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IZVLEČEK 

Socialni odnosi pomembno vplivajo na učence in njihovo učno uspešnost. Učencem je 

pomembno, da se v razredu počutijo sprejete. Predvsem to velja za introvertirane učence. 

Introvertiranost in ekstravertiranost veljata za temeljni, nasprotni si osebnostni lastnosti, ki sta 

prirojeni in dokaj stalni. Posameznik se vedno nahaja nekje na razponu med njima. V zahodni 

družbi je ekstravertiranost velikokrat predstavljena kot ideal. Introvertirani potrebujejo čas za 

razmislek pred odgovorom na vprašanje, potrebujejo čas zase v tišini, da si okrepijo energijo, 

radi imajo individualno delo. Perfekcionizem, občutljivost in nadarjenost so velikokrat 

njihove značilnosti. V šoli se od njih pričakuje ravno nasprotno – čim več dela po skupinah, 

hitre odgovore na vprašanja. Ker so ves čas obkroženi s sošolci in učitelji, hitro postanejo 

utrujeni, posledično jim upade sposobnost osredotočanja. Namen dela je bil ugotoviti, v 

katero sociometrično skupino spada največ introvertiranih učencev in kako dobro učitelji 

prepoznavajo njihove lastnosti. V raziskavo je bilo vključenih 93 učencev petega razreda in 

43 učiteljev razrednega pouka. Učenci so izpolnili vprašalnik, na podlagi katerega so bili 

razvrščeni med introvertirane, ambivertirane in ekstravertirane. Izpolnili so vprašalnik 

sociometrične preizkušnje, na podlagi katerega so bili razvrščeni v pet sociometričnih skupin: 

priljubljeni, zavrnjeni, prezrti, kontroverzni in povprečni. Rezultati so prikazali, da je največ 

introvertiranih učencev priljubljenih in povprečnih, nekaj manj je zavrnjenih. Prezrtih in 

kontroverznih je bilo malo. Ti podatki prikazujejo, da so introvertirani večinoma dobro 

sprejeti v razredu, čeprav so stereotipno predstavljeni s precej negativnimi lastnostmi. 

Stereotipno jih zaznavajo tudi učitelji, kar je razvidno iz rezultatov vprašalnika, ki je meril 

njihovo poznavanje lastnosti introvertiranih učencev. Introvertiranim učencem pripisujejo 

zaprtost vase, zadržanost, tihost in jih pogosto zamenjujejo s sramežljivimi. Potrebno je 

povečati poznavanje lastnosti introvertiranih posameznikov v šolskem prostoru, da bo njihovo 

zaznavanje s strani učiteljev boljše ter njihova obravnava ustreznejša. 

Ključne besede: introvertiranost, sociometrični status, sociometrična skupina, učenci osnovne 

šole. 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Social interactions significantly affect students and their learning success. It is important for 

students to feel accepted by their classmates; this is of special importance for introverted 

students. Introversion and extroversion are two contradictory fundamental and more or less 

permanent personal genetic characteristics. A person is always somewhere in between these 

two extremes. In western society extroversion is often presented as an ideal. Introverted 

students need time to think before answering questions, time in silence to recover their energy 

and they like individual work. Perfectionism, sensibility and giftedness are frequently some of 

their personality features. Yet in classroom they are often expected to act just the opposite; to 

work in groups and answer questions rapidly. Due to the fact that they are surrounded by 

classmates and teachers all the time, they quickly become tired and consequently they cannot 

focus anymore. The purpose of this dissertation was to investigate which sociometric group 

the majority of introverted students belongs to and how well teachers are aware of introverts’ 

characteristics. The research sample consisted of 93 primary school fifth grade students and 

43 primary grade teachers. Students filled out a quetionnaire according to which they were 

classified as introverts, ambiverts or extroverts. They also did sociometric test according to 

which they were classified in five sociometric groups: popular, rejected, neglected, 

controversial or average. Results showed that the majority of introverted students are popular 

and average, a slightly less of them are rejected. There was only a small number of neglected 

and controversial introverted students. This data shows that introverts are mostly well 

accepted in their class, although they are stereotypically portrayed as having quite negative 

characteristics. Teachers’ perception of introverts is stereotypical as well. This is evident from 

the results of a teacher questionnaire focusing on how well they are aware of introverts’ 

characteristics. According to teachers introverted students are self-enclosed, reserved and 

quiet and are frequently confused with shy students. There is an apparent need to increase the 

knowledge about introverted individuals in schools, so that their perception and treatment by 

teachers will be more appropriate. 

Keywords: introversion, sociometric status, sociometric group, primary school students. 
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UVOD 

Učitelji, ki ne poznajo dobro osebnostnih značilnosti svojih učencev, lahko negativno vplivajo 

na njihov kognitivni in osebnostni razvoj. Po različnih pogovorih ob različnih priložnostih me 

je začelo zanimati, kako dobro učitelji poznajo pojem »introvertiranost« in značilnosti, ki 

opisujejo to osebnostno lastnost. Vsak učitelj ima v svojem razredu skoraj zagotovo vsaj 

enega introvertiranega učenca (glede na ameriške raziskave, kjer je v družbi približno 25 

odstotkov introvertiranih, pa še kakšnega več). Zato se mi zdi pomembno, da predvsem 

učitelji bolje spoznajo to lastnost, saj je nespremenljiva in nanjo posameznik nima velikega 

vpliva. 

To temo sem si izbrala, ker sem tudi sama introvertirana in sem to ugotovila dokaj pozno. To 

se je zgodilo po ogledu posnetka, na katerem introvertirana Susan Cain predstavi svojo knjigo 

Tihi. Ko sem se bolj poglobila v raziskovanje teme, sem bolje razumela svoje obnašanje v 

določenih situacijah sedaj in v svojem osnovnošolskem, srednješolskem obdobju. Ker sem 

tako kot večina introvertiranih tudi zelo senzitivna, sem že od nekdaj dobro zaznavala odnose 

med ljudmi. Na praksi v razredu in pri ostalih dejavnostih, ki sem jih vodila, sem spoznala, da 

zaradi senzitivnosti lažje zaznavam socialne odnose v razredu/skupini. Poleg tega sedaj lažje 

razumem svojo utrujenost po poučevanju oziroma druženju z veliko ljudmi, kljub temu da ob 

teh dejavnostih uživam. Spoznala sem, da introvertiranost ni isto kot sramežljivost in da smo 

introvertirani zelo dobri v prilagajanju svojega vedenja socialnim zahtevam situacije. 

Pojma introvertiranost in ekstravertiranost je utemeljil Carl Gustav Jung, ki je raziskoval v 

prvi polovici dvajsetega stoletja. Do sedaj je bila ta tema najbolj obravnavana v Združenih 

državah Amerike, v slovenskem šolskem prostoru pa ni bila velikokrat. Diplomsko delo sem 

napisala z namenom boljšega poznavanja introvertiranosti med učitelji in ostalimi 

pedagoškimi delavci v Sloveniji. 

V svojem diplomskem delu sem na podlagi vprašalnika pri sociometrični preizkušnji želela 

ugotoviti, v katero sociometrično skupino spadajo introvertirani učenci oziroma kakšna je 

njihova sprejetost v razredu. Prav tako sem želela empirično ugotoviti, kako dobro 

introvertiranost poznajo učitelji. Predstavila sem razliko med introvertiranostjo, 

sramežljivostjo in občutljivostjo. Poiskala sem nekaj predlogov za učno okolje, ki bi bilo 

prijetnejše za introvertirane učence. 
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Katja Košir (2013) omeni, da se v šoli poleg kognitivnih dejavnikov čedalje bolj upošteva 

vpliv socialnih dejavnikov na učno uspešnost. Strinjam se, da je predvsem pri poučevanju 

introvertiranih učencev upoštevanje socialnih dejavnikov zelo pomembno. Introvertirani bolj 

kot ekstravertirani učenci potrebujejo občutek varnosti, sprejetosti in razumevanja. Predvsem 

razumevanje tega, da niso radi v središču pozornosti in da za obnovitev svoje energije 

potrebujejo čas zase, v samoti. 

Diplomsko delo namenjam vsem – predvsem pa učiteljem. Dobro bi bilo tudi, da se s to temo 

seznanijo tako introvertirani kot ekstravertirani učenci – za lažje razumevanje drug drugega. 

Predvsem pa si želim, da bi introvertirani učenci bolje poznali svoje lastnosti ter se jih 

zavedali kot svojih kvalitet in ne slabosti, kakor so velikokrat stereotipno predstavljene v 

družbi. 
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 TEORIJE OSEBNOSTI IN INTROVERTIRANOST 

Musek (2005, str. 1) povzame psihološke definicije osebnosti takole: »Osebnost je celostni 

vzorec relativno trajnih značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj. Gre torej 

za vse tisto pri posamezniku, kar nam predstavlja njegovo istovetnost in po čemer ga ločimo 

od drugih.« 

Osebnost je precej kompleksna. Po njej se ločimo od drugih posameznikov. Sestavlja jo 

mnogo lastnosti, ki se relativno malo spreminjajo in na podlagi katerih lahko predvidimo, 

kako se bo posameznik odzval v določeni situaciji. V nadaljevanju bom predstavila 

introvertirane in ekstravertirane posameznike. Njihovi odzivi na situacije se med seboj 

razlikujejo, a se v skladu z njihovo osebnostjo ne spreminjajo, so relativno trajni (Musek, 

2005). 

»Relativno trajne in značilne enote osebnostnega delovanja imenujemo osebnostne lastnosti.« 

(Musek, 1982, str. 350) 

Introvertiranost in ekstravertiranost uvrščamo med osebnostne lastnosti in tako ju bom 

omenjala v nadaljevanju. Sta nasprotni si lastnosti, psihologi ju opisujejo tudi kot nasprotna 

pola (Musek, 2005). 

Obstaja več teorij osebnosti, ki opisujejo pojma introvertiranost in ekstravertiranost. Za 

utemeljitelja izrazov velja švicarski psihiater in analitični psiholog Carl Gustav Jung, rojen 

leta 1875, ki je v psihodinamski perspektivi osebnosti ta dva izraza opredelil kot dve glavni 

kategoriji, v kateri lahko uvrstimo posameznike. Hans Jürgen Eysenck, rojen leta 1916, je v 

dispozicijski perspektivi osebnosti predstavil dimenzijo ekstravertiranosti kot eno izmed treh 

temeljnih dimenzij osebnosti poleg nevroticizma in psihoticizma. Ekstravertiranost je 

omenjena tudi kot ena izmed petih dimenzij v petfaktorski teoriji osebnosti (Musek, 2005). Je 

novejša teorija osebnosti, ki je empirično osnovana in razdeljena v več podkategorij. Glavne 

kategorije so ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, čustvena stabilnost in odprtost 

(Zupančič, 2009). 
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1.2 INTROVERTIRANOST IN EKSTRAVERTIRANOST 

Introvertiranih posameznikov je v družbi manj kot ekstravertiranih. Glede deleža enih in 

drugih so dosegljivi podatki, ki veljajo za prebivalstvo zahodnega sveta oziroma predvsem 

Združenih držav Amerike. Približno 75 % naj bi bilo ekstravertiranih (Laney, 2002, v 

Fonseca, 2014; Silverman, 1988, v Sword, 2001) oziroma ena tretjina do ena polovica 

introvertiranih (Cain, 2014b).  

Vendar, kot opozarja že Jung (1991), nihče ni popolnoma ekstravertiran oziroma 

introvertiran. Vsakdo se nahaja nekje na razponu med tema dvema osebnostnima lastnostma. 

Pri vsakem človeku prevladuje ena od njiju. Za posameznike, ki imajo približno enako 

razmerje obeh osebnostnih lastnosti, obstaja izraz ambivertiran (Laney, 2005). 

Obe lastnosti se načeloma ne spreminjata. Opazi se edino manjše nagnjenje k bolj 

introvertiranemu načinu življenja v starosti. Za introvertirane velja, da se težje prilagajajo 

zahtevam družbe v svojem otroštvu, ko se od njih pričakuje veliko socializacije, 

ekstravertirani pa se težje prilagajajo umirjenemu načinu življenja v starosti (Pascal, 1999). 

Ker vse v naravi teži k ravnovesju, se tudi introvertirani in ekstravertirani dopolnjujejo v 

vsakdanjih situacijah. Introvertirana Susan Cain (2014), ki je nekaj dni preživela na ranču 

med samimi introvertiranimi, je priznala, da ji je bilo občasno malo dolgčas. Pogrešati je 

začela akcijo oziroma ravnotežje v odnosih, dejavnostih.  

Prebivalci Amerike naj bi bili bolj ekstravertirani, prebivalci Azije pa introvertirani. Slovenci 

se nahajamo nekje vmes. V Sloveniji poznamo pregovor: »Kdor jezika špara, kruha strada.« 

Ta nas bolj povezuje z ameriško kulturo, kjer so cenjeni drznost, dobra retorika in 

predstavitev, individualnost. Poznamo pa tudi pregovora: »Tiha voda bregove dere« in »Molk 

je zlato.« Ta dva nas bolj povezujeta z azijsko kulturo, kjer so cenjeni molk, skromnost, 

senzitivnost, podrejanje. Azijski učenci so eni izmed najuspešnejših na mednarodni raziskavi 

TIMMS. Zasluge za prikaz visoke ravni znanja pripisujejo tudi njihovi vztrajnosti pri 

izpolnjevanju vprašalnikov in na splošno vztrajnosti pri učenju, ki je ena izmed lastnosti 

introvertiranosti (Cain, 2014b). 

V družini, kjer sta mama in oče introvertirana, ni nujno, da imajo tudi otroci isto lastnost. Prav 

tako velja v primeru ekstravertiranih staršev. Ta osebnostna lastnost ni dedna. Je pa prirojena 

in dokaj trajna. Jung (1991) jo primerja s telesno višino, ki je vedno enaka, ne glede na to, v 
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kakšnem okolju se gibljemo. Če poskusimo introvertiranega spremeniti v ekstravertiranega, 

nam to lahko na videz uspe, vendar bo tako deloval le na zunaj. 

 

1.2.1 Razlike 

Ekstravertirani z lahkoto navezujejo stike z drugimi, ne premišljujejo dolgo, preden storijo kaj 

novega, so odprti in se znajdejo v vsaki situaciji. Introvertirani se obotavljajo, veliko 

premišljujejo, so zadržani (Jung, 1921, v Musek, 2005). 

Eysenck kot ekstravertirane lastnosti označi družabnost, živahnost, podjetnost, aktivno in 

impulzivno vedenje, interes za okolico in dražljaje. Kot introvertirane lastnosti predstavi 

nedružabnost, previdnost, rezervirano in razmišljajoče obnašanje, interes za lastno doživljanje 

in notranji subjektivni svet (Musek, 2005). 

Po petfaktorskem modelu nasprotni pol ekstravertiranosti (tj. introvertiranost) opisujejo 

lastnosti: nedružabnost, hladnost, zadržanost, odmaknjenost, pesimizem, uživanje v samoti, 

treznost, resnost, kritičnost, sposobnost koncentracije, zanesljivost (Musek, 2005). Med vsemi 

petimi dimenzijami je ravno ekstravertiranost najbolj stabilna in nespremenljiva (Lamb in dr., 

2002, v Marjanovič in Zupančič, 2009). Ekstravertirani naj bi bili srečnejši od introvertiranih. 

Ena pomembnih razlik naj bi bila ta, da se ekstravertirani pri učenju in opravljanju nalog bolj 

osredotočajo na hitrost izvedbe, medtem ko se introvertirani osredotočajo na pravilnost 

izvedbe (McAdams, 2000, v Avsec, 2007). Izvedene so bile tudi raziskave o razlikah med 

spoloma, kjer so ugotovili, da so ženske bolj ekstravertirane kot moški (Maccoby in Jacklin 

(1974), v Avsec, 2007). Watson in Clark (1997, v Avsec, 2007) delita ekstravertiranost na 

šest poddimenzij: družabnost, pozitivna emocionalnost, energija, vplivnost oz. moč, tveganje, 

ambicioznost.  

Vse te lastnosti bi lahko strnili v eno glavno razliko, ki jo je povzel Jung (1991). On razlikuje 

obe osebnostni lastnosti po tem, od kod posamezniki črpajo svojo energijo. Introvertirani 

prejmejo energijo iz svojega notranjega doživljanja, umika iz družbe, ekstravertirani pa 

prejmejo energijo iz okolice, od drugih ljudi, dogodkov. 
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1.2.2 Stereotipi 

Ti dve osebnostni lastnosti, introvertiranost in ekstravertiranost, ki sta v sedanjem času 

splošno znani in uporabljeni, sta glede na Jungovo razlago napačno razumljeni. 

Ekstravertirani so predstavljeni kot pozitiven ideal, introvertirani pa precej bolj negativno. 

Napačno razumevanje naj bi izhajalo še iz časa Freudovega raziskovanja, ko je introvertirane 

primerjal z narcističnimi osebami. Ta negativna oznaka še vedno ni izginila. Stereotipno so 

introvertirani označeni kot sramežljive, samotarske, hladne, nesramne, ravnodušne, 

distancirane osebe (Pascal, 1999; Fonseca, 2014). 

Christine Fonseca (2014) pravi, da na svojih predavanjih dobiva zelo stereotipne odgovore o 

introvertiranih in ekstravertiranih. Prvi naj bi bili sramežljivi, depresivni, egocentrični in 

nedružabni. Drugi pa kot njihovo popolno nasprotje - popularni, veseli, aktivni, družabni. 

Neustrezno se mi zdi, da so introvertirani označeni samo negativno, kot da pozitivnih lastnosti 

sploh nimajo. Kajti, kot opozarja Susan Cain (2014b), ekstravertiranost se v sedanjem času 

pojmuje kot idealna osebnostna lastnost. Tu vidim težavo v tem, da so ekstravertirani učenci v 

šoli na podlagi aktivnejšega in glasnejšega sodelovanja pri pouku zaznani kot pametnejši, 

kompetentnejši. Introvertirane učence pa naj bi bilo potrebno spremeniti, da bi ustrezali tem 

standardom ekstravertirane družbe. Nekateri jih celo obravnavajo, kot da bi imeli kakšno 

bolezen, na primer bipolarno motnjo, aspergerjev sindrom (Pennington, 2012). 

Prihaja tudi do stereotipnih opazk med posamezniki obeh osebnostnih lastnosti. Introvertirani 

očitajo ekstravertiranim, da premalo razmislijo, preden kaj rečejo. Ekstravertirani pa očitajo 

introvertiranim, da predolgo razmišljajo, preden kaj povedo. Zato se mi zdi pomembno, da je 

razumevanje, prepoznavanje in spoštovanje teh dveh osebnostnih lastnosti čim boljše, saj 

preprečuje nastanek nepotrebnih konfliktov. S spoznavanjem razlik se začne v družini, 

nadaljuje v šoli in se tako lahko prepreči marsikateri konflikt v razredu, družini, družbi (Jung, 

1991). 

 

1.2.3 Razlika v delovanju možganov 

Psiholog Hans Eysenck je domneval, da se introvertirani izogibajo dodatni stimulaciji, ker je 

vzburjenost njihove možganske skorje višja kot pri ekstravertiranih. Predvideval je, da 

kemijski procesi v možganih določajo različno obnašanje posameznikov (Musek, 2005). 
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Jerome Kagan je kasneje opravil pomembno raziskavo, pri kateri je domneval, da genski 

material določa, kako in kateri nevrotransmiterji delujejo v možganih posameznikov z 

različnimi temperamenti (Kagan & Snidman, 2004, v Fonseca, 2014). V svojem delu »The 

long shadow of temperament« opisuje, da nevroni, ki jih aktivira isti nevrotransmiter, tvorijo 

v možganih zemljevid poti, ki določajo osebnostne lastnosti posameznika. Pri introvertiranih 

je najaktivnejši nevrotransmiter acetilholin, pri ekstravertiranih pa dopamin. Acetilholin ima 

daljšo pot aktivacije kot dopamin, zato introvertirani počasneje prikličejo podatke iz spomina 

(Laney, 2005). Introvertirani imajo raje bolj umirjene situacije, kjer se sprošča acetilholin in 

ne preveč dopamina, kajti če se slednjega sprosti preveč, postanejo utrujeni (Pennington, 

2012). Kagan je kasneje v longitudinalni eksperimentalni raziskavi preučeval odzive 

štirimesečnih dojenčkov na različna dejanja (npr. pokanje balonov, ples mobilov pred očmi). 

Ugotovil je, da so bili tisti, ki so se ob teh dejanjih močno odzvali (kričali, brcali), kasneje 

prepoznani kot introvertirani, in obratno, tisti, ki so mirno in tiho opazovali dogajanje, kot 

ekstravertirani (Cain, 2014b). 

Debra L. Johnson in njeni sodelavci so z uporabo pozitronske emisijske tomografije odkrili, 

da se pri introvertiranih bolj aktivira sprednji reženj možganov in pri ekstravertiranih zadnji 

del. Ker je sprednji del odgovoren za razmišljanje, planiranje, reflektiranje, predvidevanje, so 

takšne tudi lastnosti introvertiranih (Laney, 2005). 

Razumevanje delovanja možganov je pomembno, ker tako spoznamo, da je ta osebnostna 

lastnost prirojena. Potrebno jo je sprejeti takšno, kot je, in ne poskušati spreminjati, predvsem 

pa od učencev ne pričakovati, da bi se vedli v nasprotju z njo (Pennington, 2012). 

 

1.3 INTROVERTIRANOST IN SRAMEŽLJIVOST 

Pojma introvertiranost in sramežljivost zamenjujemo, ker se včasih prekrivata. Do tega pride, 

kadar na primer introvertirani v otroštvu dobivajo sporočila, da je z njimi nekaj narobe. Takrat 

se umaknejo, postanejo bolj nezaupljivi in plašni. Nato jih zmotno označimo kot sramežljive 

namesto introvertirane. Največja razlika je v tem, da so sramežljivi lahko oboji, introvertirani 

in ekstravertirani. Plašna ekstravertirana oseba lahko na videz izgleda enako kot stabilna 

introvertirana (Cain, 2014b). Ena glavnih razlik je tudi ta, da imajo introvertirani razvite 

socialne veščine, a so raje sami. Sramežljivi pa si želijo družbe, a še niso razvili ustreznih 

veščin (Pennington, 2012). 
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Christine Fonseca (2014) omeni izkušnjo z javnim nastopanjem. Pove, da je bila v mladosti 

precej sramežljiva, ampak ji je strah pred nastopanjem uspelo premagati z vajo in izkušnjami. 

Po drugi strani pa ji je še vedno nelagodno, doživlja strah, se dlje časa prilagaja, kadar je 

izpostavljena novi situaciji. Sedaj tudi brez težav predava. Vendar ob dolgotrajnem stiku s 

skupino ljudi izgublja svojo energijo. To pojasni z razlago, ki dobro razloži razliko med 

zgoraj omenjenima pojmoma. Strah pred javnim nastopanjem je namreč posledica 

sramežljivosti, ki je pridobljena, nelagodje ob srečanju z novimi situacijami pa prirojena 

lastnost introvertiranih. Sramežljivost je v primerjavi z introvertiranostjo bolj spremenljiva 

lastnost. 

Pomembno je, da plašnim učencem učitelji povedo, da so bili tudi sami včasih plašni. 

Predvsem jim je potrebno dati vedeti, da to ni fiksna lastnost, ampak se s časom in izkušnjami 

spreminja (Cain, 2014b). 

 

1.4 INTROVERTIRANOST IN OBČUTLJIVOST 

Občutljivost bom v nadaljevanju predstavljala z besedo senzitivnost, saj po mojem mnenju 

bolje predstavi pomen le-te. Občutljivost nekateri zamenjujejo s sramežljivostjo oziroma z 

občutljivostjo na kritiko. Predstavila bom nestereotipen pomen te lastnosti. 

Senzitivni zelo globoko doživljajo odnose med ljudmi (na primer trenja med starši, prepire, 

zlorabe). So izredno sočutni in skrbni, cenijo sodelovalnost, natančnost, temeljitost, zavračajo 

krutost, nepravičnost, neodgovornost, imajo močno vest, so precej čustveni in prevzamejo jih 

estetske stvari. Za pogovor si po navadi izberejo precej težke teme. Elaine N. Aron, ki je 

veliko časa posvetila preučevanju senzitivnih otrok, pravi, da so mnogi introvertirani 

posamezniki tudi visoko senzitivni oziroma obratno, večina senzitivnih oseb je tudi 

introvertiranih. Senzitivnosti pa vendarle ne moremo enačiti z introvertiranostjo, ker so 

senzitivni tudi ekstravertirani (približno 30 %). Prav tako senzitivnost ni enaka sramežljivosti, 

saj je le-ta pridobljena, senzitivnost pa prirojena. Kot eno glavnih značilnosti senzitivnosti 

avtorica predstavi previdnost in premišljenost pred reagiranjem, saj nikoli nepremišljeno ne 

tvegajo, temveč preučijo vse vidike situacije. Zmožni so močne koncentracije (Aron, 1996). 

Dobbs (2009) je predstavil teorijo regrata in orhidej, ki se prekriva s pojmom senzitivnost. 

Orhideje predstavljajo senzitivne osebe, regrat pa ostale. Regrat uspeva v vsakem okolju, 

orhideje pa se uspešno razvijejo le v optimalnih razmerah. Na senzitivne osebe je treba še 
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posebej paziti med njihovim odraščanjem, kajti na nesprejetost te njihove osebnostne lastnosti 

se lahko odzovejo s tesnobo, plašnostjo, depresivnostjo. 

 

1.5 LASTNOSTI INTROVERTIRANIH  

Introvertirane otroke prepoznamo že v predšolskem obdobju po tem, da se počasneje  

prilagajajo okolju, se neradi izpostavljajo nevarnostim in ne zaupajo nepoznanemu. Radi se 

učijo in postavljajo vprašanja. Verjamejo, da si direktno vprašanje zasluži direkten odgovor. 

Veliko razmišljajo ter premislijo, preden kaj povedo. Zmožni so globoke koncentracije. So 

svojeglavi in se neradi podrejajo pravilom, ki jih ne razumejo. Pravila, ki koristijo celotni 

družbi, vestno upoštevajo. Cenijo resnico in se borijo zanjo. V množici se počutijo osamljeni 

in izgubljeni, raje so sami v svoji družbi. Svoje mnenje v družbi delijo le, če se počutijo 

sprejete. Znani so kot kritične, pesimistične, zaskrbljene osebe. V samoti so zelo ustvarjalni. 

Cenijo male stvari, opazijo detajle in se radi zadržujejo v naravi (Jung, 1991; Pennington, 

2012). 

 

1.6 PREPOZNAVANJE INTROVERTIRANEGA UČENCA V RAZREDU 

V prejšnjem poglavju sem predstavila splošne značilnosti introvertiranih posameznikov. V 

nadaljevanju bom opisala lastnosti introvertiranih učencev, po katerih jih lahko prepoznajo 

učitelji v razredu. 

Introvertirani učenci se na splošno gibljejo počasneje, predvsem zjutraj. Ko poslušajo, imajo 

dober očesni stik, ko govorijo, pa ne. Če jih učitelj pokliče in kaj vpraša, si vzamejo precej 

časa za odgovor in včasih težko najdejo pravo besedo. Govorijo tiho. Bolje se izražajo pisno 

kot ustno. Pri skupinskem delu ali ob preveč hrupa izgledajo utrujeni. Kažejo odpor do dela 

po skupinah. Radi imajo stalnost in red, zato na primer radi sedijo vedno na istem mestu, 

neradi posojajo svoje stvari. Radi urejajo stvari, ne marajo neurejenosti. So zelo občutljivi, a 

svoja čustva dobro skrivajo pred drugimi. Besede ali dejanja drugih včasih vzamejo preveč 

osebno. Težko se razvedrijo, skrivajo svoje navdušenje. Predvsem zanimiv podatek se zdi ta, 

da introvertirani pogosto začnejo govoriti na sredini stavka, saj ga polovico povedo že v glavi 

in ne opazijo, da ga niso na glas izrekli (Pennington, 2012). 
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Če učitelj od njih zahteva hiter odgovor, obstajata dve možni reakciji. Prva, da se prestrašijo, 

hitro nekaj rečejo, po navadi podajo napačen odgovor in se osmešijo. Druga je, da 

obmolknejo. Če si vzamejo dovolj časa za premislek, podajo poglobljen, kompleksen 

odgovor, ki preseneti sošolce in učitelja. Introvertiranega učenca, ki se močno koncentrira, 

prepoznamo na videz po neizraziti mimiki, nepremičnemu sedenju in pogledu usmerjenem 

navzdol. Na ta način varčuje z energijo in si lažje zapomni informacije (Laney, 2005). 

 

1.7 POMEMBNOST POZNAVANJA INTROVERTIRANOSTI ZA 

UČITELJE 

Najprimernejši učitelj je potrpežljiv in umirjen. Učence mora biti sposoben sprejeti brez 

predsodkov, v njihovi različnosti, individualnosti. Z introvertiranimi mora govoriti počasneje, 

ne sme posegati v njihov osebni prostor, znati mora tolerirati tišino in biti pozoren poslušalec. 

Paziti mora, da učenci, ki motijo pouk, ne dobijo vse njegove pozornosti, da je nekaj ostane še 

za tihe, nemoteče, poslušne introvertirane posameznike (Laney, 2005). 

Pri poučevanju introvertiranih imajo težave predvsem ekstravertirani učitelji, ki ne poznajo 

dobro razlik med tema dvema osebnostnima lastnostma. Teh je na šolah več kot 

introvertiranih učiteljev, saj se za učiteljski poklic zahteva precej dinamično, aktivno delo, ki 

introvertiranim ne ustreza preveč. Učitelji morajo poznati lastnosti introvertiranih učencev, da 

lahko diferencirajo in individualizirajo pouk, da lahko prilagodijo učne oblike, metode, 

vzgojne metode vsem učencem v svojem razredu. Ekstravertirani učitelji se morajo zavedati, 

da introvertirani učenci hitro izgubljajo energijo, sposobnost koncentracije, kadar so dolgo 

časa med ljudmi. Najbolje se učijo, kadar je okolje potrpežljivo. Radi si sami postavijo tempo 

učenja. Ne marajo hitenja, priganjanja, nepremišljenosti. Zato morajo biti učitelji še posebej 

pozorni na to, da ob zastavljanju vprašanj ne silijo učencev k hitrim odgovorom, temveč jim 

pustijo dovolj časa za premislek. Paziti morajo, da ne enačijo inteligentnosti s hitrostjo. Naj 

poiščejo ravnotežje med akcijo in umirjenostjo, med skupinskim in individualnim delom, med 

časovno omejenimi in neomejenimi nalogami (Pennington, 2012). Učitelji morajo 

introvertiranim učencem omogočiti dovolj časa za premislek, kadar jim postavijo vprašanje. V 

raziskavi, kjer so snemali razredne interakcije, so ugotovili, da učitelji na odgovor počakajo 

manj kot sekundo. Mislijo, da je hitrost pokazatelj znanja. Za introvertirane pa takšna 

pričakovanja niso ugodna, kajti preden ubesedijo svoje znanje in podajo kompleksen odgovor, 

potrebujejo čas za razmislek (Sword, 2001). 
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Introvertirani so željni znanja, a večkrat v razredu izgledajo nezainteresirani, ravnodušni, 

nemotivirani. Učitelji morajo paziti, da jih ne obravnavajo kot lene, počasne, neumne, ampak 

jim morajo dati čas in prostor, da se v miru poglobijo v snov. Vedeti morajo, da učenci nimajo 

težav z razumevanjem, ampak potrebujejo malo več časa za usvojitev snovi, kajti videz 

nezainteresiranosti je le maska, za katero se skrivajo, da varčujejo s svojo energijo. Učencev 

naj ne opozarjajo, naj ne bodo tako tihi, naj večkrat dvigujejo roko, ker jim s tem sporočajo, 

da z njimi nekaj ni v redu in posledično začnejo učenci prilagajati svoje obnašanje njihovim 

pričakovanjem, namesto svoji pravi osebnosti. Učitelji morajo znati razlikovati med 

introvertiranostjo in sramežljivostjo; prva izmed njiju je stalna lastnost, druga pa lahko s 

časom izgine. Pomembno je, da to spoznajo in razumejo tudi učenci (Fonseca, 2014). 

Učitelji med učenci ne smejo biti vir stereotipov, ampak morajo biti zmožni svoje sodbe 

zadržati zase ter na tak način širiti strpnost med učenci. Introvertiranim učencem morajo dati 

vedeti, da z njimi ni nič narobe. Zanje in za njihovo učno uspešnost je zelo pomembno, da se 

počutijo sprejete, tako od učiteljev kot sošolcev. Le v varnem okolju se lahko razvijejo njihovi 

talenti. Učitelji naj predstavijo raznolikost osebnostnih lastnosti vsem učencem in jih tako 

spodbudijo, da postanejo strpnejši. Odnosi med njimi se izboljšajo, ker bolje razumejo 

lastnosti drug drugega. Pozitivna posledica je manj nasilja in napetosti med sošolci 

(Pennington, 2012). 

Učitelji naj ne pozabijo pohvaliti introvertiranih učencev. To naj storijo na samem, saj so 

introvertirani neradi v središču pozornosti. Uspeh doživljajo drugače kot ekstravertirani – ne 

potrebujejo pozornosti drugih, zadovoljni so že s samim dejstvom, da jim je uspelo. Pohvalo 

težko sprejmejo, saj zaradi svojega perfekcionizma vedno mislijo, da bi lahko stvari opravili 

bolje. Cenijo premišljene pohvale. Le-te naj učitelji izrečejo večkrat kot kritike, na katere so 

introvertirani zelo občutljivi. Tudi te je nujno izreči na samem, saj se v primeru, da se 

osramotijo pred drugimi, počutijo zelo ponižane in dolgo ne morejo pozabiti tega dogodka 

(Pennington, 2012). 
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1.8 USTREZNI POGOJI V RAZREDU ZA INTROVERTIRANE 

UČENCE 

V tem poglavju bom predstavila predloge, s katerimi bi lahko introvertiranim učencem 

izboljšali oziroma prilagodili šolsko okolje, v katerem bi bila njihova različnost bolj sprejeta 

in upoštevana pri načrtovanju pouka. 

Introvertirani učenci imajo v razredu radi urejenost, strukturiranost. Ne marajo nereda. Tudi 

svoje učne pripomočke imajo vedno urejene, pripravljene in jih neradi posojajo. Skrbijo tudi 

za svojo delovno površino v razredu, saj najraje sedijo vedno na istem mestu. Ker so klopi v 

učilnicah po navadi zelo blizu ali celo razvrščene po otokih, kjer je skupaj združenih več miz, 

introvertiranim učencem primanjkuje varnega osebnega prostora, ki si ga zelo želijo. Kadar 

kdo sedi čisto blizu njih in jim gleda čez ramo, se težko osredotočijo na delo, težje 

razmišljajo. Pomembno je, da v razredu ne sedijo na mestih, kjer je stalno dogajanje (prva 

vrsta, prehodi), saj se bodo ves čas počutili ogrožene, ne bodo si upali govoriti in posledično 

bo motena njihova sposobnost koncentracije in pomnjenja. Bolje se počutijo, če sedijo poleg 

mirnejših sošolcev (Fonseca, 2014; Laney, 2005).  

Njihovo koncentracijo med poukom motijo zelo svetle luči, zelo (pisano) okrašeni razredi, 

glasni zvonci, nestrukturirana in neurejena učilnica. Motijo jih glasni sošolci, hrup v razredu, 

ropotanje. Motijo jih tudi stalna prekinjanja - kadar učitelji prehitro menjavajo teme in ne 

dopuščajo dovolj časa za razmislek. Te moteče dejavnike je potrebno kolikor je le možno 

omejiti, da preprečimo preveliko količino dražljajev, ki vplivajo na znižan nivo energije, 

večjo razdraženost, nemirnost, nezbranost. Preveliko stimulacijo lahko učenci regulirajo z 

zadostnim številom odmorov, ki jim morajo biti omogočeni. Pomembno je, da učitelji vedo, 

da so odmori zelo koristni zanje. Lahko jim tudi ponudijo možnost umika v tih kotiček med 

poukom, kadar opazijo, da jih je preveč dogajanja vznemirilo. Najlažje pa učitelji to regulirajo 

s premišljenim načrtovanjem pouka, kamor vključijo raznovrstne dejavnosti in menjavajo 

učne oblike dela (Penington, 2012). 

Učenci se počutijo dobro, če vedo, kaj jih čaka v razredu, ko prestopijo prag učilnice. Učitelji 

jim pomagajo tako, da učilnico spreminjajo skupaj z njimi. Poskrbijo naj, da je učilnica dobro 

strukturirana, urejena, da so predmeti pospravljeni in vedno na istem mestu. Učitelji naj 

vnaprej povedo, katere dejavnosti jih čakajo tisti dan oz. naslednjo uro. Pred dejavnostmi je 

priporočljivo, da učitelji podajo natančna, jasna navodila za delo, kajti introvertirani učenci 

takšna navodila zelo radi upoštevajo. V nasprotnem primeru, kadar ne vedo, kakšna je njihova 
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vloga pri dejavnosti, so zbegani in ne vedo, kako bi se lotili problema, da bi bilo najbolj prav. 

Problem naj jim učitelji predstavijo najprej širše in šele nato detajlno, kajti introvertirani si 

vedno predstavljajo širšo sliko in vse želijo postaviti v kontekst. Če jim to ni omogočeno, si 

veliko težje zapomnijo snov (v primerjavi z ekstravertiranimi) (Pennington, 2012). 

Pennington (2012) predlaga, da učitelji introvertiranim dovolijo sodelovati pri sestavljanju 

sedežnega reda. Šolskih klopi naj ne postavljajo v otoke, temveč v vrste, z vmesnimi prehodi. 

Dovolijo naj jim krajše odmore, kadar jih potrebujejo. Namesto glasnih zvoncev lahko konec 

učne ure napove prijetna glasba. Pri poučevanju introvertiranih je zelo pomembna tudi 

postopnost. To je potrebno upoštevati tako pri vključevanju novih dejavnosti kot tudi pri 

podajanju nove snovi – po eno temo naenkrat. Ne marajo preskakovanja z ene teme na drugo, 

raje se v snov bolj poglobijo. 

Pogosta dejavnost v razredu so predstavljanje domačih nalog, plakatov, dela po skupinah pred 

tablo, pred celotnim razredom. Pred predstavitvami v razredu moramo introvertiranim pustiti 

čas, da izpopolnijo svoj nastop in imajo dovolj časa za pripravo in dokončanje pripomočkov, 

plakatov. V tem primeru učenci suvereno opravijo predstavitev, ki preseže pričakovanja 

sošolcev in učiteljev, saj med poukom ne govorijo tako veliko. V nasprotnem primeru, če 

morajo ustno govoriti brez priprave, se večkrat nehote osmešijo, ker namesto o vsebini 

razmišljajo o načinu, kako bi morali nekaj povedati (Laney, 2005). 

Montessori in Waldorfska šola podpirata vsakega učenca v iskanju svojega poslanstva. Zaradi 

tega sta zelo primerni za introvertirane učence, ki imajo na teh dveh šolah več možnosti za 

razvijanje svojih učnih potencialov. Pozitivno se mi zdi, da se jim ni potrebno truditi, da bi 

ugajali drugim in svetu okrog njih ter tako ne zanemarijo svojih pravih osebnostnih lastnosti. 

Manj je tudi primerjav med učenci, bolj se spodbuja posameznikovo individualnost. Otroke 

spodbujajo k samostojnosti, samostojnemu učenju, izbiri aktivnosti, ki so primerne njihovemu 

razvoju. Imajo dovolj časa za refleksijo že v zgodnjih obdobjih njihovega razvoja. 

Introvertirani tako dobijo občutek samozavesti, prepoznavajo sebe kot uspešne, samostojne 

osebe ter dobijo občutek sprejetosti, ki je zanje zelo pomemben (Pennington, 2012). 

Na obeh šolah dajejo poudarek samostojni interakciji z novim gradivom, aktivnostim, ki 

temeljijo na zaznavanju s čutili, razvijanju domišljije, kreativnosti, abstraktnega mišljenja. 

Spoštuje se tempo učenja vsakega posameznika (Pennington, 2012). 
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1.9 UPORABA SKUPINSKE ALI INDIVIDUALNE OBLIKE DELA 

Introvertirani in ekstravertirani učenci imajo različen način učenja. Introvertirani potrebujejo 

več samostojnosti in samote, saj se jim tako porajajo najboljše ideje. Vendar je pomembno, da 

znajo svoje ideje tudi ubesediti in predstaviti ostalim, da spoznajo, da je tudi njihovo mnenje 

pomembno (Fonseca, 2014). 

Prav tako se na različen način lotevajo dela po skupinah. Introvertirani so dobri v opazovanju 

socialne dinamike, vendar imajo težave pri udeležbi v njej. Medtem ko si ekstravertirani 

glasno izmenjujejo svoja mnenja, introvertirani pri skupinskem delu najprej dobro prisluhnejo 

sošolcem, globoko premišljujejo in se oglasijo šele proti izteku časa za diskusijo. Imajo veliko 

idej, vendar so zelo kritični in ne želijo deliti mnenj, v katera niso prepričani, saj jih je strah 

kritiziranja in jih skrbi, da bi se osmešili. Nimajo dovolj spretnosti, da bi ugotovili, kdaj in 

kako naj vstopijo v pogovor. Dobro je, če jih učitelji poskušajo spodbujati, naj vstopijo čim 

prej, kajti kasneje čedalje bolj narašča občutek napetosti in anksioznosti. Učitelji morajo 

paziti, da iz obnašanja introvertiranih učencev v skupini ne sklepajo napačno, da so 

ravnodušni ali nemotivirani  (Nussbaum, 2004, v Fonseca, 2014). Introvertirani znajo dobro 

oceniti posledice, predlagajo različne možnosti reševanja problema. Njihove ideje so 

ustvarjalne in dobro premišljene (Pennington, 2012). 

Učitelji morajo za vključevanje introvertiranih v skupinsko delo poskrbeti postopoma, zato 

naj introvertiranim omogočijo deliti svoje razmišljanje najprej v paru s sošolcem in šele nato 

v večji skupini oziroma pred celotnim razredom (Fonseca, 2014). Susan Cain (2014a) svetuje, 

da introvertirane učence na delo v skupini pripravimo tako, da napovemo temo pogovora dan 

vnaprej (ali vsaj nekaj ur, minut), da lahko o njej dobro razmislijo in se pripravijo na 

diskusijo. Predvsem to velja za težje teme, kjer je potrebna močna koncentracija. Diskusija 

naj najprej poteka v paru, nato v večji skupini. Delo v paru je dobra rešitev za vse učence, 

tako introvertirane kot ekstravertirane, saj je vsak izpostavljen situaciji, kjer dobijo ne preveč 

in ne premalo stimulacije. Avtorica priporoča več učnih kotičkov v razredu, tako da se 

količina učencev razporedi po prostoru in tako nastanejo manjše skupine učencev in okolje, v 

katerem se introvertirani počutijo bolj varno in prijetno. Učiteljem priporoča, naj pri malici 

poskrbijo, da mize ne bodo preblizu, da bodo postavljene za manjše skupine učencev. Prav 

tako naj pri športnih urah poskrbijo za več iger v paru. 

Pri delu v paru so bolj sproščeni, urijo se v poslušanju in medsebojnem zaupanju. Mnenje 

vsakega posameznika je bolj slišano oziroma pomembno. Nato naj učitelji uvedejo delo po 
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skupinah, kje morajo poskrbeti za demokratično vzdušje in paziti, da v njih ni prevelikega 

števila ekstravertiranih. Za introvertirane so najprimernejše manjše skupine, v katerih so trije 

ali štirje člani. Pri delu po skupinah je zelo pomemben uvodni del, kjer se člani skupine 

spoznajo, povežejo in izrazijo svoja pričakovanja. Če ta korak izpustimo, se člani bolj 

osredotočajo nase in na druge, namesto na nalogo. Introvertiranim je pomembno tudi, da za 

delo prejmejo natančna navodila in da vsak član skupine ve, kaj je njegova naloga. Vsak 

lahko na primer prevzame eno vlogo (vodja, zapisovalec, nadzornik, poročevalec, merilec 

časa). Le-ta pa naj ne bo pri vsakem delu po skupinah ista, tako da vodje ne postanejo vedno 

najglasnejši učenci, temveč imajo za to vsi enake možnosti (Levpušček in Požarnik, 2005). 

Bečaj (2001, v Pečjak in Košir, 2002) pravi, da se učenci lahko določenih spretnosti, ki so 

pomembne za kasnejše vključevanje v družbo, naučijo samo v skupini. Poudari tudi 

pomembnost doseganja skupinskih ciljev v razredu za boljšo povezanost med učenci in 

predlaga uporabo sodelovalnega učenja. 

Prednost dela v skupini je v določenih primerih hitreje opravljeno delo, ob dobrih odnosih v 

skupini pa se poveča tudi motivacija za delo. Učenci usvojijo komunikacijske veščine, 

veščine sodelovanja in spretnosti vodenja. Slabosti sta predvsem prelaganje odgovornosti na 

druge člane skupine in prevladovanje mnenj glasnejših učencev (Levpušček in Požarnik, 

2005).  

Na izvajanje kreativne skupinske tehnike »možganska nevihta«, katere avtor je Alex Osborn, 

in ki se čedalje pogosteje uporablja v šoli, se pojavlja kar nekaj kritik. Nekateri učenci se radi 

umaknejo v ozadje, da jim ni potrebno sodelovati. Nekateri se bojijo ocenjevanja ostalih in 

zato raje ne delijo svojih idej z drugimi. Pogosto se dogaja, da nekatere ideje glasnejših 

učencev prevladajo in jih, četudi niso pravilne, kot takšne prevzamejo tudi ostali. Težava je 

tudi v tem, da lahko govori samo eden, ostali morajo poslušati. Pri velikih skupinah je zaradi 

naštetih razlogov opazna še slabša učinkovitost. Furnham (2000) na podlagi raziskav zaključi, 

da kadar želimo od članov skupine kreativnost in učinkovitost, tehnika možganske nevihte ni 

učinkovitejša od samostojnega dela. Avtor predlaga rešitev, da naj učenci najprej razmislijo 

samostojno, v tišini in šele nato delijo svoje misli z drugimi (Furnham, 2000).  

Pennington (2012) opozori na zmedo oz. nasprotovanje v šolskem sistemu, kjer se od učencev 

pričakuje veliko skupinskega dela med poukom, pri preverjanju znanja pa prevladuje izrazito 

individualen pristop. 
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1.10 PROBLEMI INTROVERTIRANIH V RAZREDU 

Hrupni, neurejeni, nestrukturirani razredi, veliko klepetanja, kričanja, tekanja, glasni učitelji 

in zvonci zmanjšujejo produktivnost in spominske zmožnosti introvertiranih učencev. 

Prekinitve in menjavanje tem med poukom zmotijo tok njihovih misli. Večopravilnost in 

časovno omejene naloge jih spravljajo pod stres. Pospeši se jim srčni utrip, zviša raven 

stresnega hormona, postanejo utrujeni, nemotivirani, neprijazni, anksiozni, težko se 

koncentrirajo, lahko celo zbolijo. Za lažje spopadanje s stresom jih lahko naučimo tehnike 

sproščanja, potrebno pa je poskrbeti, da lahko nekaj trenutkov med poukom preživijo v 

samoti (Fonseca, 2014; Cain, 2014b). Na podlagi predstavljenega in svojih osebnih izkušenj 

sem pomislila na to, da so edini varen kotiček za odklop od vseh dražljajev na šoli le toaletni 

prostori. 

Prav tako nastane težava, kadar introvertirani prejmejo premalo dražljajev. Takrat obstaja 

nevarnost, da se preveč izolirajo od drugih (Fonseca, 2014). Pomagati jim moramo pri 

premiku iz cone udobja, da ne stagnirajo preveč, saj zelo veliko razmišljajo in svoje načrte 

malokrat udejanjijo. Ne marajo sprememb, všeč jim je rutina. Pomagati jim moramo poiskati 

njihova močna področja in spodbujati vztrajnost pri hobijih, ki jih zanimajo. Pomembno je 

čim bolj poskrbeti za zdrav življenjski slog in vsakodnevno ukvarjanje s športom 

(Pennington, 2012). 

Introvertirani se poskušajo čim bolj izogniti tveganju. Tvegati si ne upajo, ker so 

perfekcionisti in jih je strah napak. Predvsem se počutijo osramočene, če napake opazijo 

drugi. Lahko zapadejo v neproduktivno negativno razmišljanje. Pri odpravljanju pretiranega 

strahu pred napakami je pomembno varno, sprejemajoče okolje, ki dopušča napake. Za to 

mora poskrbeti učitelj. Pri tem je zelo pomembna postopnost – tako da jih najprej izpostavlja 

manjšim tveganjem in kasneje večjim (Fonseca, 2014). 

Perfekcionizem in izogibanje tveganju sta sicer pogosta pojava pri nadarjenih učencih 

(Sword, 2000, v Fonseca, 2014). Če je posameznik oboje, nadarjen in introvertiran, je njegov 

perfekcionizem zelo izrazit. Ta jih lahko ovira pri sklepanju odnosov z ostalimi, saj od njih 

prav tako pričakujejo natančnost. Predvsem pa lahko vpliva na njihovo samopodobo, saj od 

sebe pričakujejo popolnost, ki jo je težko doseči. Ne dovoljujejo napak, ne sebi, ne drugim 

(Silverman, 2011). 
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Pri introvertiranih učencih je strah velikokrat tako močan, da jih paralizira. To se zgodi, kadar 

preveč razmišljajo o svojih napakah in težavah, občutkov ne delijo z drugimi in tako se jim 

lahko zdi, da so njihovi problemi večji od problemov ostalih (Pennington, 2012). 

Na slabšo samopodobo introvertiranih vplivajo nerealna pričakovanja okolice, ki želi, da se 

obnašajo kot ekstravertirani. Izgubijo občutek zaupanja do učiteljev, če jih ne sprejmejo 

takšnih, kot so (Pennington, 2012). 

 

1.11 MOČNA PODROČJA INTROVERTIRANIH UČENCEV 

Introvertirani se zelo radi učijo. Razmišljajo o globokih temah, pri reševanju problemov so 

zelo ustvarjalni in inovativni. Pri delu so samostojni in svojih odgovornosti ne prelagajo na 

druge, ampak se zanašajo nase in na svoje sposobnosti. Preden reagirajo, vedno dobro 

premislijo. Vse te lastnosti jim omogočajo široko znanje, razgledanost in dober učni uspeh 

(Fonseca, 2014). 

Njihova močna točka je učenje z asociacijami. Vedno iščejo povezave med podatki, saj želijo 

snov razumeti. Svoje predznanje nadgrajujejo z novimi podatki. V to vključijo svoj razum, 

čustva in čutila. Tako je njihovo znanje trajnejše in zapomnijo si lahko kompleksnejše 

podatke. Marti Olsen Laney (2000) je že na podlagi delovanja možganov pri introvertiranih 

ugotovila, da imajo introvertirani boljši dolgoročni kot kratkoročni spomin. 

Introvertirani razmišljajo kritično, samostojno, ne želijo slediti čredniški miselnosti. Izogibajo 

se opravljanju, neumnim šalam, čvekanju, zato se nekaterim zdijo naduti, ošabni. Zelo vestno 

upoštevajo pravila, ki se jim zdijo pomembna za dobro delovanje družbe. Prav tako 

upoštevanje pravil pričakujejo od ostalih. Tudi zaradi takšnega vedenja izgledajo ošabni, 

preveč natančni in zahtevni (Pennington, 2012). 

Njihova čustvena inteligentnost je zelo dobra. Razumejo svoja čustva in so empatični do 

sošolcev. Spoštujejo razlike med ljudmi, so pravični, pošteni, moralni, prijazni, vljudni. Vse 

to pričakujejo tudi od drugih. Trudijo se ohranjati mir in biti pogajalci v kompromisih. Zaradi 

te njihove lastnosti prinašajo v razredno skupnost več strpnosti (Pennington, 2012). 

Večina nadarjenih učencev je introvertiranih (Sword, 2002). Svoje sposobnosti poskušajo 

skriti pred ostalimi, ker ne želijo biti v središču pozornosti oziroma kakorkoli opaženi 

(Pennington, 2012). Lastnosti, ki so skupne nadarjenim in introvertiranim, so: izrazit občutek 
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za pravičnost, radovednost, želja po učenju, zmožnost posploševanja in reševanja 

kompleksnih situacij, problemov. Po svetu obstajajo šole, ki jih obiskujejo samo nadarjeni 

učenci. Silverman (1998, v Silverman, 2011) omeni, da se na teh šolah 60 % učencev 

opredeljuje kot introvertirani. Med izredno nadarjenimi je ta odstotek še višji, in sicer 75 %. 

 

1.12 SOCIALNI ODNOSI V RAZREDU IN INTROVERTIRANOST 

Socialni odnosi med učenci v razredu pomembno vplivajo na njihovo počutje v šoli, 

motivacijo, učno uspešnost. Negativen vpliv imajo občutja zavrnjenosti, osamljenosti, 

nepripadnosti. Prav potreba po pripadnosti naj bi bila temeljna učenčeva potreba v socialnih 

odnosih. Ta pozitivno vpliva na učenčevo motivacijo za učenje, na samospoštovanje. Wentzel 

(2003, v Košir, 2013) je na podlagi raziskav ugotovila, da je socialna kompetentnost 

predhodnik učne kompetentnosti. Ob vstopu v šolo je pomembno, da je učenec zmožen 

vzpostavljati in tudi vzdrževati odnose z vrstniki. Pri razvoju socialnih spretnosti in občutku 

vključenosti v razredno skupnost ima veliko vlogo učitelj. Paziti mora, kako se vede do 

nesprejetih učencev. Predvsem mlajšim učencem predstavlja vzor, na podlagi katerega 

oblikujejo svoje obnašanje do takšnih učencev (White, Sherman in Jones, 1996, v Košir, 

2013). Če učitelji ne sprejmejo učenčeve introvertiranosti, temveč ga silijo, da se vede 

drugače, učenec zaradi neodobravanja izgubi samozavest in zaupanje vase (Sword, 2001). 

Šolsko okolje omogoča veliko stikov z drugimi. Pomembni sta kvaliteta in kvantiteta 

odnosov. Nekateri učenci niso vpeti v mrežo socialnih odnosov, niso člani nobene skupine, so 

osamljeni. Prav tako so osamljeni tisti, ki nimajo vzpostavljenega nobenega bližnjega odnosa. 

Prvo osamljenost Weiss (Baumeister in Leary, 1995, v Košir, 2013) imenuje socialna 

osamljenost, drugo emocionalna osamljenost. Obe obliki naj bi se pogosteje pojavljali pri 

fantih (Juntill in Vauras, 2005, v Košir, 2013). Zaradi nezadovoljenih potreb po pripadnosti 

učenci doživljajo stisko, so manj motivirani za šolsko delo, imajo odpor do obiskovanja 

pouka, imajo slabo samopodobo ali pa se visoko samovrednotijo kot posledica obrambnih 

mehanizmov. Vse to vpliva na slabšo učno uspešnost (Košir, 2013). Osamljeni, zavrnjeni 

učenci so izključeni iz dogajanja v razredu, zato se manj aktivno vključujejo v socialnih 

interakcijah. Posledica so negativne sodbe oziroma mnenja s strani sošolcev, ki vplivajo na še 

večjo osamljenost zavrnjenega učenca. Učenec se celo začne vesti v skladu s pričakovanji 

drugih (Pečjak in Košir, 2002). 
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Ker je v družbi več ekstravertiranih posameznikov, introvertirani pogosto ostanejo neopaženi. 

Prav tako se lahko počutijo tudi v razredu. Zato je pomembno, da učitelj oblikuje v razredu 

varno okolje, v katerem se učenci počutijo prijetno. Učitelj mora poznati osebnostne lastnosti 

učencev v svojem razredu – to je predvsem pomembno za učitelje razrednike. Skrbeti mora za 

dobre odnose med učenci. S svojim zgledom lahko prepreči predsodke in posledično večje 

konflikte, ki jih mora dosledno obravnavati in se o njih pogovarjati z učenci. Introvertirani in 

ekstravertirani lahko naletijo na težave v medsebojnih odnosih zaradi nerazumevanja lastnosti 

drug drugega. Prvim se zdijo ekstravertirani premalo premišljeni, preglasni, drugim pa se 

zdijo introvertirani pretihi, preveč zadržani, zamišljeni, prepočasni. Vendar se lahko drug od 

drugega veliko naučijo in se dopolnjujejo pri delu, kar jim bo koristilo tudi kasneje v 

življenju, ko bodo delali z različnimi sodelavci. Introvertirani lahko ekstravertirane naučijo, 

kako se umiriti in kako sklepati globoka prijateljstva. Obratno lahko ekstravertirani 

introvertiranim pokažejo, kako biti ves čas v gibanju, manj razmišljati in več tvegati. 

Učiteljeva naloga je, da učencem predstavi razlike med njimi in jim privzgoji strpnost do 

drugačnih. Tako postane s strani sošolcev bolj sprejeto obnašanje introvertiranih učencev, ki 

lahko včasih zaradi utrujenosti, preveč dražljajev, neprimerno odreagirajo (se umaknejo v 

samoto ali postanejo agresivni). Strpni sošolci, ki poznajo lastnosti introvertiranih in vedo, da 

je vzrok za takšno obnašanje drugačno delovanje možganov, jih ne zbadajo toliko in jim ne 

odrekajo svoje družbe, sodelovanja ali prijateljstva. Naučijo se, da introvertirani potrebujejo 

čas in tišino, da obnovijo svojo energijo, kadar so dlje časa v interakciji z drugimi (Fonseca, 

2014). 

Introvertirani so dobri prijatelji. Imajo dobro razvito veščino pozornega poslušanja, zaznavajo 

sogovornikovo razpoloženje in tudi znake morebitnih težav. Zaradi čustvene kompetentnosti, 

njihove pravičnosti in poštenosti jih prijatelji zelo cenijo. S svojo umirjenostjo, 

vedoželjnostjo, preudarnostjo in izogibanjem konfliktom pripomorejo k prijetnejši klimi v 

razredu. Njihovo zaupanje je lahko izgubiti, kadar izrečeš jezne, nekontrolirane besede in jih 

ne obžaluješ takoj. Zelo cenijo preudarnost in to, da premisliš, preden spregovoriš 

(Pennington, 2012). 
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1.13 SOCIOMETRIČNI POLOŽAJ INTROVERTIRANIH UČENCEV V 

RAZREDU 

Senzibilen učitelj, predvsem učitelj razrednik nižjih razredov osnovne šole, ki več časa preživi 

s svojimi učenci, lahko socialne odnose med učenci prepozna samo s sistematičnim 

opazovanjem. Pri prepoznavanju odnosa med učencem in ostalimi sošolci si lahko pomaga 

tudi s sociometrično preizkušnjo. Z njeno pomočjo lažje razlikuje zavrnjene učence od 

prezrtih. Rezultati lahko pokažejo, da je kakšen učenec bolj zavrnjen, kot si misli učitelj, saj 

se zavračanje pojavi med odmorom, ko učitelj ni prisoten (Košir, 2013). 

Klasifikacijski sistem Coiea in Dodga, ki sem ga uporabila v svoji raziskavi, temelji na 

standardizaciji pozitivnih in negativnih izbir. S tem dvodimenzionalnim sociometričnim 

klasifikacijskim sistemom lahko uvrstimo učence v pet skupin: priljubljeni, zavrnjeni, prezrti, 

kontroverzni, povprečni. Po njem lahko izračunamo socialno preferenčnost, ki nam pove, ali 

so učenci manj ali bolj priljubljeni v razredu (Cillessen in Bukowski, 2000, v Košir, 2013). 

Izračunamo lahko tudi socialni vpliv, ki nam pove, ali so učenci v razredu manj ali bolj 

opaženi (Terry, 2000, v Košir, 2013). 

Pri interpretaciji sociometričnega položaja je pomembna natančnost. Paziti moramo, da ne 

podajamo stereotipnih sklepov. Socialnega položaja ne smemo pojmovati kot trajne lastnosti. 

Prav tako iz nje ni razvidna priljubljenost posameznika, temveč samo stopnja sprejemanja 

oziroma zavračanja od sošolcev. Na podlagi vedenjskih značilnosti (plašnosti, 

introvertiranosti ipd.) ne moremo sklepati, v katero sociometrično skupino spada posameznik. 

Prav tako ne moremo na podlagi umestitve v sociometrično skupino sklepati na vedenjske 

značilnosti posameznika. Takšno posploševanje utrjuje stereotipe, zato se ga morajo učitelji 

izogibati. Ker introvertirani učenci na zunaj izgledajo tihi, osamljeni, lahko stereotipno 

napačno predvidevajo, da bodo po sociometrični preizkušnji spadali med prezrte učence 

(Košir, 2013). 

Opisi sociometričnih skupin (Coie, Dodge in Coppotelli, 1982, v Košir, 2013; Newcomb in 

sod., 1993, v Košir, 2013; Pečjak in Košir, 2002): 

PRILJUBLJENI: prejmejo veliko pozitivnih in malo ali nič negativnih izbir. Imajo visoko 

socialno preferenčnost. Njihove značilnosti so neagresivno vedenje, visoke kognitivne 

sposobnosti, nizka stopnja umika iz socialnih situacij. 
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ZAVRNJENI: prejmejo veliko negativnih in malo ali nič pozitivnih izbir. Imajo nizko 

socialno preferenčnost. Njihove značilnosti so visoka stopnja umika iz socialnih situacij, 

veliko agresivnega vedenja, nizke kognitivne sposobnosti, impulzivno reagiranje, visoka 

stopnja anksioznosti in depresivnosti, slabša urejenost. Izbiranje nepriljubljenih tem za 

pogovor. 

POVPREČNI: prejmejo povprečno število pozitivnih in negativnih izbir. 

PREZRTI: prejmejo malo ali nič izbir. Imajo nizek socialni vpliv. So nekoliko manj agresivni 

ter manj sociabilni kot povprečni. Sošolcem se zdijo neprijetni, velikokrat se umaknejo iz 

socialnih situacij. 

KONTROVERZNI: prejmejo veliko pozitivnih in veliko negativnih izbir. Imajo lastnosti 

priljubljenih in visoko stopnjo agresivnosti. 

Zavrnjeni učenci so najbolj rizična skupina učencev, saj je njihova socialna preferenčnost 

nizka in so najbolj nagnjeni k težavam kasneje v življenju – depresiji, nasilju, zasvojenostim 

ipd. (Pečjak in Košir, 2002). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učitelji poučujejo učence z različnimi osebnostnimi lastnostmi. Pomembno je, da se tega 

zavedajo in poskušajo prilagoditi učne oblike in metode raznolikosti učencev. Ena izmed 

osebnostnih lastnosti, ki jo je poimenoval Carl Gustav Jung, je introvertiranost. Nasprotna 

lastnost je ekstravertiranost. Sta eni najbolj stalnih osebnostnih lastnosti. Vzrok temu je 

različno delovanje možganov. Introvertirani učenci so velikokrat stereotipno označeni kot 

sramežljivi, samotarski, nepriljubljeni ipd. (Cain, 2014b; Laney, 2005). Zaradi napačnega 

razumevanja tega pojma v današnjem času sem raziskala, kako dobro lastnosti introvertiranih 

poznajo učitelji.  

Ker je v literaturi (Laney, 2005) navedeno, da naj bi bilo v družbi približno 20–25 % 

introvertiranih oseb (podatki veljajo za prebivalce zahodne kulture, predvsem ZDA), sem se v 

diplomskem delu posvetila vprašanju introvertiranih učencev v razredu, ki pri nas doslej še ni 

bilo raziskano.  

Dandanes je v družbi (in posledično šoli) cenjena nasprotna lastnost introvertiranosti, tj. 

ekstravertiranost. Pomembne so hitre reakcije, hitro odločanje, čim več sodelovanja. Vse te 

zahteve introvertirane učence utrudijo in posledično potrebujejo čas zase. Zato se, kadar želijo 

obnoviti svojo energijo, velikokrat zdijo zasanjani, nezainteresirani. Te in ostale njihove 

lastnosti lahko povzročijo, da niso preveč priljubljeni med sošolci, čeprav velja, da naj bi 

introvertirani učenci imeli raje manj prijateljev in z njimi kakovostnejše odnose (Pennington, 

2012). 

Socialni odnosi v razredu pomembno vplivajo na počutje v razredu, le-to pa na učno 

uspešnost. Zato se mi zdi pomembno, da se učitelj trudi in skrbi za čim večjo povezanost oz. 

sprejemanje med sošolci. S tem mislim predvsem na vključevanje prezrtih in zavrnjenih 

učencev – po klasifikacijskem sistemu Coiea in Dodga (Pečjak in Košir, 2002). Učenci lahko 

svoj socialni položaj v razredu tudi nerealno zaznavajo – na primer mislijo, da so zelo 

priljubljeni, čeprav niso. Raziskala sem, ali do takšnih odstopanj prihaja tudi pri 

introvertiranih učencih. 
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2.2 CILJI RAZISKAVE 

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, v katero sociometrično skupino spadajo introvertirani 

učenci in kakšen je njihov sociometrični status. Namen je bil raziskati, kako dobro učitelji 

poznajo lastnosti introvertiranih učencev. Zanimal me je podatek o tem, kolikšen odstotek 

učencev v oddelkih, vključenih v raziskavo, je introvertiranih. Ugotoviti sem nameravala, 

kako usklajene so prejete in pričakovane pozitivne izbire introvertiranih učencev. 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomski raziskavi sem postavila pet raziskovalnih vprašanj: 

1. Kolikšen odstotek učencev v oddelkih, vključenih v raziskavo, je introvertiranih? 

2. Kakšen je sociometrični status introvertiranih učencev? 

3. V katero sociometrično skupino spada največ introvertiranih učencev? 

4. Kako usklajene so prejete in pričakovane pozitivne izbire introvertiranih učencev? 

5. Kako dobro učitelji poznajo in prepoznavajo lastnosti introvertiranih učencev? 

 

2.4 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno in eksplikativno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

 

2.5 VZOREC 

Raziskavo sem izvedla na štirih osnovnih šolah v osrednji Sloveniji, v petih oddelkih 5. 

razreda, med 11. majem in 9. junijem 2016. Ker želim zagotoviti anonimnost šol in učencev, 

nisem navedla nazivov šol. Natančnejši podatki so shranjeni v arhivu diplomskega dela. 

 

2.5.1 Raziskovalni vzorec učencev 

Vzorec predstavlja 93 učencev osnovne šole osrednjeslovenske regije, ki so v šolskem letu 

2015/16 obiskovali 5. razred. Od tega je 47 deklic in 46 dečkov. (V sociomatrike je 
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vključenih še 6 učenk in 8 učencev, katerih starši niso podpisali soglasja za sodelovanje v 

raziskavi.) Učence petega razreda sem v vzorec vključila zaradi boljšega bralnega 

razumevanja in večjega samozavedanja svojih osebnostnih lastnosti, kar je pomembno pri 

izpolnjevanju vprašalnika o introvertiranosti. Učence te starostne skupine sem izbrala tudi 

zaradi zanesljivejših podatkov pri sociometrični preizkušnji, saj se učenci po petih letih 

šolanja bolje poznajo med sabo in pri tej starosti oblikujejo tesnejše prijateljske odnose. 

 

2.5.2 Raziskovalni vzorec učiteljev 

V raziskavo je vključenih 43 učiteljev/učiteljic, ki so v šolskem letu 2015/16 poučevali v 

prvih petih razredih devetletne osnovne šole v osrednji Sloveniji. Ker se mi podatek o spolu ni 

zdel statistično pomemben za rezultate raziskave, ga nisem vključila v vprašalnik. 

 

2.6 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI 

Za namen diplomskega dela so bili pripravljeni oz. sestavljeni naslednji merski instrumenti: 

– vprašalnik introvertiranosti za učence, 

– sociometrična preizkušnja, 

– anketni vprašalnik za učitelje. 

 

2.6.1 Pilotni preizkus vprašalnikov 

Pred izvedbo anketiranja sem izvedla pilotna preizkusa vprašalnika introvertiranosti za učence 

in anketnega vprašalnika za učitelje na manjšem številu udeležencev. Pri prvem je sodelovalo 

12 učencev in dijakov (29. april 2016). Po izpolnjevanju vprašalnika smo se z učenci 

pogovarjali o razumljivosti posameznih vprašanj. Anketni vprašalnik za učitelje sem poslala 

(3. maj 2016) po elektronski pošti šestim učiteljicam in na podlagi njihovih odgovorov 

ugotavljala veljavnost merskega instrumenta. Vprašalnika sta bila na podlagi pilotnega 

preizkusa dodatno izpopolnjena. 
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2.6.2 Vprašalnik introvertiranosti za učence (Priloga 1): 

Vprašalnik sem prevedla iz angleščine iz knjige Educating the introverted child (Pennington, 

2012) na straneh 144 in 145 z dovoljenjem avtorja dr. Barriea T. Penningtona, s katerim sem 

bila v kontaktu po elektronski pošti (15. marec 2016 in dalje). Vprašalnik po uvodnem delu, 

kjer je predstavljen namen raziskave in so podana pisna navodila za reševanje, vsebuje 30 

trditev, ki vključujejo lastnosti introvertiranih učencev. Učenci so obkrožili, ali trditev zanje 

drži ali ne drži. Z vprašalnikom sem glede na doseženo število točk (obkroženih odgovorov 

»drži«) razvrstila učence med introvertirane, ekstravertirane in ambivertirane. Kriterij za to je 

bil: 0–10 ekstravertirani, 11–20 ambivertirani, 21–30 introvertirani. (V knjigi je naveden 

drugačen kriterij, a sem ga spremenila na podlagi pogovora z dr. Penningtonom, ki je omenil, 

da je v knjigi naveden napačen kriterij.) Ker sem pri pilotnem preizkusu ugotovila, da so 

učencem tri vprašanja nerazumljiva, sem jih zamenjala s tremi drugimi lastnostmi 

introvertiranih učencev, ki sem jih prav tako zasledila v zgoraj navedeni knjigi (to so trditve 

pod številkami 9, 21 in 27): »Kadar je v učilnici zelo glasno, se ne morem zbrati in 

skoncentrirati na delo.« (Pennington, 2012, str. 29); »Ne maram posojati svojih stvari in rad 

vedno sedim na istem stolu v učilnici.« (prav tam, str. 51); »Drugim ne pokažem svojih 

čustev, poskušam jih skriti.« (prav tam, str. 31). 

 

2.6.3 Sociometrična preizkušnja (Priloga 2): 

V uvodnem delu vprašalnika je predstavljen namen raziskave in podana so pisna navodila za 

izpolnjevanje. Sociometrična preizkušnja je bila izvedena na podlagi enega pozitivnega in 

enega negativnega sociometričnega kriterija z omejenim številom izbir: »S kom v razredu se 

najraje družiš?« in »S kom v razredu se najmanj rad/a družiš?«. Glede na velikost oddelkov 

(15–30 članov) sem določila tri možne izbire. Na črte so tako zapisali imena treh svojih 

sošolcev/sošolk. Pri pozitivnem sociometričnem kriteriju sem dodala vprašanje: »Kaj misliš, 

koliko sošolcev bo na črto napisalo tvoje ime?«, na katerega so odgovorili s številko. 

 

2.6.4 Anketni vprašalnik za učitelje (Priloga 3): 

V uvodnem delu vprašalnika sem predstavila namen raziskave. Z vprašalnikom sem želela 

ugotoviti, kako dobro učitelji poznajo oz. prepoznavajo introvertiranost pri učencih. S prvim 

vprašanjem sem ugotavljala njihovo mnenje o lastni kompetentnosti pri temi introvertiranih 

otrok. Z drugim vprašanjem sem želela izvedeti, kje so dobili največ informacij o tej temi. S 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Janja Kmetič; diplomsko delo 

 

26 

 

tretjim vprašanjem sem želela spoznati, kakšne so njihove predstave oziroma stereotipi o 

introvertiranih učencih. S četrtim vprašanjem sem ugotavljala, kako ocenjujejo število oz. 

delež introvertiranih učencev v svojem razredu. Z zadnjo nalogo sem preverila njihovo 

prepoznavanje lastnosti introvertiranih. Tri vprašanja so zaprtega tipa, eno vprašanje odprtega 

tipa. Zadnja naloga je bila v obliki testa, ki vsebuje trditve o introvertiranih in ekstravertiranih 

učencih in sem ga oblikovala na podlagi lastnosti, ki so navedene v knjigi Educating the 

introverted child (Pennington, 2012) na straneh 29–32. 

 

2.7 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Najprej sem se z ravnatelji petih osnovnih šol dogovorila za izvedbo raziskave na njihovi šoli. 

Nato sem vstopila v stik z razredničarkami oddelkov, s katerimi sem se dogovorila za način 

izvedbe. Pripravila sem obrazec za soglasje staršev, s katerim so potrdili, da soglašajo s 

sodelovanjem njihovih otrok v raziskavi. Nato sem prosila učiteljice, da so jih razdelile 

učencem. Ko so dobile vrnjena soglasja, sem se dogovorila za obisk in izvedbo raziskave. 

Učencem sem vprašalnike razdelila osebno, podala vsem enaka in natančna navodila za 

izpolnjevanje ter jim bila na razpolago za vprašanja na morebitne nejasnosti med 

izpolnjevanjem. Učenci so za izpolnjevanje vprašalnika za introvertirane porabili približno 

deset minut časa, za vprašalnik pri sociometrični preizkušnji pa pet minut. Čas izpolnjevanja 

je bil sicer neomejen. Anketne vprašalnike za učitelje sem natisnjene razdelila nekaj 

učiteljicam in jih prosila, če lahko za sodelovanje v raziskavi pridobijo še druge učitelje 

razrednega pouka na šoli. Tako so bili vsi vprašalniki izročeni v pisni obliki. (Spletne ankete 

nisem izvedla zaradi možnosti hkratnega izpolnjevanja ankete in iskanja informacij na spletu.) 

Anketni vprašalnik za učitelje je bil anonimen, vprašalnik za učence ter sociometrični 

preizkus pa ne. Učencem sem zagotovila zaupnost podatkov in obljubila, da jih bom uporabila 

izključno za potrebe diplomskega dela. 

 

2.8 OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene podatke sem obdelala z ustreznimi opisnimi in inferenčnimi statističnimi postopki 

s pomočjo računalniških programov Microsoft Excel in SPSS. Izdelala sem razredne 

sociomatrike in po standardnem postopku izračunala sociometrični status učencev. Po 

klasifikacijskem sistemu Coiea in Dodga sem učence razvrstila v pet sociometričnih skupin: 
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priljubljeni, zavrnjeni, prezrti, kontroverzni in povprečni (Pečjak in Košir, 2002). 

Standardizacija pozitivnih in negativnih izbir je bila izvedena znotraj posameznih oddelkov. 

Odgovore na odprto vprašanje za učitelje sem kvalitativno analizirala. 

 

Klasifikacijski sistem Coiea in Dodga (1988, v Košir, 2013, str. 47) 

Tabela 1: Kriteriji za umestitev učencev v sociometrične skupine po Coieu in Dodgu (1988) 

Sociometrična skupina Socialna preferenčnost Socialni vpliv 

Priljubljeni > 1,0  zp > 0; zn < 0 

Zavrnjeni < –1,0  zp < 0; zn > 0 

Prezrti zp < 0; zn < 0 < –1,0 

Kontroverzni zp > 0; zn > 0 > 1,0 

Povprečni 1,0 ≥ (zp - zn) ≥ –1,0 1,0 ≥ (zp + zn) ≥ –1,0 

* zp – standardizirane pozitivne izbire; zn – standardizirane negativne izbire; socialna 

preferenčnost = zp - zn; socialni vpliv = zp + zn. 

 

2.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

2.9.1 Delež introvertiranih učencev v razredu 

V raziskavi me je najprej zanimalo, kolikšen je delež introvertiranih učencev v oddelkih in če 

je primerljiv s podatki iz teoretičnega dela o deležu introvertiranih posameznikov v družbi. 

Učenci so izpolnjevali vprašalnike o introvertiranosti. Glede na število obkroženih odgovorov 

»drži« sem na podlagi danega kriterija razvrstila učence z 21-imi odgovori ali več med 

introvertirane. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je introvertiranih 18 od 93 učencev. To predstavlja 19,4 % 

vseh učencev, od tega 10 deklet in 8 fantov. (Podatki so razvidni v prilogah 4–13.)  
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Graf 1: Delež introvertiranih učencev po oddelkih. 

 

Povprečno število introvertiranih učencev v oddelku je 3,6. Modus je 4. 

Odstotek introvertiranih učencev v oddelku A je 23,8 %, v oddelku B 25,0 %, v oddelku C 8,7 

%, v oddelku D 25,0 % in v oddelku E 17,7 %. Povprečen delež introvertiranih v oddelkih, v 

katerih je bila opravljena raziskava, je 20,0 %. Vzorec sicer ni reprezentativen in ga ne 

moremo posplošiti na celotno populacijo petošolcev v Sloveniji, vendar je iz podatkov 

razvidno, da je introvertiranih učencev v oddelku četrtina ali manj. Podatek je primerljiv z 

rezultati raziskav, izvedenih v ZDA, kjer Silverman (1988, v Sword, 2001) omeni, da je 

približno 75 % prebivalcev ekstravertiranih. Introvertirani v oddelkih in v družbi predstavljajo 

manjšino. Kot velja v družbi, naj bi se manjšina prilagajala ostalim. To se introvertiranim 

pogosto dogaja, saj se od njih pričakuje, da se bodo vedli kot ekstravertirani. V razredu to 

pomeni, da se od njih pričakuje veliko govorjenja, dvigovanja rok, dela po skupinah, ob tem 

pa ni upoštevana njihova potreba po umiku. Največjo težavo za učence predstavljajo oddelki z 

majhnim številom introvertiranih. Tak je na primer oddelek C v naši raziskavi, kjer je 

introvertiranih učencev le 8,7 %. Učenci so v takem primeru še bolj izpostavljeni 

pričakovanjem po hitrih odgovorih in neodobravanju njihove osebnostne lastnosti s strani 

sošolcev. Ves čas so v obrambnem položaju, sprošča se jim veliko stresnega hormona in 

njihova kreativnost je zavrta (Sword, 2001). Učiteljevo poznavanje te osebnostne lastnosti je 

torej ključno za ustvarjanje prijetne razredne klime in zmanjševanje stereotipov ter negativno 

zaznavanje introvertiranih s strani ekstravertiranih (Pennington, 2012). 
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Zanimalo me je, kaj učitelji menijo o tem, kolikšen odstotek introvertiranih učencev imajo v 

svojem razredu. S tem sem želela ugotoviti, ali učitelji predvidevajo, da je teh učencev v 

oddelkih manj kot jih prikazujejo raziskave ali več. 

 

Tabela 2: Predvidevanja učiteljev o deležu introvertiranih učencev v razredu. 

Predviden delež introvertiranih učencev v 

razredu 

Število odgovorov 

učiteljev (f) 

Odgovori učiteljev 

(f %) 

0 % 2 4,7 

10 % 26 60,5 

20 % 13 30,2 

30 % 1 2,3 

40 % 0 0 

50 % 1 2,3 

60 % 0 0 

70 % 0 0 

80 % 0 0 

90 % 0 0 

100 % 0 0 

SKUPAJ 43 100 

 

Na vprašanje je odgovarjalo 43 učiteljev. Največ učiteljev, 26, je odgovorilo, da je 

introvertiranih učencev v njihovem razredu 10 %. (Modus in mediana odgovorov sta 10 %.) 

Polovica manj učiteljev meni, da je introvertiranih učencev 20 %. Dva učitelja sta navedla, da 

introvertiranih učencev v njunem razredu ni. Izstopata odgovora dveh učiteljev, ki sta navedla 

odgovora 30 % in 50 %. V povprečju učitelji predvidevajo, da je introvertiranih učencev v 

oddelkih 14,0 %. 

Če primerjamo rezultate, predstavljene v grafu 1 in tabeli 2, lahko opazimo razliko med 

prepoznavanjem introvertiranih učencev v razredu in dejanskim stanjem deleža introvertiranih 

v razredu. Če primerjamo povprečne vrednosti, ugotovimo, da učitelji domnevajo, da je v 

oddelku 14,0 % introvertiranih učencev, na izbranem vzorcu učencev pa je le-teh povprečno 

19,4 % (oziroma po oddelkih povprečno 20,0 %). To je razlika, ki nakazuje morebitno 

pomanjkljivo poznavanje učiteljev te osebnostne lastnosti. Že med pripravljanjem in 

izvajanjem raziskave sem od učiteljic večkrat slišala, da ne vedo točno, kaj je introvertiranost. 

Za primerno vključevanje introvertiranih učencev v šolsko okolje in nezatiranje njihovih 

sposobnosti je pomembno, da učitelji dobro poznajo njihove lastnosti (Aron, 1996; 

Pennington, 2012). 
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Presenetljiv je rezultat dveh učiteljev, ki predvidevata, da v njunem razredu ni introvertiranih 

učencev. To se mi zdi zaskrbljujoč podatek, kajti skoraj nemogoče je, da v oddelku ne bi bil 

vsaj en introvertiran učenec. To lahko pomeni, da ne poznata dobro lastnosti introvertiranih 

učencev. Lahko imata stereotipne predstave o introvertiranih učencih (Fonseca, 2014). 

Statistično je zanimiv odgovor »50 %«, saj v tabeli precej izstopa. Morda je z odgovorom 

kateri učitelj želel poudariti, da pozna introvertirane učence. Morda je tudi sam introvertiran 

in se te osebnostne lastnosti bolj zaveda in jo lažje prepoznava pri učencih. Obstaja tudi 

možnost, da ni vedel točno, kaj ta lastnost pomeni, in je obkrožil sredinsko vrednost na 

lestvici. 

Morda bi bilo vprašanje bolje zasnovati kako drugače, saj je postavljeno precej hipotetično in 

lahko pričakujemo zelo relativne rezultate, ker se število introvertiranih učencev od razreda 

do razreda razlikuje.  

Težavo pri interpretaciji podatkov predstavlja dejstvo, da 14 učencev v raziskovanih oddelkih 

ni sodelovalo pri izpolnjevanju vprašalnika zaradi nesoglasja staršev. Morda je med njimi še 

kakšen introvertiran učenec/učenka, ki bi na podlagi rezultata vprašalnika o introvertiranosti 

spremenil/a delež introvertiranih v razredu. 

 

2.9.2 Sociometrični status introvertiranih učencev 

Sociometrični status prikazuje odnos med posameznikom in skupino (Cillessen, 2011, v 

Košir, 2013). Pove nam, v kolikšni meri so člani skupine sprejeti ali zavrnjeni s strani ostalih 

članov (Pečjak in Košir, 2002). 

Izračunala sem sociometrični status (SS) vseh učencev (tabele 4–13) za pozitivne in negativne 

izbire. Nato sem v tabelo 3 zapisala samo sociometrične statuse introvertiranih učencev. 
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Tabela 3: Sociometrični statusi introvertiranih učencev. 

 

* S črkami A, B, C, D in E so označeni oddelki, v katerih sem izvedla raziskavo. 

* Na belih poljih so predstavljeni podatki deklet, na osenčenih poljih pa podatki fantov – D (dekle), F (fant). 

* Z odebeljenimi črkami (v krepkem tisku) so označeni sociometrični statusi učencev, ki so imeli v svojem 

oddelku pri pozitivnih oz. negativnih izbirah najvišji in drugi najvišji sociometrični status. 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da ima pri pozitivnih izbirah najvišji sociometrični status več deklet 

kot fantov. Dekleta z najvišjimi vrednostmi sociometričnega statusa v svojem oddelku pri 

pozitivnih izbirah so: 2A (SS = 1,19), 1B (SS = 1,13), 1D (SS = 1,06), 2E (SS = 1,06). Fant z 

najvišjim sociometričnim statusom v svojem oddelku je 11B (SS = 1,19). 

Iz tabele 3 razberemo, da ima pri negativnih izbirah najvišje vrednosti pri sociometričnem 

statusu več fantov kot deklet. Fanta z najvišjim sociometričnim statusom pri negativnih 

izbirah sta: 13A (SS = 1,52) in 11D (SS = 1,31), dekle pa 1A (SS = 1,38).  

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA UČENCA V 

RAZREDU 

 

SPOL 

 

SS (+) 

 

SS (-) 

 

1A D 0,86 1,38 

2A D 1,19 0,86 

11A F 1,00 1,14 

12A F 1,00 0,91 

13A F 0,91 1,52 

1B D 1,13 0,88 

2B D 0,88 0,94 

10B F 1,06 1,00 

11B F 1,19 0,81 

1C D 1,00 0,87 

14C F 0,91 1,00 

1D D 1,06 0,81 

2D D 1,00 0,88 

3D D 1,00 1,13 

11D F 0,81 1,31 

1E D 0,94 0,94 

2E D 1,06 0,82 

12E F 0,94 0,94 
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Na podlagi teh podatkov lahko razberemo, da so štiri introvertirane učenke in en introvertiran 

učenec nadpovprečno dobro sprejeti v svojem oddelku, dva introvertirana učenca in ena 

introvertirana učenka pa slabše sprejeti oziroma zavrnjeni. 

 

2.9.3 Razmerje med dejanskim in pričakovanim številom pozitivnih izbir pri 

introvertiranih učencih 

Zanimalo me je, ali obstaja statistično pomembna razlika med introvertiranimi učenci ter 

ostalimi učenci v razredu glede na razmerje med pričakovanimi in dejansko prejetimi 

pozitivnimi izbirami v sociometrični preizkušnji. Pečjak in Košir (2002) omenjata, da imajo 

učenci o svoji socialni sprejetosti večinoma napačne predstave in da so korelacije med 

sociometričnim statusom in samooceno socialne sprejetosti nizke do zmerne. 

 

Tabela 4: Predstavitev pozitivnih in negativnih izbir, vzajemnih izbir ter predvidenih oz. 

pričakovanih izbir pri introvertiranih učencih. 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

UČENCA 
PREJETE 

POZITIVNE  

PREJETE 

NEGATIVNE 

POZ. 

IZBIRE 

NEG. 

IZBIRE 
PREDVIDENE 

POZITIVNE 

V ODDELKU IZBIRE IZBIRE VZAJEMNE VZAJEMNE IZBIRE 

1A / 11 / 2 4 

2A 7 / 2 / 4 

11A 3 5 1 1 6 

12A 3 1 2 / 5 

13A 1 14 1 3 8 

1B 5 1 2 / 3 

2B 1 2 1 / 3 

10B 4 3 2 1 3 

11B 6 / 3 / 3 

1C 3 / 3 / 2 

14C 1 3 1 / 3 

1D 4 / 3 / 3 

2D 3 1 3 / 3 

3D 3 5 3 1 3 

11D / 8 / 2 2 

1E 2 2 2 / 4 

2E 4 / 2 / 3 

12E 2 2 1 / 5 

SKUPAJ 52 58 32 10 67 
* Znak / predstavlja število 0. 
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Introvertirani učenci so povprečno prejeli 2,9 pozitivne izbire, pričakovali pa so jih povprečno 

3,7. Ostali (ekstravertirani in ambivertirani) učenci so povprečno prejeli 2,6 pozitivnih izbir, 

pričakovali pa so jih povprečno 3,5. Modus prejetih in predvidenih pozitivnih izbir pri 

introvertiranih učencih je 3. Pri ostalih učencih je modus prejetih pozitivnih izbir 2, modus 

predvidenih pozitivnih izbir pa 4. 

Iz tabele 4 je razvidno, da so introvertirani učenci pričakovali skupaj 67 prejetih pozitivnih 

izbir, prejeli pa so jih 52. To predstavlja 77,6 % vseh pričakovanih izbir. Ostali učenci 

(ekstravertirani in ambivertirani) so pričakovali 263 pozitivnih izbir, prejeli pa so jih 196. To 

predstavlja 74,5 % vseh pričakovanih pozitivnih izbir. Med odstotkoma prejetih izbir glede na 

pričakovane je med obema skupinama učencev neznatna razlika. 

 

Tabela 5: Učenci, razvrščeni v skupine glede na razmerje med pričakovanimi in prejetimi 

pozitivnimi izbirami – primerjava introvertiranih ter ostalih (ekstravertiranih in 

ambivertiranih) učencev. 

Učenci glede na razmerje med pričakovanimi in 

prejetimi pozitivnimi izbirami 

I (f) 

 

I (f %) 

 

E & A 

(f) 

E & A 

(f %) 

Tisti, ki so prejeli več izbir, kot so jih pričakovali. 7 38,9 16 21,3 

Tisti, ki so prejeli enako število izbir, kot so jih 

pričakovali. 2 11,1 14 18,7 

Tisti, ki so prejeli manj izbir, kot so jih pričakovali. 9 50,0 45 60,0 

SKUPAJ 18 100 75 100 
* I – introvertirani učenci, E & A – ekstravertirani in ambivertirani 

* V rezultate v tabeli 5 niso vključeni učenci, ki niso izpolnjevali vprašalnikov zaradi nepodpisanega soglasja 

staršev. 

 

Podatki v tabeli 5 so pridobljeni iz tabele 4 ter prilog 4, 6, 8, 10 in 12. Iz teh podatkov 

razberemo, da je, v primerjavi z ostalimi učenci, manj introvertiranih učencev pravilno 

predvidevalo število prejetih pozitivnih izbir. Vendar je tistih, ki so prejeli več izbir, kot so jih 

pričakovali, skoraj enkrat več med introvertiranimi učenci. Pri ekstravertiranih in 

ambivertiranih učencih je opazna velika razlika v odstotku tistih, ki so prejeli več izbir, kot so 

jih pričakovali in med tistimi, ki so prejeli manj izbir, kot so jih pričakovali – precej več je 

tistih, ki so imeli prevelika pričakovanja. 
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Izračunala sem Pearsonov korelacijski koeficient med številom prejetih pozitivnih izbir in 

številom izbir, za katere so predvidevali, da jih bodo prejeli. Izračunala sem ga posebej za 

introvertirane učence in za ostale (ekstravertirane in ambivertirane) učence skupaj. Pearsonov 

korelacijski koeficient introvertiranih učencev je –0,15, koeficient ostalih učencev, vključenih 

v raziskavo, pa 0,42. Na podlagi rezultata ugotavljam, da je povezanost med dejanskimi in 

predvidenimi izbirami pri introvertiranih učencih neznatna. Je negativna, kar pomeni, da so 

podatki obratno sorazmerni in so učenci z visokim številom prejetih izbir pričakovali nizko 

število izbir in obratno, učenci z nizkim številom prejetih izbir so pričakovali visoko število. 

Povezanost med dejanskimi in predvidenimi izbirami izračunana za ostale učence pa je 

srednje močna. Je večja kot pri introvertiranih učencih in pozitivna. To pomeni, da se število 

prejetih in pričakovanih pozitivnih izbir premo sorazmerno povečuje. Višjemu številu prejetih 

izbir ustreza višje število pričakovanih izbir, nizkemu številu prejetih izbir pa ustreza nižje 

število pričakovanih izbir (Kožuh, 2011). 

Poleg tega je iz tabele 4 razvidno, da vzajemnih izbir pri pozitivnem kriteriju nimata ena 

učenka in en učenec (1A in 11D), imata pa veliko število negativnih izbir. Paziti moramo, da 

ju ne označimo kot osamljena oziroma učenca brez prijateljev. Morda prijateljev nimata v 

razredu, imata pa jih v domačem okolju. Morda sta člana klike štirih učencev in nista dobila 

vzajemnih izbir, ker je bilo možno pod sociometrični kriterij napisati samo tri izbire. Pazimo 

tudi, da sociometričnega statusa ne upoštevamo kot nekaj stalnega, saj se spreminja. Iz tabele 

4 razberemo, da ima učenec 13A še več negativnih izbir kot prej omenjena učenca, a ima 

kljub nesprejetosti eno pozitivno vzajemno izbiro, kar lahko nakazuje na dobro prijateljstvo. 

Ta učenec ima tudi precej nerealno percepcijo, saj je predvidel, da bo prejel 8 pozitivnih izbir. 

Introvertirani učenci imajo radi tesne prijateljske odnose samo z nekaj posamezniki. Kjer je 

prijateljstvo trdnejše, je opazna večja vzajemnost izbir. To lahko opazimo pri učenkah 1D, 2D 

in 3D, saj so vse tri prejele tri vzajemne izbire. V prilogi 10 lahko vidimo, da so te učenke 

izbrale druga drugo in tako tvorijo sociometrično strukturo, imenovano klika. To je precej 

zaprta struktura, v kateri se člani izbirajo le med seboj in z ostalimi nimajo veliko stika. Člani 

imajo podobne interese in učni uspeh. Dekleta so izbirala samo vrstnike istega spola, kar je v 

tem starostnem obdobju (okrog 10./11. leta) najpogosteje (Pečjak in Košir, 2002). 
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2.9.4 Introvertirani učenci in sociometrične skupine 

Zanimalo me je, v katero sociometrično skupino spadajo introvertirani učenci. Predvidevala 

sem, da jih največ spada med prezrte. Podatke sem pridobila v sociometrični preizkušnji. Na 

podlagi standardiziranih pozitivnih in negativnih izbir introvertiranih učencev sem izračunala 

socialno preferenčnost, ki nam pove, ali je nek učenec priljubljen ali ne, in socialni vpliv, ki 

nam pove stopnjo, do katere so opaženi učenci s strani sošolcev. Nato sem glede na vrednosti 

socialne preferenčnosti in socialnega vpliva razvrstila učence v pet sociometričnih skupin: 

priljubljeni, zavrnjeni, prezrti, kontroverzni in povprečni (Pečjak in Košir, 2002).  

 

Tabela 6: Uvrstitev introvertiranih učencev v sociometrične skupine na podlagi 

klasifikacijskega sistema Coiea in Dodga (1988, po Pečjak in Košir, 2002). 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

UČENCA V 

RAZREDU P N ZP ZN SP SV 

SOCIOMETRIČNA 

SKUPINA 

1A 0,00 11,00 -1,53897 1,95764 -3,50 0,42 ZAVRNJEN 

2A 7,00 0,00 2,05196 -0,73411 2,79 1,32 PRILJUBLJEN 

11A 3,00 5,00 0,00000 0,48941 -0,49 0,49 POVPREČEN 

12A 3,00 1,00 0,00000 -0,48941 0,49 -0,49 POVPREČEN 

13A 1,00 14,00 -1,02598 2,69175 -3,72 1,67 ZAVRNJEN 

1B 5,00 1,00 1,13380 -0,74978 1,88 0,38 PRILJUBLJEN 

2B 1,00 2,00 -0,80985 -0,29991 -0,51 -1,11 PREZRT 

10B 4,00 3,00 0,64788 0,14996 0,50 0,80 POVPREČEN 

11B 6,00 0,00 1,61971 -1,19965 2,82 0,42 PRILJUBLJEN 

1C 3,00 0,00 0,21425 -0,69864 0,91 -0,48 POVPREČEN 

14C 1,00 3,00 -0,97603 0,06075 -1,04 -0,92 ZAVRNJEN 

1D 4,00 0,00 1,20788 -0,99152 2,20 0,22 PRILJUBLJEN 

2D 3,00 1,00 0,50328 -0,55773 1,06 -0,05 PRILJUBLJEN 

3D 3,00 5,00 0,50328 1,17742 -0,67 1,68 KONTROVERZEN 

11D 0,00 8,00 -1,61050 2,47879 -4,09 0,87 ZAVRNJEN 

1E 2,00 2,00 -0,22835 -0,11720 -0,11 -0,35 POVPREČEN 

2E 4,00 0,00 1,20699 -0,85391 2,06 0,35 PRILJUBLJEN 

12E 2,00 2,00 -0,22835 -0,11720 -0,11 -0,35 POVPREČEN 
*P – število pozitivnih izbir; N – število negativnih izbir; ZP – standardizirane pozitivne izbire; ZN – 

standardizirane negativne izbire; SP – socialna preferenčnost; SV – socialni vpliv. 
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Iz grafa 2 razberemo, da največ introvertiranih učencev, ki so sodelovali v raziskavi, spada v 

sociometrični skupini »priljubljenih« in »povprečnih«. Med »priljubljenimi« je več deklet, 

med »povprečnimi« pa več fantov. V sociometrično skupino »zavrnjenih« spada približno 

22,2 % učencev, večinoma fantov. Med »prezrte« je uvrščena ena učenka in prav tako spada 

ena učenka v sociometrično skupino »kontroverznih«. 

Rezultati so me presenetili, ker sem (čeprav sem tudi sama introvertirana) stereotipno 

predvidevala, da bodo rezultati pokazali, da največ introvertiranih učencev spada v 

sociometrični skupini prezrtih in zavrnjenih učencev. Predvidevala sem celo več prezrtih kot 

zavrnjenih, in sicer zaradi njihove želje po umiku in samoti. Prezrti učenci imajo manj 

socialnih interakcij s sošolci in ti jih zaznavajo kot manj prijetne. Po obnašanju bi lahko 

predvidevali, da so introvertirani večinoma prezrti. Vendar samo na podlagi obnašanja 

takšnega sklepa ne moremo narediti (Pečjak in Košir, 2002). To je prikazal tudi rezultat 

raziskave, v kateri samo 5,6 % introvertiranih učencev spada v sociometrično skupino prezrtih 

učencev (čeprav zaradi majhnega vzorca ne moremo narediti takšnega zaključka). Učiteljevi 

predsodki vplivajo na predsodke učencev, zato je pomembna odprava le-teh. Težava je, ker so 

predsodki precej trdovratni in jih je težko spremeniti (Fonseca, 2014). 

Raziskava je sicer pokazala močno sprejetost introvertiranih učencev v razredu. Vendar 

učenci, ki so na podlagi sociometrične preizkušnje uvrščeni med priljubljene, velikokrat niso 

kot priljubljeni zaznani tudi s strani sošolcev (Pečjak in Košir, 2002). Prav tako obstajajo 
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Graf 2: Uvrstitev introvertiranih učencev/učenk v sociometrične skupine. 
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priljubljeni učenci, ki nimajo prijateljev, vendar tega na podlagi raziskave ne moremo 

sklepati. Če primerjamo podatke iz tabel 4 in 6, razberemo, da so vsi priljubljeni učenci imeli 

2 ali 3 vzajemne izbire, kar nakazuje na kvalitetne odnose med  njimi. 

Dva zavrnjena učenca nista imela nobene vzajemne izbire in veliko negativnih izbir, dva 

zavrnjena učenca sta imela po eno vzajemno izbiro. To ugotovitev lahko povežem s 

teoretičnim delom (Parker in Asher, 1993, v Košir, 2013), kjer je navedeno, da zavrnjeni 

učenci kljub zavrnjenosti lahko spletejo prijateljski odnos. So najbolj rizična skupina učencev, 

saj njihov sociometrični status ostane večinoma nespremenjen. Tudi ob prehodu na drugo šolo 

se večinoma ohrani (LaFontana, 2009). Introvertirani so še posebej občutljivi na tak status v 

razredu, kajti če niso sprejeti, se ne počutijo varno in se težje koncentrirajo, ves čas so pod 

stresom. To vodi v slabši učni uspeh in ta v manjšo priljubljenost med sošolci. 

 

Tabela 7: V sociometrične skupine umeščeni introvertirani učenci v primerjavi z ostalimi 

(ekstravertiranimi in ambivertiranimi) učenci v oddelkih. 

Sociometrična skupina 

Introvertirani 

učenci v 

oddelkih (f) 

Introvertirani 

učenci v 

oddelkih (f %) 

Ostali učenci 

v oddelkih (f) 

Ostali učenci v 

oddelkih (f %) 

PRILJUBLJENI 6 33,3 23 26,1 

ZAVRNJENI 4 22,2 17 19,3 

PREZRTI 1 5,6 13 14,8 

KONTROVERZNI 1 5,6 4 4,6 

POVPREČNI 6 33,3 31 35,2 

SKUPAJ 18 100 88* 100* 
* Enega učenca nisem mogla uvrstiti v sociometrično skupino, ker je pri negativnih izbirah v čistem povprečju 

glede na ostale učence. Ima nizki vrednosti socialne preferenčnosti in vpliva, vendar ga zaradi povprečne 

vrednosti ZN ne morem uvrstiti niti med zavrnjene niti med prezrte. 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da je delež priljubljenih učencev najvišji med introvertiranimi učenci. 

Iz tabel 7 in 8 razberemo, da je ta delež višji od deleža v skupini ostalih učencev v raziskavi in 

prav tako od deleža v skupinah vseh učencev skupaj ter učencev iz raziskave Coiea in Dodga. 

Prezrtih učencev je med introvertiranimi za 9,2 % manj kot v skupini ostalih učencev ter za 

13,4 % manj kot v raziskavi Coiea in Dodga. Delež povprečnih učencev je približno enak v 

obeh navedenih raziskavah in tudi med introvertiranimi učenci. Medtem ko je zavrnjenih 

učencev med naštetimi vzorci največ med introvertiranimi učenci. 
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Tabela 8: V sociometrične skupine umeščeni vsi učenci v raziskavi v primerjavi z raziskavo 

Coiea in Dodga (1983). 

Sociometrična skupina 

Vsi učenci v 

oddelkih (f) 

Vsi učenci v 

oddelkih (f %) 

Učenci v raziskavi Coie &Dodge 

(1983) (f %) 

PRILJUBLJENI 29 27,4 24 

ZAVRNJENI 21 19,8 20 

PREZRTI 14 13,2 19 

KONTROVERZNI 5 4,7 8 

POVPREČNI 37 34,9 29 (oz. približno 33,3) 

SKUPAJ 106* 100* 100 
* Enega učenca nisem mogla uvrstiti v sociometrično skupino, ker je pri negativnih izbirah v čistem povprečju 

glede na ostale učence. Ima nizki vrednosti socialne preferenčnosti in vpliva, vendar ga zaradi povprečne 

vrednosti ZN ne morem uvrstiti niti med zavrnjene niti med prezrte. 

 

Tabela 8 nam pokaže, da so deleži učencev v sociometričnih skupinah v moji raziskavi in 

raziskavi Coiea in Dodga primerljivi. 

Avtorja raziskave iz leta 1983 sta v njuni petletni longitudinalni študiji ugotovila tudi, da je 

skupina zavrnjenih učencev ostala najmanj spremenljiva kategorija (ne glede na spol in raso). 

Nekaterim se je status spremenil v status prezrtih ali povprečnih, pri večini učencev pa je po 

petih letih ostal enak. Ker je v tabeli 7 razvidno, da je velik delež introvertiranih učencev v 

primerjavi z ostalimi učenci zavrnjenih, se mi zdi pomembno, da se učitelji tega zavedajo in 

zavrnjenim introvertiranim učencem načrtno pomagajo pri vključevanju v razredno skupnost.  

 

2.9.5 Učitelji in njihovo poznavanje introvertiranosti 

Učiteljem sem razdelila vprašalnik, ker me je zanimalo, kako dobro poznajo in prepoznavajo 

lastnosti introvertiranih učencev. Statistično sem obdelala 43 izpolnjenih vprašalnikov. 

Na grafu 3 so predstavljeni odgovori na vprašanje: »Kako dobro poznate lastnosti 

introvertiranih učencev?« 
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Graf 3: Mnenje učiteljev o stopnji svojega poznavanja lastnosti introvertiranih učencev. 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da največ učiteljev (51,2 %) svoje poznavanje lastnosti introvertiranih 

učencev ocenjuje kot dobro. 7 % manj učiteljev ocenjuje svoje poznavanje kot slabo. Le nekaj 

učiteljev ga ocenjuje kot zelo dobro, kot zelo slabo pa ga ne ocenjuje nihče od učiteljev. 

Ker iz grafa 3 razberemo, da 44,2 % učiteljev meni, da slabo pozna lastnosti introvertiranih 

učencev, se mi zdi pomembno, da se ta odstotek čim bolj zmanjša, saj predstavlja skoraj 

polovico vzorca. Ta odstotek je, glede na to, da sta introvertiranost in ekstravertiranost 

opredeljeni kot eni temeljnih osebnostnih značilnosti, precej visok (Jung, 1991). Učiteljevo 

vedenje do učencev ima namreč velik pomen za socialno sprejetost učencev v razredu. 

Učitelji morajo poznati lastnosti introvertiranih, da jih upoštevajo pri načrtovanju pouka, pri 

uporabi učnih metod in oblik. Včasih introvertirane obravnavajo enako kot ekstravertirane in 

od njih pričakujejo, da se bodo vedli po ekstravertiranih standardih, ki veljajo tudi v družbi 

(veliko govorjenja, delo po skupinah, hitri odgovori). Ob takšnem učitelju, ki ne poskrbi za 

njihovo potrebo po občasnem umiku in tišini, se ne počutijo varne, sprejete. V takšnem okolju 

so stalno pod stresom zaradi nerealnih pričakovanj. Posledično se pojavita slabši učni uspeh 

in slabša samopodoba (Pečjak in Košir, 2002). Slabo poznavanje introvertiranosti je verjetno 

tudi posledica osebnostne lastnosti učiteljev, ki so večinoma ekstravertirani in cenijo hitrost, 

sodelovanje, akcijo (Pennington, 2012). Učitelje bi bilo smiselno vključiti v izobraževanja o 

introvertiranosti. 
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V grafu 4 sem predstavila podatke o tem, kje so učitelji pridobili informacije o 

introvertiranosti. Učitelji so lahko obkrožili več možnih odgovorov. Vseh odgovorov je bilo 

94. 

 

 

Graf 4: Viri informacij, prek katerih so se učitelji spoznali z lastnostmi introvertiranih 

posameznikov. 

 

Iz grafa 4 razberemo, da je največ učiteljev pridobilo podatke o introvertiranosti iz knjig (21,3 

% odgovorov) in na internetu (20,2 % odgovorov). Na tretjem in četrtem mestu z enakim 

odstotkom odgovorov (16,0 %) je znanje, ki je pridobljeno na fakulteti, in informacije, ki jih 

učitelji dobijo od sodelavcev. Na petem mestu so učitelji kot vir informacij izbrali seminarje 

(12,8 % odgovorov). Veliko manj informacij so prejeli od prijateljev, sorodnikov (5,3 % 

odgovorov) ter z radia, časopisov in televizije (3,2 % odgovorov). 3,2 % odgovorov se 

navezuje na polje »drugo« kjer so učitelji kot vir informacij navedli svojo introvertiranost. 1 

% odgovorov prikazuje, da so učitelji informacije o introvertiranosti prejeli že pri psihologiji 

v gimnaziji, 1 % odgovorov pa, da učitelji o introvertiranosti še niso zasledil informacij. 

Prva dva vira po odstotku odgovorov nakazujeta na to, da učitelji o introvertiranosti predvsem 

berejo – v knjigah in na internetu. Ta dva vira predstavljata večji delež odgovorov kot 

spoznavanje te osebnostne lastnosti v izobraževalnih ustanovah (oz. na fakulteti, od 
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sodelavcev, na seminarjih). Menim, da bi se s to osebnostjo lastnostjo morali spoznati že 

študenti na fakulteti in bi delež tega vira informacij moral prevladovati, saj bi tako učitelji 

prišli do objektivnejših, manj stereotipnih informacij kot na spletu. Negativno me je presenetil 

podatek, da 1 učitelj še ni zasledili informacij o introvertiranosti. Zdi se mi namreč 

pomembno, da osebe, ki poučujejo in vzgajajo, dobro poznajo osebnostne lastnosti otrok. 

 

2.9.6 Učitelji in njihovo prepoznavanje lastnosti introvertiranih učencev 

Učiteljem sem zastavila sklop vprašanj o tem, kako dobro poznajo lastnosti introvertiranih 

učencev. Med naštetimi trditvami, ki so veljale za introvertirane ali ekstravertirane učence, so 

morali izbrati samo trditve, ki veljajo za introvertirane. Za vsak pravilen odgovor so prejeli 

eno točko. 

 

Graf 5: Število učiteljev, ki je doseglo določeno število točk na testu. 

 

Iz grafa 5 je razvidno, da je bilo vseh pravilnih odgovorov 12. Največ učiteljev (18,6 %) je 

doseglo 9 točk. 16,3 % učiteljev je doseglo 7 točk in prav tako 16,3 % učiteljev 8 točk. Po 

11,6 % učiteljev je doseglo 10 in 6 točk. Najmanjše število točk je bilo 4, te je doseglo 2,3 % 

učiteljev. Vseh 12 točk je doseglo 4,7 % učiteljev. Aritmetična sredina vseh odgovorov je 

8,12 točk. Standardni odklon je 2,0. 
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Tabela 9: Število pravilnih odgovorov po posameznih trditvah. 

Pravilne trditve u n d g s i e j c p q r 

 Število pravilnih 

odgovorov 42 41 40 36 32 27 27 25 24 22 20 13 349 

 

Učitelji so pravilno obkrožili 349 pravilnih trditev od možnih 516, kar predstavlja 67,6 %. 

Trditve, ki veljajo za introvertirane in so jih učitelji največkrat obkrožili kot pravilne, so 

(podatki prikazani v tabeli 9):  

u) Več poslušajo, kot govorijo. 

n) Bolje se izražajo pisno kot ustno. 

d) Ne pokažejo svojih čustev. 

Te trditve o lastnostih introvertiranih so dobro poznane med učitelji, saj je na trditev »u« 

pravilno odgovorilo 42 učiteljev, na trditev »n« 21 učiteljev in na trditev »d« 40 učiteljev. 

Introvertirani učenci so stereotipno poznani kot tihi, kar nakazujejo tudi največkrat obkroženi 

odgovori za katere so se pravilno odločili učitelji (Fonseca, 2014). 

Trditve, ki veljajo za introvertirane, a so jih učitelji najmanjkrat obkrožili kot pravilne, so 

(podatki prikazani v tabeli 9): 

r) Ne marajo površnosti. 

q) Poslušajo z očesnim kontaktom, a govorijo brez njega. 

p) So zelo zaščitniški do svojih predmetov in prostora. 

Lastnosti, opisane v teh trditvah, so manj poznane med učitelji, saj je na odgovor »r« 

odgovorilo 13 učiteljev, na odgovor »q« 20 učiteljev, na odgovor »p« pa 22 učiteljev. 

Pomembno se mi zdi, da učitelji bolj ozavestijo predvsem potrebo učencev po svojem 

prostoru in svojih predmetih. Ker imajo neradi spremembe, jim je pomembno, da ob vstopu v 

razred vedo, na katerem sedežu bodo sedeli. Pri pogovoru jih je potrebno spodbujati, da tudi 

govorijo z očesnim kontaktom, kajti večinoma gledajo stran, da v vidnem polju nimajo preveč 

motečih dejavnikov in da se lažje osredotočijo na to, kar govorijo. Površnost ni njihova 

lastnost, saj so zelo natančni in tudi pri drugih cenijo natančnost (Pennington, 2012). Zakaj je 

prišlo do takšnih rezultatov pri teh trditvah, na podlagi podatkov ne morem predvideti. 
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Tabela 10: Število napačnih odgovorov pri napačnih trditvah. 

Napačne trditve a f b h k l m o t 

 Število napačnih odgovorov 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6 

 

Trditve, ki ne veljajo za introvertirane, a so jih učitelji vseeno izbrali kot pravilne, so (podatki 

prikazani v tabeli 10): 

a) Hodijo, govorijo in jedo hitro. 

f) Kadar razlagate nekaj zelo podrobno, ne poslušajo. 

b) Hitro se začnejo dolgočasiti. So razdražljivi, kadar se dolgočasijo. 

h) Hočejo stvari takoj. Niso potrpežljivi. 

Zakaj je prišlo do domnevanja, da introvertirani hodijo, govorijo in jedo hitro, ne vem, ker so 

popolno nasprotje temu, saj delajo vse stvari počasi in premišljeno. Do mnenja, da 

introvertirani ne poslušajo, kadar učitelj razlaga nekaj zelo podrobno, je verjetno prišlo, ker 

introvertirani včasih na zunaj izgledajo zasanjani in nepripravljeni poslušati, vendar to ni 

njihova lastnost, temveč lastnost ekstravertiranih. Introvertirani so takšni samo takrat, kadar 

so zelo utrujeni od nenehnega druženja in nimajo možnosti za umik. Drugače pa so zelo 

potrpežljivi in pozorno poslušajo učitelja, kadar razlaga kaj zanimivega in poučnega, saj se 

zelo radi učijo. Introvertirani se skoraj nikoli ne dolgočasijo, saj jim samota predstavlja 

katalizator ustvarjalnosti (Fonseca, 2014). 

 

2.9.7 Lastnosti introvertiranih učencev po mnenju učiteljev 

Raziskati sem želela predstave učiteljev o introvertiranosti in ugotoviti ali je med njimi opaziti 

stereotipen odnos do te osebnostne lastnosti. Zastavila sem jim odprto vprašanje: »Na katere 

osebnostne lastnosti pomislite ob besedi »introvertiran«?« 

Učitelji so povprečno zapisali 3 odgovore oz. lastnosti (aritmetična sredina = 3,0). Modus oz. 

najpogostejše število odgovorov je 2. 

Učitelji so našteli precej različnih lastnosti, ki jih pripisujejo introvertiranim. V tabeli 11 so 

predstavljeni odgovori, ki so bili omenjeni večkrat, pod tabelo so odgovori, ki so bili navedeni 
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samo enkrat. Vseh odgovorov je 129. Odgovorov namenoma nisem preveč združevala, saj 

ima vsak odgovor svoj pomen in daje jasnejšo sliko o predstavah in stereotipih učiteljev. 

 

Tabela 11: Lastnosti introvertiranih učencev po mnenju učiteljev. 

Lastnosti introvertiranih učencev po mnenju učiteljev Število odgovorov 

Zaprt vase 19 

Zadržan 17 

Tih 15 

Nesocialen/nedružaben/slaba sposobnost vključevanja v 

skupino/težje navezuje stike/slabše socialne spretnosti 10 

Nekomunikativen/redkobeseden 7 

Boječ/plah/prestrašen/ni pogumen 6 

Želi si biti sam/samotar/odmaknjen od drugih 5 

Umirjen/miren 4 

Zasanjan/odsoten/živi v svojem svetu 4 

Ne pokaže čustev drugim 3 

Sodeluje ob spodbudi/potrebuje spodbudo/ne javi se sam 3 

Osamljen 3 

Samozadosten 2 

Občutljiv 2 

Nesamozavesten 2 

Sramežljiv 2 

Sočuten/empatičen 2 

Odgovori, ki so se pojavili samo enkrat: premišljen, inovativen, odstranjen, raziskovalen, 

vzvišen, neopažen, težko dostopen, glasen, neodziven, pasiven, usmerjen vase, osredotočen na 

nek svoj ritem, dober poslušalec, nežen, razmišljujoč, dober opazovalec, ne mara sprememb, 

nesproščen govor pred drugimi, počasnost, si ne zaupa, se sam igra, samosvoj, več misli, kot 

pove. 

 

Po številu odgovorov zelo izstopajo prve tri navedene lastnosti. Skupaj predstavljajo 39,5 % 

vseh odgovorov. Te lastnosti introvertirane učence predstavljajo kot zaprte vase, zadržane, 

tihe. Vse tri lastnosti opisujejo stanja, ki so pri introvertiranih značilna, kadar potrebujejo 

obnovo svoje energije. Ti odgovori so me presenetili, ker so bili vsi, kljub številnosti, napisani 

z istimi besedami. Izraz »zaprt vase« se mi zdi zelo abstrakten in poljuden, kljub temu so ga 

učitelji največkrat pripisali introvertiranim učencem, kajti prvi odgovor predstavlja 14,7 % 

vseh odgovorov. 
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Zanimiv je podatek, razviden iz tabele 11, kjer imajo vse lastnosti, razen zadnje, bolj 

negativen prizvok. Bolj nevtralno označena lastnost je umirjenost. Bolj pozitivno označena 

lastnost pa sočutnost oz. empatičnost. Več pozitivnih lastnosti je med tistimi, ki so jih učitelji 

navedli samo enkrat, to so inovativnost, raziskovalnost, nežnost, biti dober poslušalec, biti 

dober opazovalec. 

Iz tabele 11 je razvidno, da učitelji introvertiranim učencem pripisujejo več negativnih kot 

pozitivnih lastnosti. Če bi imeli učitelji možnost razvrščati učence v sociometrične skupine, bi 

introvertirane posledično verjetno umestili med nesprejete (zavrnjene ali prezrte) učence, saj 

tako nakazujejo lastnosti, ki so jih naštevali. Predvsem kritični so do njihovih socialnih, 

komunikacijskih veščin. 

Na podlagi teh podatkov želim poudariti pomembnost iskanja pozitivnih lastnosti v učencih 

namesto negativnih. Pomembno je, da se tega zavedajo učitelji in premagajo svoje stereotipe 

ter umirjenost, tišino, nekomunikativnost, občutljivost, zasanjanost in podobne lastnosti 

obravnavajo kot bolj nevtralne, saj so lahko prijetne in pripomorejo k prijetnejši razredni 

klimi. K bolj pozitivnemu odnosu do introvertiranih lahko pripomore obsežnejša obravnava te 

osebnostne lastnosti na fakulteti ter prek predstavljanja medsebojne različnosti učencem. Ker 

je negativna predstava introvertiranosti že dolgo uveljavljena, bo za spremembo v načinu 

razmišljanja verjetno potrebnega veliko časa.  
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3 SKLEP 

 

V sedanji zahodni družbi je zelo cenjena osebnostna lastnost ekstravertiranost – čim več 

gibanja, hitrega reagiranja, glasnost, delo po skupinah ipd. Ta ideal je čutiti tudi v slovenskem 

šolskem prostoru. Ker so introvertirani bolj nagnjeni k razmišljanju, samostojnemu, 

natančnemu delu, so v sedanji družbi in v šolskih razredih pogosto napačno razumljeni. V 

svojem diplomskem delu sem raziskovala problematiko introvertiranih učencev v razredu. 

Kakovost socialnih odnosov v razredu pomembno vpliva na občutek sprejetosti in posledično 

na učno uspešnost učencev. Učitelji se čedalje bolj zavedajo, da je pomembnost razredne 

klime prav tako pomembna za učenje kot kognitivni dejavniki (Košir, 2013). V diplomskem 

delu sem želela poudariti to razmišljanje. Raziskala sem, kakšen sociometrični status imajo v 

razredu introvertirani učenci in v katero sociometrično skupino spadajo. To dvoje je povezano 

s počutjem v razredu in posledično z motivacijo za učenje. Predvidevala sem, da bodo 

introvertirani učenci spadali večinoma v sociometrično skupino prezrtih učencev. V raziskavi 

sem ugotovila (sicer na majhnem, nereprezentativnem vzorcu), da to ne drži. Največ jih 

namreč spada med priljubljene in povprečne, sledijo jim zavrnjeni. Prezrtih in kontroverznih 

je zelo majhen odstotek. 

Kathryn M. LaFontana (2009) omeni, da je sociometrični status precej stalen in včasih ostane 

enak celo pri prehodu na drugo šolo. Izjema je status prezrtih učencev, ki je najbolj 

spremenljiv, nestabilen. Sama sem stereotipno predvidevala, da introvertirani učenci spadajo 

večinoma med prezrte. To mnenje sem oblikovala na podlagi mišljenja, da so ti učenci tihi, 

osamljeni in posledično verjetno ne tako zelo opazni v razredu. Napačno sem predvidevala, 

kljub temu da sem tudi sama introvertirana. 

V najslabšem položaju v razredu so zavrnjeni učenci, saj je njihov sociometrični status precej 

stalen. Tu ima pomembno vlogo učitelj. Če dobro pozna lastnosti introvertiranih učencev, če 

o njih nima stereotipnih predstav in če se o raznolikosti osebnostih lastnosti pogovarja z 

učenci, se takšno vedenje prenese tudi na učence, ki postanejo strpnejši do sošolcev. Kajti 

učiteljevo mnenje o določenih učencih prevzamejo tudi ostali učenci v razredu. Predstavljeni 

rezultati raziskave, v kateri je skoraj polovica anketiranih učiteljev odgovorila, da slabo 

poznajo lastnosti introvertiranih učencev in da imajo stereotipne predstave ter pripisujejo 

introvertiranim učencem večinoma negativne lastnosti, spodbujajo k razmisleku o tem, da bi 
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potrebovali več izobraževanja na to temo – na seminarjih in tudi že na fakulteti. Večina 

učiteljev je ekstravertiranih, zato morajo paziti, da od introvertiranih učencev ne pričakujejo 

ekstravertiranega obnašanja (Pennington, 2012). 

Predlagam nekaj idej za izboljšanje izvedbe empiričnega dela. Nekateri petošolci so me med 

izpolnjevanjem vprašalnika, ki sem ga uporabila za razvrščanje učencev po osebnostnih 

lastnostih (introvertiranost, ambivertiranost, ekstravertiranost), spraševali po dodatni razlagi 

trditev. Vprašalnik bi lahko naredila bolj objektiven, tako da bi trditve vsi učenci razumeli 

enako. To bi izvedla kot skupinsko izpolnjevanje vprašalnika, kjer bi vsako trditev posebej 

razložila in bi učenci imeli možnost prositi za podrobnejšo razlago ob vsaki trditvi posebej. 

Sicer sem imela pripravljena navodila, ki so bila pri vseh učencih enaka, a so mi kljub temu 

postavljali vprašanja ob nejasnostih. Morda bi celo izbrala kakšen drug vprašalnik, kjer bi bil 

v rezultatih drugačen kriterij in ne bi bila večina učencev uvrščena med ambivertirane. Žal mi 

je, da pri raziskavi ni sodelovalo 16 učencev, katerih starši niso soglašali z udeležbo v 

neanonimni raziskavi. Tudi s tem bi dosegla večjo objektivnost, saj bi dobila jasnejši vpogled 

na socialne odnose v razredu. Pri vprašalniku za učitelje bi lahko dodala vprašanje o tem ali 

so učitelji začetniki ali so učitelji z daljšim delovnim stažem in ugotavljala morebitne razlike 

med njimi. Raziskala bi večji vzorec. Bolj jasno predstavo o introvertiranosti bi dobila, če bi 

učence v preiskovanih razredih tudi načrtno opazovala. Uporabila bi vprašalnike za 

ugotavljanje sramežljivosti in občutljivosti učencev ter empirično preverila sovpadanje teh 

dveh lastnosti z introvertiranostjo. Učiteljem bi lahko zastavila vprašanje, v katero 

sociometrično skupino po njihovem mnenju spada največ introvertiranih učencev in rezultate 

primerjala z izračuni. 

Za nadaljnje raziskave na tem področju predlagam raziskati razlike med vplivom 

introvertiranih in ekstravertiranih učiteljev na učence in razredno klimo. Zanima me, kako se s 

poučevanjem oziroma poklicem učitelja soočajo introvertirani. 

Katja Košir (2013) izpostavi potrebo učencev po pripadnosti kot eno temeljnih. Nesprejetost 

pri introvertiranih učencih povzroči tesnobo, plašnost, depresivnost. Velik vpliv na 

oblikovanje prijetne razredne klime imajo učitelji, predvsem učitelji razredniki. Med 

izvajanjem empiričnega dela in med opravljanjem pedagoške prakse med dodiplomskim 

študijem sem opazila velik vpliv učiteljeve osebnosti na obnašanje učencev, saj so bili učenci 

ogledalo učitelja. Če so bili učitelji potrpežljivi, so bili takšni tudi učenci. Če so bili učitelji 

glasni, so bili takšni tudi učenci ipd. Če so učitelji kakšnega učenca stereotipno obravnavali 
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kot lenega, nasilnega, neinteligentnega, počasnega, so ga tako obravnavali tudi učenci. 

Učitelji se morajo zavedati svojega velikega vpliva, ki ga imajo na učence s svojim zgledom 

in morajo večkrat reflektirati svoje vedenje, da ga lahko popravijo, če opazijo, da izražajo 

predsodke ali neutemeljene sodbe o učencih. Predvsem pa se morajo zavedati, da je 

introvertiranost prirojena in stalna (Pennington, 2012). 

V razvojni psihologiji je bilo opravljenih veliko raziskav o tem, ali na posameznika v večjem 

deležu vpliva dednost ali okolje. Neustrezno okolje, ki ne sprejema introvertiranih, temveč jih 

želi spremeniti v bolj ekstravertirane, jim lahko povzroči stiske, strahove. V obdobju pred 

puberteto, v katero spadajo učenci v raziskavi in ki jo je Erikson poimenoval delavnost 

nasproti manjvrednosti, obstaja nevarnost negativnih učinkov na osebnost introvertiranih, 

kadar dlje časa doživljajo občutek neuspešnosti in manjvrednosti in niso sprejeti v svoji 

različnosti. Behavioristi, ki zagovarjajo individualne razlike med posamezniki, spodbujajo 

učno individualizacijo in diferenciacijo, kar spodbuja posameznikovo individualnost in koristi 

predvsem introvertiranim (Batistič, 2006). 

Osebnostne lastnosti introvertiranih učencev v raziskavi se bodo najverjetneje še spremenile, 

saj so sedaj stari okrog 10/11 let, ravno na robu pubertete. Če bi raziskavo ponovili čez nekaj 

let, bi rezultati najverjetneje prikazali, da je v oddelkih več ekstravertiranosti, saj se ta v 

obdobju pubertete poveča, nato pa s starostjo upada in prevladuje introvertiranost (Marjanovič 

in Zupančič, 2009). 

Odstotek introvertiranih učencev v raziskavi je primerljiv z deležem introvertiranih v družbi, 

ki je približno 25 %. Zato je nepoznavanje te osebnostne lastnosti nedopustno. Predvsem tudi 

zato, ker imajo introvertirani veliko pozitivnih lastnosti, s katerimi lahko prispevajo k 

strpnejši, premišljeni, preudarnejši družbi. S svojo inteligentnostjo, radovednostjo, željo po 

učenju lahko prispevajo pomembne kvalitete k pouku. Lasley Sword (2001) pravi, da 

introvertirani in ekstravertirani ne bi smeli biti kritizirani in obravnavani kot boljši in slabši ali 

kot dobri in slabi. Oboji se med seboj dopolnjujemo in ustvarjamo ravnotežje v socialnih 

odnosih. 

Upam, da bom s svojim diplomskim delom prispevala k boljši prepoznavnosti 

introvertiranosti v slovenskem šolskem prostoru in učiteljem razjasnila razumevanje tihih, 

premišljujočih, natančnih, radovednih učencev v razredu. 
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PRILOGA 15: Razvrstitev učencev oddelka B v sociometrične skupine  
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PRILOGA 1: Vprašalnik introvertiranosti za učence 

Pozdravljen/a! 

Sem Janja Kmetič, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za razredni pouk. Za 

diplomsko delo pripravljam raziskavo, za katero potrebujem tvojo pomoč. 

Na črto napiši svoje ime in priimek, ker ga bom potrebovala za primerjavo rezultatov z drugega 

raziskovalnega lista. Tvoje ime bom spremenila v šifro, tako da nihče ne bo vedel, kako si reševal/a 

nalogo. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in uporabljeni izključno za namen raziskave 

pri mojem diplomskem delu. 

Ime in priimek: _______________________________________  

 

Pred seboj imaš 30 trditev. Natančno jih preberi in obkroži ali trditev zate »drži« ali »ne drži«. 

Odgovarjaj zase, ne prepisuj. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Reši naloge pod vsemi številkami, 

ne izpusti nobene. Rešuj počasi in natančno. 

Hvala za pomoč in iskrene odgovore. 

 

1. Raje se družim z bolj malo ljudmi naenkrat in to ne preveč dolgo. 

DRŽI NE DRŽI 

2. V družbi se raje držim bolj ob strani in opazujem. Nisem rad/a v središču pozornosti. 

DRŽI NE DRŽI 

3. Na delo, ki ga imam, se rad/a močno skoncentriram.  

DRŽI NE DRŽI  

4. Imam samo nekaj res dobrih prijateljev (1–3). 

DRŽI NE DRŽI 

5. Kadar potrebujem počitek, sem najraje sam/a. 

DRŽI NE DRŽI 

6. Raje poslušam, kot govorim. 

DRŽI NE DRŽI 

7. Kadar prejmem veliko informacij, potrebujem nekaj časa, da o njih razmislim in jih razumem. 

DRŽI NE DRŽI 

8. Preden se pridružim dejavnosti, jo opazujem. 

DRŽI NE DRŽI 

9. Zelo me moti, kadar je v učilnici glasno, ker se takrat sploh ne morem skoncentrirati na delo. 

DRŽI NE DRŽI 

10. Ljudje mislijo, da sem tih/a in odmaknjen/a. 

DRŽI NE DRŽI 

11. Ne prekinjam drugih (med govorjenjem) in tudi sam/a ne želim biti prekinjen/a. 

DRŽI NE DRŽI 

12. Preden predstavim seminarsko nalogo pred drugimi, se vedno zelo dobro pripravim. 

DRŽI NE DRŽI 



 

 

 

13. Včasih se izogibam srečanjem z ostalimi, ker čas raje preživim sam/a. 

DRŽI NE DRŽI 

14. Ne maram čvekanja in kramljanja, raje imam bolj poglobljene pogovore. 

DRŽI NE DRŽI 

15. Preden kaj rečem, po navadi najprej premislim, šele nato povem na glas. 

DRŽI NE DRŽI 

16. Postanem zmeden/a, kadar se okrog mene veliko dogaja.  

DRŽI NE DRŽI 

17. Ne maram grozljivk ali nasilnih filmov. 

DRŽI NE DRŽI 

18. Sem ustvarjalen/na. 

DRŽI NE DRŽI 

19. Eno dolgotrajno zaupno prijateljstvo mi pomeni več kot čim večje število prijateljev. 

DRŽI NE DRŽI 

20. Včasih močno reagiram ob močnem vonju, zvoku, okusu in spremembah vremena. 

DRŽI NE DRŽI 

21. Ne maram posojati svojih stvari in rad/a sedim vedno na istem stolu v učilnici. 

DRŽI NE DRŽI 

22. Ne maram površnosti. 

DRŽI NE DRŽI 

23. Počutim se zaskrbljeno, kadar imam omejen čas za dokončanje dejavnosti. 

DRŽI NE DRŽI 

24. Po druženju z veliko ljudmi se počutim utrujeno. 

DRŽI NE DRŽI 

25. Pogosto imam tremo pred klicanjem po telefonu. 

DRŽI NE DRŽI 

26. Preden svoje delo komu pokažem, ga rad/a natančno uredim. 

DRŽI NE DRŽI 

27. Drugim ne pokažem svojih čustev, poskušam jih skriti. 

DRŽI NE DRŽI 

28. Včasih me skrbi o nekem dogodku nekaj tednov ali mesecev vnaprej. 

DRŽI NE DRŽI 

29. Ljudje pravijo, da sem bolj pameten/a, kot se zdim sam/a sebi.  

DRŽI NE DRŽI  

30. Govorim počasi in s premori (kadar iščem pravo besedo). 

DRŽI NE DRŽI 

  



 

 

 

 

PRILOGA 2: Sociometrična preizkušnja 

Pozdravljen/a! 

Sem Janja Kmetič, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za razredni pouk. Za 

diplomsko delo pripravljam raziskavo, za katero potrebujem tvojo pomoč.  

Na črto napiši svoje ime in priimek, ker ga bom potrebovala za primerjavo rezultatov z drugega 

raziskovalnega lista. Tvoje ime bom spremenila v šifro, tako da nihče ne bo vedel kako si reševal/a 

nalogo. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in uporabljeni izključno za namen raziskave 

pri mojem diplomskem delu. 

Prosim te, da natančno prebereš vprašanja. Ni napačnih odgovorov. Izbereš lahko tudi 

sošolce/sošolke, ki jih danes ni v šoli. Ne napiši imen prijateljev/prijateljic, ki jih ni v tvojem razredu. 

Izpolni vsa prazna polja. 

Tvoje ime in priimek: _________________________________________ 

Datum: ________________________   Razred: _____________ 

1a. S kom v razredu se najraje družiš? 

(Naštej imena in priimke 3 sošolcev ali sošolk. Izpolni vse črte. Ne napiši svojega imena. Vrstni 

red ni pomemben.)  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

1b. Kaj misliš, koliko sošolcev bo na črto pod vprašanjem »S kom v razredu se najraje družiš?« 

napisalo tvoje ime? (Zapiši številko.) 

 _______________ 

 

 

2. S kom v razredu se najmanj rad/a družiš? 

(Naštej imena in priimke 3 sošolcev ali sošolk. Izpolni vse črte. Ne napiši svojega imena. Vrstni 

red ni pomemben.)  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 



 

 

 

PRILOGA 3: Vprašalnik za učitelje 

Pozdravljeni! 

Sem Janja Kmetič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, na Oddelku za razredni pouk. Za 

diplomsko delo pripravljam raziskavo o introvertiranih učencih in njihovem sociometričnem statusu v 

razredu. Namen raziskave je ugotoviti, ali so introvertirani učenci večinoma učenci s sociometričnim 

statusom zavrnjenih in prezrtih učencev.  

S tem vprašalnikom želim ugotoviti, kako dobro učitelji prepoznavajo lastnosti introvertiranih 

učencev. Anketa je anonimna. Za reševanje boste potrebovali približno 5 minut. Zbrani podatki bodo 

obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in ne na ravni odgovorov posameznika). 

Uporabljeni bodo izključno za namen raziskave tega diplomskega dela. 

Zahvaljujem se za Vaše sodelovanje. 

Janja Kmetič 

 

1. Kako dobro poznate lastnosti introvertiranih učencev? 

a) Zelo slabo. 

b) Slabo. 

c) Dobro. 

d) Zelo dobro. 

 

2. Kje ste dobili največ informacij o »introvertiranosti«? (možnih več odgovorov): 

a) Na internetu, 

b) v drugih medijih (TV, radio, časopis), 

c) od prijateljev, sorodnikov, 

d) od sodelavcev, 

e) na seminarjih, 

f) v knjigah, 

g) na fakulteti, 

h) drugo: __________________________________________________________________. 

i) Informacij o »introvertiranosti« nisem zasledila. 

 

3. Na katere osebnostne lastnosti pomislite ob besedi »introvertiran«? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

4. Kolikšen odstotek introvertiranih učencev imate po Vašem mnenju v svojem razredu? 

(Obkrožite odgovor.) 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %  60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

 



 

 

 

 

5. V tej nalogi so navedene trditve, ki držijo ali za introvertirane ali za ekstravertirane učence. 

Obkrožite črke pred tistimi trditvami, ki opisujejo lastnosti, za katere se Vam zdi, da so 

značilne za introvertirane učence. 

a) Hodijo, govorijo in jedo hitro. 

b) Hitro se začnejo dolgočasiti. So razdražljivi, kadar se dolgočasijo. 

c) So preveč občutljivi. 

d) Ne pokažejo svojih čustev. 

e) Težko se razvedrijo in zabavajo. 

f) Kadar razlagate nekaj zelo podrobno, ne poslušajo. 

g) Izgleda, kot da ne želijo delati v skupini. 

h) Hočejo stvari takoj. Niso potrpežljivi. 

i) Neradi spreminjajo svoje navade. Ne marajo sprememb. 

j) Stvari vzamejo preveč osebno. 

k) Radi tvegajo, radi imajo nevarnosti. 

l) Z vsemi želijo biti prijatelji (Facebook sindrom). 

m) Hitro, brez premisleka odgovorijo na vprašanje. 

n) Bolje se izražajo pisno kot ustno. 

o) Težko vzdržujejo pozornost, ne morejo biti pri miru. 

p) So zelo zaščitniški do svojih predmetov in prostora. 

q) Poslušajo z očesnim kontaktom, a govorijo brez njega. 

r) Ne marajo površnosti. 

s) Preden odgovorijo na vprašanje, dobro premislijo. 

t) Nimajo težav pri govorjenju z neznanci. 

u) Več poslušajo kot govorijo. 

 

  



 

 

 

PRILOGA 4: 

Sociomatrika oddelka A za pozitivni kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir, vsoto vzajemnih izbir in številom predvidenih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

∑ - vsota pozitivnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

predvidene izb. – število izbir, za katero so učenci predvidevali, da ga bodo prejeli 

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SS

I 1 2 3 1 0,86

I 2 1 2 3 1,19

3 1 2 3 1,19

4 1 2 3 1,1

5 1 3 2 0,95

6 3 1 2 0,95

7 1 2 3 0,95

8 3 1 2 0,91

9 3 1 2 1,05

10 1 3 2 0,91

I 11 2 3 1 1

I 12 2 3 1 1

I 13 2 1 3 0,91

14 1 2 3 1

15 2 1 3 1,1

16 3 1 2 1,1

17 3 2 1 0,91

18 2 3 1 0,95

19 3 1 2 1

20 1 2 3 0,95

21 1 2 3 1,05

∑ / 7 7 5 2 2 2 1 4 1 3 3 1 3 5 5 1 2 3 2 4 63

∑ vz. Izbir. / 2 3 3 1 / 1 1 / / 1 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 34

predvidene izb. 4 4 3 3 4 3 2 4 5 4 6 5 8 3 8 4 4 6 4 5 6 95



 

 

 

 

PRILOGA 5: 

Sociomatrika oddelka A za negativen kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir in vsoto vzajemnih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

∑ - vsota negativnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SS

I 1 2 3 1 1,38

I 2 1 2 3 0,86

3 1 3 2 0,86

4 2 1 3 0,86

5 3 1 2 0,95

6 2 1 3 0,95

7 3 1 2 1

8 2 3 1 0,86

9 3 2 1 0,86

10 2 1 3 1

I 11 2 1 3 1,14

I 12 1 3 2 0,91

I 13 2 1 3 1,52

14 2 1 3 0,86

15 2 3 1 0,86

16 2 1 3 0,86

17 1 2 3 1,38

18 3 1 2 1

19 2 3 1 1,05

20 3 2 1 0,95

21 2 3 1 0,95

∑ 11 / / / 2 2 3 / / 3 5 1 14 / / / 11 3 4 2 2 63

∑ vz. Izbir. 2 / / / 1 / 1 / / / 1 / 3 / / / 2 2 / 1 1 14



 

 

 

PRILOGA 6: 

Sociomatrika oddelka B za pozitivni kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir, vsoto vzajemnih izbir in številom predvidenih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

* - učenec/učenka, ki ni sodeloval/a v raziskavi 

∑ - vsota pozitivnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

predvidene izb. – število izbir, za katero so učenci predvidevali, da ga bodo prejeli 

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SS

I 1 2 3 1 1,13

I 2 3 2 1 0,88

3 3 1 2 1,13

4 1 2 3 1

5 1 3 2 1,13

6 1 3 2 0,88

7 1 2 3 0,81

8 2 1 3 0,94

* 9 1,06

I 10 3 2 1 1,06

I 11 2 3 1 1,19

12 2 1 3 0,81

13 2 3 1 1,06

14 1 2 3 1,06

15 3 2 1 0,81

16 2 1 3 0,88

17 3 2 1 1

* 18 0,81

∑ 5 1 5 3 5 1 / 2 4 4 6 / 4 4 / 1 3 / 48

∑ vz. Izbir. 2 1 / 1 1 1 / / / 2 3 / 2 2 / / 1 / 16

predvidene izb. 3 3 4 5 6 2 5 5 / 3 3 4 8 5 1 2 5 / 64



 

 

 

 

PRILOGA 7: 

Sociomatrika oddelka B za negativen kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir in vsoto vzajemnih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

* - učenec/učenka, ki ni sodeloval/a v raziskavi 

∑ - vsota negativnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SS

I 1 2 1 3 0,88

I 2 2 3 1 0,94

3 2 3 1 0,81

4 1 2 3 0,94

5 1 2 3 1,06

6 2 1 3 1,06

7 2 3 1 1,25

8 1 2 3 0,94

* 9 0,88

I 10 1 2 3 1

I 11 2 1 3 0,81

12 2 3 1 1,19

13 1 2 3 0,88

14 1 2 3 0,94

15 2 3 1 1,25

16 2 3 1 0,88

17 3 2 1 0,88

* 18 1,06

∑ 1 2 / 2 4 4 7 2 1 3 / 6 1 2 7 1 1 4 48

∑ vz. Izbir. / / / 1 / / 3 / / 1 / 2 / / 1 / / / 8



 

 

 

PRILOGA 8: 

Sociomatrika oddelka C za pozitivni kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir, vsoto vzajemnih izbir in številom predvidenih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

* - učenec/učenka, ki ni sodeloval/a v raziskavi 

∑ - vsota pozitivnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

predvidene izb. – število izbir, za katero so učenci predvidevali, da ga bodo prejeli 

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SS

I 1 2 1 3 1

2 2 1 3 1

3 1 2 3 0,86

4 1 3 2 1,09

5 2 1 3 0,91

6 2 3 1 1,05

7 3 1 2 0,91

8 2 3 1 1,05

9 1 3 2 0,95

10 2 1 3 0,95

11 1 3 2 1,14

12 1 2 3 1,05

* 13 0,95

I 14 1 2 3 0,91

15 2 1 3 1

16 3 2 1 1,05

17 3 1 2 0,95

18 1 3 2 1,05

19 2 1 3 1,05

20 3 1 2 0,86

21 3 2 1 0,91

22 3 2 1 1,09

ni napisal 23 0,86

24 1 2 3 1

* 25 0,95

∑ 3 3 / 5 1 4 1 4 2 2 6 4 2 1 3 4 2 4 4 / 1 5 / 3 2 66

∑ vz. Izbir. 3 2 / 2 1 2 1 3 1 2 2 3 / 1 2 3 1 2 3 / 1 2 / 1 / 38

predvidene izb. 2 4 1 5 2 1 0 3 2 3 5 3 / 3 7 2 3 4 4 2 5 4 0 5 / 70



 

 

 

 

PRILOGA 9: 

Sociomatrika oddelka C za negativen kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir in vsoto vzajemnih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

* - učenec/učenka, ki ni sodeloval/a v raziskavi 

∑ - vsota negativnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SS

I 1 3 2 1 0,87

2 1 3 2 0,96

3 1 3 2 1,04

4 2 3 1 0,87

5 3 1 2 0,91

6 3 1 2 0,87

7 2 3 1 0,91

8 3 1 2 0,87

9 1 3 2 1,09

10 3 2 1 0,91

11 1 2 3 0,87

12 3 2 1 1

* 13 0,87

I 14 2 3 1 1

15 2 3 1 0,91

16 1 2 3 0,87

17 1 3 2 1,09

18 3 1 2 1

19 2 1 3 1

20 1 3 2 1,65

21 3 1 2 0,96

22 1 2 3 1,09

23 3 2 1 1,3

24 2 1 3 0,91

* 25 0,91

∑ / 2 4 / 1 / 1 / 5 1 / 3 / 3 1 / 5 3 3 18 2 5 10 1 1 69

∑ vz. Izbir. / / 1 / / / / / 1 / / 2 / 1 / / 1 1 1 2 1 / / 1 / 12



 

 

 

PRILOGA 10: 

Sociomatrika oddelka D za pozitivni kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir, vsoto vzajemnih izbir in številom predvidenih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

* - učenec/učenka, ki ni sodeloval/a v raziskavi 

∑ - vsota pozitivnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

predvidene izb. – število izbir, za katero so učenci predvidevali, da ga bodo prejeli 

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SS

I 1 2 3 1 1,06

I 2 1 3 2 1

I 3 1 3 2 1

4 1 2 3 1

5 3 2 1 0,94

6 3 2 1 0,94

7 3 2 1 1

8 3 1 2 1

* 9 0,81

* 10 0,88

I 11 2 1 3 0,81

12 2 3 1 0,94

13 1 2 3 0,94

14 1 3 2 1

15 1 2 3 0,88

16 3 1 2 0,88

17 1 3 2 0,94

18 2 3 1 1,06

* 19 0,94

* 20 0,88

* 21 1,19

∑ 4 3 3 3 2 2 3 3 / 1 / 2 2 3 1 1 2 4 2 1 6 48

∑ vz. Izbir. 3 3 3 3 1 2 2 3 / / / 1 2 2 / 1 1 3 / / / 30

predvidene izb. 3 3 3 3 3 3 5 3 / / 2 3 2 2 2 4 1 2 / / / 44



 

 

 

 

PRILOGA 11: 

Sociomatrika oddelka D za negativen kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir in vsoto vzajemnih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

* - učenec/učenka, ki ni sodeloval/a v raziskavi 

∑ - vsota negativnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SS

I 1 1 3 2 0,81

I 2 3 1 2 0,88

I 3 3 2 1 1,13

4 2 3 1 0,81

5 1 2 3 0,88

6 2 3 1 0,81

7 3 1 2 0,88

8 3 2 1 0,88

* 9 1,06

* 10 0,81

I 11 3 1 2 1,31

12 3 2 1 0,81

13 3 2 1 0,94

14 1 3 2 1

15 2 1 3 0,94

16 2 1 3 1,06

17 2 3 1 0,94

18 3 1 2 1

* 19 1,19

* 20 1,13

* 21 0,81

∑ / 1 5 / 1 / 1 1 4 / 8 / 2 3 2 4 2 3 6 5 / 48

∑ vz. Izbir. / / 1 / 1 / 1 / / / 2 / / / / 1 1 1 / / / 8



 

 

 

PRILOGA 12: 

Sociomatrika oddelka E za pozitivni kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir, vsoto vzajemnih izbir in številom predvidenih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

* - učenec/učenka, ki ni sodeloval/a v raziskavi 

∑ - vsota pozitivnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

predvidene izb. – število izbir, za katero so učenci predvidevali, da ga bodo prejeli 

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SS

I 1 3 2 1 0,94

I 2 1 3 2 1,06

3 1 3 2 0,82

4 2 3 1 1,12

5 3 2 1 1,12

6 3 2 1 0,94

7 1 2 3 1

8 3 2 1 0,82

9 2 1 3 0,94

* 10 1

* 11 0,88

I 12 1 3 2 0,94

13 2 3 1 1,06

14 2 3 1 1

15 2 1 3 0,88

16 3 2 1 0,94

17 3 2 1 0,88

18 3 2 1 1

19 2 3 1 0,94

* 20 0,94

* 21 1

* 22 0,88

∑ 2 4 / 5 5 2 3 / 2 3 1 2 4 3 1 2 1 3 2 2 3 1 51

∑ vz. Izbir. 2 2 / 2 1 2 3 / 2 / / 1 / 2 1 / 1 2 1 / / / 22

predvidene izb. 4 3 3 5 4 2 4 3 3 / / 5 4 2 1 4 2 4 4 / / / 57



 

 

 

 

PRILOGA 13: 

Sociomatrika oddelka E za negativen kriterij (z izračunanimi sociometričnimi statusi, vsoto 

vseh izbir in vsoto vzajemnih izbir). 

 

I – intovertiran učenec/učenka 

/ - število 0 

* - učenec/učenka, ki ni sodeloval/a v raziskavi 

∑ - vsota negativnih izbir 

∑ vz. Izbir. – vsota vzajemnih izbir  

SS – sociometrični status 

- vzajemne izbire 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SS

I 1 1 3 2 0,94

I 2 2 3 1 0,82

3 1 2 3 1,24

4 1 3 2 0,82

5 1 3 2 0,82

6 3 1 2 1,06

7 2 3 1 0,82

8 2 1 3 1,35

9 2 1 3 0,88

* 10 0,82

* 11 0,88

I 12 1 2 3 0,94

13 1 2 3 0,88

14 1 3 2 1,24

15 2 3 1 1,12

16 2 3 1 0,82

17 3 1 2 1,06

18 1 2 3 1

19 3 1 2 1,06

* 20 0,88

* 21 0,82

* 22 0,82

∑ 2 / 7 / / 4 / 9 1 / 1 2 1 7 5 / 4 3 4 1 / / 51

∑ vz. Izbir. / / 2 / / 1 / 1 1 / / / 1 2 2 / 1 1 / / / / 12



 

 

 

PRILOGA 14: Razvrstitev učencev oddelka A v sociometrične skupine 

 

* P – število pozitivnih izbir; N – število negativnih izbir; ZP – standardizirane pozitivne izbire; ZN – 

standardizirane negativne izbire; SP – socialna preferenčnost; SV – socialni vpliv. 

* Na osenčenih poljih so označeni introvertirani učenci. 

** Učenca nisem mogla uvrstiti v sociometrično skupino, ker je pri negativnih izbirah v čistem povprečju glede 

na ostale učence. Ima nizki vrednosti socialne preferenčnosti in vpliva, vendar ga zaradi povprečne vrednosti ZN 

ne morem uvrstiti niti med zavrnjene niti med prezrte.  

P1 N1 ZP1 ZN1 SP1 SV1 Sociometrična skupina

1 0,00 11,00 -1,53897 1,95764 -3,50 0,42 ZAVRNJEN

2 7,00 0,00 2,05196 -0,73411 2,79 1,32 PRILJUBLJEN

3 7,00 0,00 2,05196 -0,73411 2,79 1,32 PRILJUBLJEN

4 5,00 0,00 1,02598 -0,73411 1,76 0,29 PRILJUBLJEN

5 2,00 2,00 -0,51299 -0,24470 -0,27 -0,76 POVPREČEN

6 2,00 2,00 -0,51299 -0,24470 -0,27 -0,76 POVPREČEN

7 2,00 3,00 -0,51299 0,00000 -0,51 -0,51 POVPREČEN

8 1,00 0,00 -1,02598 -0,73411 -0,29 -1,76 PREZRT

9 4,00 0,00 0,51299 -0,73411 1,25 -0,22 PRILJUBLJEN

10 1,00 3,00 -1,02598 0,00000 -1,03 -1,03 **

11 3,00 5,00 0,00000 0,48941 -0,49 0,49 POVPREČEN

12 3,00 1,00 0,00000 -0,48941 0,49 -0,49 POVPREČEN

13 1,00 14,00 -1,02598 2,69175 -3,72 1,67 ZAVRNJEN

14 3,00 0,00 0,00000 -0,73411 0,73 -0,73 POVPREČEN

15 5,00 0,00 1,02598 -0,73411 1,76 0,29 PRILJUBLJEN

16 5,00 0,00 1,02598 -0,73411 1,76 0,29 PRILJUBLJEN

17 1,00 11,00 -1,02598 1,95764 -2,98 0,93 ZAVRNJEN

18 2,00 3,00 -0,51299 0,00000 -0,51 -0,51 POVPREČEN

19 3,00 4,00 0,00000 0,24470 -0,24 0,24 POVPREČEN

20 2,00 2,00 -0,51299 -0,24470 -0,27 -0,76 POVPREČEN

21 4,00 2,00 0,51299 -0,24470 0,76 0,27 POVPREČEN



 

 

 

 

PRILOGA 15: Razvrstitev učencev oddelka B v sociometrične skupine 

 

* P – število pozitivnih izbir; N – število negativnih izbir; ZP – standardizirane pozitivne izbire; ZN – 

standardizirane negativne izbire; SP – socialna preferenčnost; SV – socialni vpliv. 

* Na osenčenih poljih so označeni introvertirani učenci. 

 

  

P2 N2 ZP2 ZN2 SP2 SV2 Sociometrična skupina

1 5,00 1,00 1,13380 -0,74978 1,88 0,38 PRILJUBLJEN

2 1,00 2,00 -0,80985 -0,29991 -0,51 -1,11 PREZRT

3 5,00 0,00 1,13380 -1,19965 2,33 -0,07 PRILJUBLJEN

4 3,00 2,00 0,16197 -0,29991 0,46 -0,14 POVPREČEN

5 5,00 4,00 1,13380 0,59982 0,53 1,73 KONTROVERZEN

6 1,00 4,00 -0,80985 0,59982 -1,41 -0,21 ZAVRNJEN

7 0,00 7,00 -1,29577 1,94943 -3,25 0,65 ZAVRNJEN

8 2,00 2,00 -0,32394 -0,29991 -0,02 -0,62 POVPREČEN

9 4,00 1,00 0,64788 -0,74978 1,40 -0,10 PRILJUBLJEN

10 4,00 3,00 0,64788 0,14996 0,50 0,80 POVPREČEN

11 6,00 0,00 1,61971 -1,19965 2,82 0,42 PRILJUBLJEN

12 0,00 6,00 -1,29577 1,49956 -2,80 0,20 ZAVRNJEN

13 4,00 1,00 0,64788 -0,74978 1,40 -0,10 PRILJUBLJEN

14 4,00 2,00 0,64788 -0,29991 0,95 0,35 POVPREČEN

15 0,00 7,00 -1,29577 1,94943 -3,25 0,65 ZAVRNJEN

16 1,00 1,00 -0,80985 -0,74978 -0,06 -1,56 PREZRT

17 3,00 1,00 0,16197 -0,74978 0,91 -0,59 POVPREČEN

18 0,00 4,00 -1,29577 0,59982 -1,90 -0,70 ZAVRNJEN



 

 

 

PRILOGA 16: Razvrstitev učencev oddelka C v sociometrične skupine 

 

* P – število pozitivnih izbir; N – število negativnih izbir; ZP – standardizirane pozitivne izbire; ZN – 

standardizirane negativne izbire; SP – socialna preferenčnost; SV – socialni vpliv. 

* Na osenčenih poljih so označeni introvertirani učenci. 

  

P3 N3 ZP3 ZN3 SP3 SV3 Sociometrična skupina

1 3,00 0,00 0,21425 -0,69864 0,91 -0,48 POVPREČEN

2 3,00 2,00 0,21425 -0,19238 0,41 0,02 POVPREČEN

3 0,00 4,00 -1,57117 0,31388 -1,89 -1,26 ZAVRNJEN

4 5,00 0,00 1,40453 -0,69864 2,10 0,71 PRILJUBLJEN

5 1,00 1,00 -0,97603 -0,44551 -0,53 -1,42 PREZRT

6 4,00 0,00 0,80939 -0,69864 1,51 0,11 PRILJUBLJEN

7 1,00 1,00 -0,97603 -0,44551 -0,53 -1,42 PREZRT

8 4,00 0,00 0,80939 -0,69864 1,51 0,11 PRILJUBLJEN

9 2,00 5,00 -0,38089 0,56701 -0,95 0,19 POVPREČEN

10 2,00 1,00 -0,38089 -0,44551 0,06 -0,83 POVPREČEN

11 6,00 0,00 1,99967 -0,69864 2,70 1,30 PRILJUBLJEN

12 4,00 3,00 0,80939 0,06075 0,75 0,87 POVPREČEN

13 2,00 0,00 -0,38089 -0,69864 0,32 -1,08 PREZRT

14 1,00 3,00 -0,97603 0,06075 -1,04 -0,92 ZAVRNJEN

15 3,00 1,00 0,21425 -0,44551 0,66 -0,23 POVPREČEN

16 4,00 0,00 0,80939 -0,69864 1,51 0,11 PRILJUBLJEN

17 2,00 5,00 -0,38089 0,56701 -0,95 0,19 POVPREČEN

18 4,00 3,00 0,80939 0,06075 0,75 0,87 POVPREČEN

19 4,00 3,00 0,80939 0,06075 0,75 0,87 POVPREČEN

20 0,00 18,00 -1,57117 3,85771 -5,43 2,29 ZAVRNJEN

21 1,00 2,00 -0,97603 -0,19238 -0,78 -1,17 PREZRT

22 5,00 5,00 1,40453 0,56701 0,84 1,97 KONTROVERZEN

23 0,00 10,00 -1,57117 1,83267 -3,40 0,26 ZAVRNJEN

24 3,00 1,00 0,21425 -0,44551 0,66 -0,23 POVPREČEN

25 2,00 1,00 -0,38089 -0,44551 0,06 -0,83 POVPREČEN



 

 

 

 

PRILOGA 17: Razvrstitev učencev oddelka D v sociometrične skupine 

 

* P – število pozitivnih izbir; N – število negativnih izbir; ZP – standardizirane pozitivne izbire; ZN – 

standardizirane negativne izbire; SP – socialna preferenčnost; SV – socialni vpliv. 

* Na osenčenih poljih so označeni introvertirani učenci. 

 

  

P4 N4 ZP4 ZN4 SP4 SV4 Sociometrična skupina

1 4,00 0,00 1,20788 -0,99152 2,20 0,22 PRILJUBLJEN

2 3,00 1,00 0,50328 -0,55773 1,06 -0,05 PRILJUBLJEN

3 3,00 5,00 0,50328 1,17742 -0,67 1,68 KONTROVERZEN

4 3,00 0,00 0,50328 -0,99152 1,49 -0,49 PRILJUBLJEN

5 2,00 1,00 -0,20131 -0,55773 0,36 -0,76 POVPREČEN

6 2,00 0,00 -0,20131 -0,99152 0,79 -1,19 PREZRT

7 3,00 1,00 0,50328 -0,55773 1,06 -0,05 PRILJUBLJEN

8 3,00 1,00 0,50328 -0,55773 1,06 -0,05 PRILJUBLJEN

9 0,00 4,00 -1,61050 0,74364 -2,35 -0,87 ZAVRNJEN

10 1,00 0,00 -0,90591 -0,99152 0,09 -1,90 PREZRT

11 0,00 8,00 -1,61050 2,47879 -4,09 0,87 ZAVRNJEN

12 2,00 0,00 -0,20131 -0,99152 0,79 -1,19 PREZRT

13 2,00 2,00 -0,20131 -0,12394 -0,08 -0,33 POVPREČEN

14 3,00 3,00 0,50328 0,30985 0,19 0,81 POVPREČEN

15 1,00 2,00 -0,90591 -0,12394 -0,78 -1,03 PREZRT

16 1,00 4,00 -0,90591 0,74364 -1,65 -0,16 ZAVRNJEN

17 2,00 2,00 -0,20131 -0,12394 -0,08 -0,33 POVPREČEN

18 4,00 3,00 1,20788 0,30985 0,90 1,52 KONTROVERZEN

19 2,00 6,00 -0,20131 1,61121 -1,81 1,41 ZAVRNJEN

20 1,00 5,00 -0,90591 1,17742 -2,08 0,27 ZAVRNJEN

21 6,00 0,00 2,61707 -0,99152 3,61 1,63 PRILJUBLJEN



 

 

 

PRILOGA 18: Razvrstitev učencev oddelka E v sociometrične skupine 

 

* P – število pozitivnih izbir; N – število negativnih izbir; ZP – standardizirane pozitivne izbire; ZN – 

standardizirane negativne izbire; SP – socialna preferenčnost; SV – socialni vpliv. 

* Na osenčenih poljih so označeni introvertirani učenci. 

 

 

P5 N5 ZP5 ZN5 SP5 SV5 Sociometrična skupina

1 2,00 2,00 -0,22835 -0,11720 -0,11 -0,35 POVPREČEN

2 4,00 0,00 1,20699 -0,85391 2,06 0,35 PRILJUBLJEN

3 0,00 7,00 -1,66369 1,72455 -3,39 0,06 ZAVRNJEN

4 5,00 0,00 1,92466 -0,85391 2,78 1,07 PRILJUBLJEN

5 5,00 0,00 1,92466 -0,85391 2,78 1,07 PRILJUBLJEN

6 2,00 4,00 -0,22835 0,61950 -0,85 0,39 POVPREČEN

7 3,00 0,00 0,48932 -0,85391 1,34 -0,36 PRILJUBLJEN

8 0,00 9,00 -1,66369 2,46126 -4,12 0,80 ZAVRNJEN

9 2,00 1,00 -0,22835 -0,48555 0,26 -0,71 POVPREČEN

10 3,00 0,00 0,48932 -0,85391 1,34 -0,36 PRILJUBLJEN

11 1,00 1,00 -0,94602 -0,48555 -0,46 -1,43 PREZRT

12 2,00 2,00 -0,22835 -0,11720 -0,11 -0,35 POVPREČEN

13 4,00 1,00 1,20699 -0,48555 1,69 0,72 PRILJUBLJEN

14 3,00 7,00 0,48932 1,72455 -1,24 2,21 KONTROVERZEN

15 1,00 5,00 -0,94602 0,98785 -1,93 0,04 ZAVRNJEN

16 2,00 0,00 -0,22835 -0,85391 0,63 -1,08 PREZRT

17 1,00 4,00 -0,94602 0,61950 -1,57 -0,33 ZAVRNJEN

18 3,00 3,00 0,48932 0,25115 0,24 0,74 POVPREČEN

19 2,00 4,00 -0,22835 0,61950 -0,85 0,39 POVPREČEN

20 2,00 1,00 -0,22835 -0,48555 0,26 -0,71 POVPREČEN

21 3,00 0,00 0,48932 -0,85391 1,34 -0,36 PRILJUBLJEN

22 1,00 0,00 -0,94602 -0,85391 -0,09 -1,80 PREZRT


