno razliko, in sicer je impulzivnost 

bolj prisotna pri fantih kot pri dekletih. 

Po predvidevanjih je med asertivnostjo in izraţanjem čustev (ne glede na spol) 

nizka pozitivna korelacija, med obvladovanjem lastnih čustev in obvladovanjem 

čustev drugih pa zelo nizka pozitivna korelacija, čeprav v obeh primerih ni 

statistično pomembna. 



Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost 
otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

 77 

Prav tako je po pričakovanjih negativna korelacija med obvladovanjem lastnih 

čustev in impulzivnostjo, ki je statistično pomembna na stopnji tveganja 0,01, ter 

zmerna in pozitivna korelacija med druţabnostjo in empatijo, ki je statistično 

pomembna na stopnji tveganja 0,01. 

 

Ekstravertne osebe imajo navadno visoko izraţeno stopnjo impulzivnosti, česar 

na podlagi rezultatov raziskave ne morem potrditi, saj spadajo tako ekstravertne 

kot introvertne osebe v skupino z nizko izraţeno stopnjo impulzivnosti. 

Ugotovitve kaţejo, da je impulzivnost sicer bolj izraţena pri ekstravertnih kot pri 

introvertnih osebah, vendar razlike niso statistično pomembne. 

Za ekstravertne osebe tudi velja, da imajo navadno visoko izraţeno stopnjo 

druţabnosti, kar sem na podlagi rezultatov lahko potrdila, saj spadajo tako 

ekstravertne kot introvertne osebe v skupino z visoko izraţeno stopnjo 

druţabnosti. Druţabnost je bolj izraţena pri ekstravertnih kot pri introvertnih 

osebah, vendar razlike niso statistično pomembne. 

 

Na podlagi rezultatov raziskave lahko določimo, katera področja čustvene 

inteligentnosti bi bilo potrebno pri dekletih in fantih z motnjo v duševnem razvoju 

izboljšati, istočasno pa lahko ugotovimo, katera so močna področja, na podlagi 

katerih lahko gradimo izboljševanje ostalih področij, pa naj gre za oblikovanje 

učnih situacij v razredu ali pri individualnem delu izven šole oziroma pouka. 

Čustvena inteligentnost ter osebnostna dimenzija ekstravertnost – introvertnost 

otrok z laţjo motnjo v duševnem razvoju v literaturi nista posebej opisani, zato 

sem uporabila ţe znana dejstva in podatke, ki sicer niso neposredno povezani z 

osebami z laţjo motnjo v duševnem razvoju, kar pa ne pomeni, da je uporaba 

nesmiselna. Izrazitost posameznih področij čustvene inteligentnosti je pri 

vsakem posamezniku drugačna, zato ne moremo trditi, da se otroci z laţjo 

motnjo v duševnem razvoju na specifičen način razlikujejo od sovrstnikov brez 

motenj v duševnem razvoju. Enako velja tudi za razvrščanje na osebnostni 

dimenziji ekstravertnost – introvertnost. 
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Rezultati raziskave oziroma preverjanje hipotez bi bilo učinkovitejše, če bi bilo 

število respondentov večje. Vprašalnik predhodno ni bil preizkušen, merske 

karakteristike niso bile preverjene. 

 

V sklopu te tematike bi bilo zanimivo proučiti, ali obstajajo razlike med otroki, ki 

obiskujejo večinsko osnovno šolo in osnovno šolo, ki izvaja prilagojen program z 

niţjim izobrazbenim standardom, prav tako bi lahko ugotavljala razlike med 

tistimi učenci, ki obiskujejo šolo na podeţelju, in tistimi, ki obiskujejo šolo v 

mestu. 
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8 PRILOGE 

 
Priloga 1 
 
(Opomba: v priloţenem vprašalniku je oblika glagolov prilagojena za moški spol, v postopku 
raziskave so dekleta izpolnjevala prilagojeno različico za ţenski spol.) 
 
 
VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljen! Sem študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike in v okviru diplomske 
naloge raziskujem področje čustvene inteligentnosti. Pri raziskovanju mi boš zelo pomagal, če 
iskreno in sproščeno odgovoriš na naslednja vprašanja. Pri vsakem vprašanju obkroţi odgovor, 
ki zate najbolj velja. 
Vprašalnik je anonimen in ni test znanja! 
 

Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem. 
 

Osnovna šola:_________________________ 

Razred:______________________________ 

Starost:______________________________ 

Spol (obkroţi):     M      Ţ 

 
1. Učiteljica ti nepričakovano naloţi več domače naloge kot običajno. Zaradi tega nisi posebej 

vznemirjen. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
2. Učiteljica te obvesti, da boste preizkus znanja namesto čez 2 tedna pisali čez 1 teden. To te 

ne razburi. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
3. Na šolskem izletu, ki ste se ga udeleţili s sošolci, se pokvari avtobus, zato morate 15 minut 

hoditi peš. Zaradi tega: 
a) se ne obremenjuješ. 
b) ti ni vseeno, vendar se sčasoma sprijazniš. 
c) si zelo jezen in protestiraš. 

 
4. Ko se druţite s prijatelji, večinoma počnete stvari, ki jih predlagaš ti. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
5. Kadar si zaradi nekoga ţalosten, mu to tudi poveš. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

6. V učilnici imaš določen svoj delovni prostor (šolsko mizo in stol), na katerega si zelo navajen. 
Sošolec predlaga, da se zamenjata. Predlog sprejmeš, vendar: 

a) se dogovorita za uslugo, ki jo on naredi zate. 
b) se hitro prilagodiš novemu prostoru. 
c) se z njim ne ţeliš pogovarjati. 
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7. Če te nekdo vpraša, kaj občutiš, ko si vesel, mu znaš odgovoriti. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

8. Veš, kaj te spravi v slabo voljo. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

9. Pri drugih vidiš, ali so slabe ali dobre volje. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

10. Svoji druţini poveš, kaj čutiš do njih. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

11. Ko gledaš zabaven film ali nanizanko, se naglas smeješ. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

12. Ko si zaradi nekoga jezen, mu to tudi poveš. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

13. V domačo nalogo si vloţil veliko truda, nato pa se polije s sokom in je neuporabna. Napisati jo 
moraš znova. Ti: 

a) zavzdihneš, pospraviš nered in se lotiš dela. 
b) nekaj časa si slabe volje, nato se počasi lotiš dela. 
c) se jeziš in kričiš na ves glas. 

 

14. Zgodi se, da te je kdaj tako strah, da si popolnoma negiben – se ne 

moreš premakniti. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

15. Močna jeza te hitro mine. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

16. Prijatelje spraviš v dobro voljo. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

17. Starše znaš prepričati, da dobiš, kar hočeš. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

18. Brez teţav dobiš pomoč, kadar jo potrebuješ. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 
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19. Za kar se v določenem trenutku odločiš, tudi narediš – brez razmišljanja. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

20. Kadar postaneš zelo besen, zakričiš. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
 

21. Zgodi se, da kaj rečeš, preden dobro premisliš. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
22. Zavedaš se, česa si sposoben. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
23. O sebi imaš dobro mnenje. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
24. Kadar si prepričan, da imaš prav, pri tem vztrajaš. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
25. Zelo si prizadevaš za čim boljši šolski uspeh. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

26. Ko ti kaj spodleti, ne obupaš, poskusiš znova. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
27. Za dokončanje naloge se zelo potrudiš. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
28. Rad spoznavaš nove ljudi. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
29. V prostem času se veliko druţiš s prijatelji. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
30. Rad delaš v skupini. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 
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31. Zaradi preverjanja znanja nisi pretirano zaskrbljen. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

32. Kadar imaš veliko opravkov, verjameš, da ti bo uspelo vse postoriti. 
a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 

33. Si nenapovedano vprašan. Ti: 
a) mirno odgovarjaš na vprašanja. 
b) si malo vznemirjen, vendar se potrudiš pravilno odgovarjati. 
c) si popolnoma zmeden in začneš jecljati. 

 
34. Sošolec je slabe volje, ker je dobil slabo oceno. Ti: 

a) se z njim pogovoriš in ga potolaţiš. 
b) se ne pogovoriš z njim, ampak upaš, da bo kmalu dobil boljšo oceno. 
c) je vseeno. 

 
35. Opaziš, da je prijatelj zelo ţalosten. Ti: 

a) se z njim pogovoriš in poskusita rešiti teţavo. 
b) se ne pogovoriš z njim, ampak upaš, da bo kmalu boljše volje. 
c) se s tem ne ukvarjaš. 

 
36. Pomagaš ljudem v teţavah. 

a) Vedno. 
b) Včasih. 
c) Nikoli. 

 
 
37.  Ali si v druţbi skoraj vedno molčeč?    DA    NE 

38. Ali počakaš in premisliš, preden kaj ukreneš?    DA    NE 

39. Ali na splošno raje bereš, kot zahajaš v druţbo?    DA    NE 

40.  Ali se na ţivahni prireditvi teţko zares zabavaš?    DA    NE 

41. Ali rad načrtuješ daleč vnaprej?    DA    NE 

42. Lahko mirno spremljaš razburljivo tekmo ali dirko?    DA    NE 

43. Ali uţivaš, če si lahko dolgo časa sam?    DA    NE 

 

 

44.  Ali z lahkoto razţiviš precej dolgočasno druţbo?    DA    NE 

45.  Ali se tako rad pogovarjaš, da ne zamudiš nobene priloţnosti za pogovor, in to celo z 

neznano osebo?    DA    NE 

46.  Ali drugi ljudje mislijo, da si ţivahen?    DA    NE 

47.  Ali zelo rad hodiš naokrog?    DA    NE 

48.  Ali se običajno lahko sprostiš in zelo zabavaš v veseli druţbi?    DA    NE 

49. Meniš, da se splača poskusiti, tudi če uspeh ni verjeten?    DA    NE 

50. Ali pri vzpenjanju po navadi prestopiš po dve stopnici?    DA    NE 

 
 
 
Ţelim ti lep dan še naprej in uspešen zaključek šolskega leta!   


