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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava doživljanje introvertiranih oseb v šolskem prostoru in 
odzivanje nanje. V teoretičnem delu najprej namenjam nekaj besed predstavitvi 
osebnosti in opredeljujem dve potezi osebnosti: introvertiranost in 
ekstravertiranost. Sledi opis značilnosti obeh potez, nato pa se bolj podrobno 
osredotočim na introvertiranost in na pogled na to osebnostno lastnost v današnji 
družbi. Naslednji sklop postavi introvertiranost v šolski prostor, kjer je 
predstavljeno dojemanje introvertiranosti v šolskem kontekstu in doživljanje 
šolskih situacij mladostnikov z bolj izraženo potezo introvertiranosti. Osredotočim 
se na težave, ki se zaradi morebitnega nerazumevanja introvertiranosti pojavljajo; 
na stiske in pritiske iz okolja, ki jih introvertirane osebe doživljajo v šolskih 
situacijah; ter na njihovo soočanje z le-temi. V zadnjem delu teoretičnega dela so 
predstavljeni še vloga učiteljev in svetovalne službe pri ravnanju z 
introvertiranostjo ter predlogi za delo in priporočila za vpeljavo možnih sprememb 
pri njihovem delu z razredom. Prikazujem in primerjam tudi ugotovitve nekaterih 
obstoječih raziskav glede introvertiranosti v izobraževalnem sistemu in 
pričakovanj znotraj njega ter poudarjanja lastnosti, ki jih izražajo predvsem 
ekstravertirane osebe.  

Empirični del temelji na kvalitativni raziskavi. V njem s pomočjo delno 
strukturiranih intervjujev raziskujem, kako izbrane introvertirane osebe, vključene 
v izobraževalni sistem, doživljajo sebe in šolsko okolje, kakšne so njihove 
strategije za soočanje z neprijetnimi situacijami ter kakšna so pričakovanja in 
odzivi izbranih učiteljev in svetovalne službe nanje. V raziskavo je bilo vključenih 
osem oseb, od tega pet introvertiranih mladostnikov, dve učiteljici in svetovalna 
delavka.  

Z izvedbo raziskave sem prišla do ugotovitve, da intervjuvani mladostniki z bolj 
izraženo potezo introvertiranosti mnoge šolske situacije doživljajo kot 
obremenilne. Tako so znotraj teh situacij razvili različne strategije soočanja, ki jim 
pomagajo pri zmanjševanju stiske ali bolj uspešnem sodelovanju v situacijah. 
Izkazalo se je, da doživljajo pomanjkanje razumevanja s strani drugih in pritiske 
iz okolja, da bi se morali vesti bolj ekstravertirano. Izrazili so željo po tem, da bi 
drugi ta pojem bolj poznali, v večji meri razumeli njihovo vedenje ter spoštovali 
njihove potrebe po individualnem delu ali času za vstop v interakcije. Intervjuvani 
učiteljici in svetovalna delavka prepoznavajo pomen lastnega prepoznavanja 
takih učencev in spoštovanja njihovih potreb. Svojo vlogo pa vidijo tudi v tem, da 
tem mladostnikom omogočijo pozitivne izkušnje, ki jih lahko pridobijo skozi 
socialne interakcije. Tudi one pa so izpostavile željo po tem, da bi svoje znanje o 
tej tematiki poglobile in dobile več napotkov za delo z mladostniki, ki izražajo 
potezo introvertiranosti.  

 

Ključne besede: introvertiranost, ekstravertiranost, pritiski družbe, stiske 
introvertiranih mladostnikov, izobraževalni sistem, učni pristopi 

 

 



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

This paper deals with the experience of introverted people in a school 
environment and how this environment responses to them. In the theoretical part, 
I begin with the presentation of personality and define two personality traits: 
introversion and extraversion. I describe the characteristics of these two traits 
and then focus on introversion and how this trait is perceived in today’s society. 
The next section sets introversion in a school environment, where I present the 
perception of introversion in a school context and experiencing school situations 
of adolescents with a more pronounced introversion trait; the problems that 
appear due to a possible misunderstanding of introversion; the hardships and 
environmental pressures experienced by introverted people in school situations; 
and how they deal with these situations. Lastly, in the theoretical part, I present 
the role of teachers and counselling services in handling introversion, 
suggestions for work and recommendations for introducing possible changes in 
their work in classes. I also present and compare the findings of some of the 
existing research on introversion in the education system and the expectations 
within it, as well as the emphasis of traits expressed by extraverted people in 
particular. 

The empirical part is based on qualitative research. In it, through partially 
structured interviews, I explore how the selected introverted people involved in 
the education system experience themselves and the school environment, what 
their strategies to deal with unpleasant situations are, and what the expectations 
and responses of selected teachers and counsellors to them are. The study was 
comprised of eight people, which included 5 introverted adolescents, two 
teachers and a counsellor. 

By carrying out the research, I have come to the conclusion that the interviewed 
adolescents with a more pronounced introversion experience many school 
situations as stressful. They have developed various strategies to cope with 
these situations, which helps them reduce the stress or cooperate in the 
situations more successfully. It turned out that they are experiencing a lack of 
understanding by others and the environmental pressure to behave more like 
extraverts. They expressed the desire that others should know more about this 
concept, understand their behaviour better and respect their needs for individual 
work or time to enter into interactions. The interviewed teachers and counsellor 
recognize the importance of recognizing such pupils and respecting their needs. 
They also see their role in providing the adolescents with positive experiences 
that they can gain through social interactions. They have also highlighted the 
desire to deepen their knowledge of this subject and get more guidance for 
working with adolescents who express their introversion trait. 

 

Key words: introversion, extraversion, societal pressures, struggles of 
introverted adolescents, education system, teaching approach 
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1 UVOD 

V današnji kulturi smo ljudje nenehno izpostavljeni različnim socialnim 
interakcijam in skupinskim aktivnostim. Tudi sodobne institucije, na primer šole, 
so zasnovane tako, da so učenci skozi dan deležni mnogih dražljajev, od njih pa 
se pričakuje, da v skupinskih dejavnostih aktivno sodelujejo in pri tem uživajo. 
Ker pa je na svetu precejšen delež ljudi bolj introvertirano naravnanih, to ne 
ustreza nujno vsem. V šoli pa mladostniki preživijo precejšen del svojega časa, 
zato lahko šolsko okolje pomembno vpliva na njihovo počutje, dojemanje samih 
sebe in drugih, ki jih obkrožajo. Magistrsko delo obravnava mladostnike z bolj 
izraženo potezo introvertiranosti in njihovo doživljanje izobraževalnega sistema.  

Teoretični del se nanaša na opredelitev pojma osebnost ter opisa osebnostnih 
potez introvertiranost in ekstravertiranost. Tematika je osredotočena na 
pojmovanje introvertiranosti znotraj izobraževalnega sistema. V nadaljevanju so 
tako predstavljene najpogostejše strategije dela, ki se v šolah uporabljajo, 
vedenje in odzivanje introvertiranih mladostnikov znotraj šolskih situacij ter vloga 
učiteljev in svetovalne službe pri ravnanju z introvertiranimi mladostniki.  

Tema introvertiranost me je pritegnila, ker se mi zdi še precej neraziskana in 
redko omenjena tekom študija. Obstajajo sicer številne raziskave, ki med drugim 
vključujejo tudi introvertiranost kot osebnostno potezo, vendar pa v slovenskem 
prostoru raziskav o samem doživljanju introvertiranih oseb še nisem zasledila. 
Pritegnile so me tuje raziskave, saj so prikazovale zanimive ugotovitve. Tako sem 
se odločila, da to področje sama bolj raziščem in ga povežem še s strokovnimi 
delavci na šoli in njihovim doživljanjem introvertiranosti pri mladostnikih ter 
strategijami, ki jih pri svojem delu uporabljajo. Zanimalo me je, če pri svojem delu 
morda upoštevajo tudi introvertirane mladostnike in njihove značilnosti ter 
potrebe. V raziskavo sem tako vključila osem oseb, od tega pet introvertiranih 
mladostnikov in tri strokovnjake, zaposlene na šoli. Pomembno se mi je zdelo, da 
pridobim vpogled v doživljanje in odzivanje na introvertiranost z obeh vidikov. V 
interpretaciji rezultatov tako sledi tudi primerjava obeh intervjuvanih skupin. 

Menim, da se raziskovano področje v pomembnih vidikih povezuje tudi s 
socialno-pedagoško stroko, saj mnogi socialni pedagogi delujejo na področju 
vzgoje in izobraževanja, kjer lahko bodisi v vlogi svetovalne službe bodisi na 
kakšnem drugem položaju vplivajo na osveščanje o temi introvertiranost, 
snovanje aktivnosti, ki spodbujajo pozitivno razredno dinamiko ter spodbujajo 
lastno spoznavanje mladostnikov in krepitev njihovih lastnih močnih področij in 
drugih pomembnih veščin za delovanje v šolskem okolju.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 TEORIJE OSEBNOSTI IN INTROVERTIRANOST 

Po Musku (2005, str. 1) je »osebnost celostni vzorec relativno trajnih značilnosti, 
po katerih se posamezniki med seboj razlikujejo.« Bistveni značilnosti osebnosti 
naj bi bili po njegovih navedbah njena relativna trajnost in individualnost. 
Osebnostne značilnosti so torej predvsem tiste, ki prihajajo do izraza v različnih 
situacijah in časih ter pri vsakem posamezniku v enkratni in neponovljivi 
kombinaciji. Osebnost, po besedah Muska (2005), vpliva na to, da se različni 
posamezniki različno odzivajo na iste situacije in da se isti posamezniki podobno 
odzivajo na različne situacije. Osebnost se spreminja, hkrati pa ohranja svoje 
bistvene poteze. Tako naj bi bila v določeni meri plod delovanja okolja na nas, 
plod našega prilagajanja okolju ter hkrati plod tega, kako sami prilagajamo okolje 
sebi.  

Že Jung (1946) je opisal dve potezi osebnosti: ekstravertiranost in 
introvertiranost. Musek (2005) opisuje, da najdemo pri pomembnih starejših 
avtorjih, vse od Hipokrata pa do Kretschmerja ter Junga, tipološko pojmovanje 
osebnosti (Jung govori o introvertnem in ekstravertnem tipu osebnosti), medtem 
ko pri novejših raziskovalcih prevladuje dimenzionalno pojmovanje osebnostnih 
lastnosti, kar pomeni, da se osebnostne lastnosti ne dojemajo kot ločene 
kategorije, temveč kot kontinuum med dvema skrajnima poloma oziroma 
dimenzijama, ki sta med seboj bipolarni. A. Kompare idr. (2002) razložijo, da 
lahko tako za vsakega posameznika poleg zastopanosti osebnostne lastnosti 
določimo tudi stopnjo zastopanosti te lastnosti. Dimenzionalno določene lastnosti 
lahko kvalitativno ocenjujemo oziroma merimo in različne posameznike 
primerjamo med seboj. 

Eysenck je eden najpomembnejših predstavnikov teorij potez in dimenzij 
osebnosti (Kompare idr., 2002). Musek (1999a) predstavi Eysenckovo teorijo 
osebnosti in opiše komponente dimenzije introvertnost – ekstravertnost. To so 
družabnost, aktivnost, impulzivnost, nagnjenost k tveganju ter čustvena izraznost. 
Te naj bi bile vse bolj izražene pri ekstravertiranih osebah. Poleg naštetih pa 
obstajata še nagnjenost k razmišljanju in čut za odgovornost, ki naj bi bila bolj 
izražena pri introvertiranih osebah. Poteze introvertiranosti v Eysenckovi teoriji pa 
so po A. Kompare idr. (2002) vztrajnost, togost, subjektivnost, sramežljivost in 
razdražljivost. Poteze določajo tipične načine vedenja, ki določajo specifične 
reakcije posameznika v določenih situacijah. Pomembna je torej tudi sama 
povezava med osebnostnimi potezami, ki se od posameznika do posameznika 
razlikuje. 

Musek (2005) poudarja, da gre pri introvertiranosti in ekstravertiranosti za zelo 
pomembno sestavino osebnostne strukture. Pravi, da poleg Junga in Eysencka 
najdemo podobna opažanja tudi pri drugih avtorjih, na primer pri Kretchmerju in 
njegovi razčlenitvi ciklotimnega in shizotimnega tipa. Prvi naj bi se ujemal z 
ekstravertiranim, drugi pa z introvertiranim tipom. Prav tako Rorschach govori o 
ekstratenzivnem in introverzivnem tipu.  

V začetku devetdesetih let naj bi bilo opaziti preporod v raziskovanju osebnosti. 
Takratne študije v Evropi in Ameriki so pokazale, da je najpomembnejše poteze 
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osebnosti mogoče skoraj v celoti in z zadovoljivo natančnostjo opisati z modelom, 
ki vsebuje pet ortogonalnih faktorjev (Bucik, Boben in Hruševar-Bobek, 1995). 
Musek (2005) opiše ta model imenovan »pet velikih« oziroma petfaktorski model 
osebnosti. Sestavine le-tega so ekstravertnost, prijetnost, vestnost, nevroticizem 
in odprtost. Pomembno je upoštevati dejstvo, da ti faktorji niso povsem neodvisni 
drug od drugega. Tako obstaja na primer med ekstravertnostjo in odprtostjo 
pomembna pozitivna korelacija. Costa, McCrae in Dye (1991, v Musek, 2005) 
opišejo dimenzijo ekstravertnosti z lastnostmi, kot so družabno, energično in 
toplo vedenje, optimizem, prijateljevanje, nastopanje, navduševanje, vodenje ter 
radoživost, med tem ko nasprotje ekstravertnosti opišejo z besedami, kot so 
nedružabnost, hladnost, zadržanost, odmaknjenost, pesimizem, uživanje v 
samoti, treznost, resnost, kritičnost, koncentracija ter zanesljivost.  

Kagan in N. Snidman (2004, v Blandin, 2013) sta opravila 11 let trajajočo 
raziskavo dveh glavnih tipov temperamenta. To sta visoko reaktivni in nizko 
reaktivni tip. Njuna hipoteza je, da je amigdala glavna možganska struktura, ki 
določa oziroma povzroča značilne reakcije in odzive malčkov glede na to, ali so 
visoko reaktivni ali nizko reaktivni. Blandin (2013) opisuje, da bo posameznik s 
povišano občutljivostjo amigdale po vsej verjetnosti visoko reaktiven, kar se bo 
izražalo v obliki introvertiranega, sramežljivega, anksioznega, razmišljujočega in 
plahega vedenja. Visoko reaktivni osebnostni tip naj bi bil podoben Jungovemu 
introvertiranemu tipu osebnosti. Zanj je namreč značilna previdnost, zadržanost 
in izogibanje novim situacijam, doživljanje sveta kot grozečega, močne reakcije 
na neznane stvari ter posledično večja občutljivost na ton glasu, obrazne poteze 
in dejanja ljudi. Za primerjavo pa so Jungova (1923, v Blandin, 2013) opažanja 
zgodnjih znakov introvertiranosti pri otroku razmišljujoče, premišljeno vedenje, 
sramežljivost, strah pred neznanimi predmeti, nezaupanje in odpor do zunanjih 
vplivov. Značilnost, ki jo opišeta oba, je nagnjenost h globoki refleksiji in 
premišljevanju o svetu, drugih ljudeh, sebi in dogodkih (Blandin, 2013). 
Psihologinja Elaine Aron (1997, v Tary II, 2014) je predstavila teorijo visoko 
občutljivih oseb, ki se v veliki meri povezuje tudi z introvertiranostjo. Opisuje, da 
imajo izjave in dejanja ljudi na introvertirane osebe  pogosto velik čustven in 
mentalen vpliv. Rezultati študije, ki jo je opravila, pa so pokazali, da je zanje 
ključnega pomena, da imajo vsak dan čas zase. Hrup in zmeda pa lahko 
negativno vplivata na uspešno delovanje introvertirane osebe v razredu ali 
nekem delovnem okolju. 

A. Kompare idr. (2002) pa za konec opozorijo, da teorij osebnosti ne smemo 
razumeti kot dokončne in nedvomne resnice. Po njihovem mnenju jih moramo 
dojemati zgolj kot poskuse, kako razložiti osebnostno delovanje iz določenih 
izhodišč in s pomočjo določenih pravil. 

 

2.1.1 INTROVERTIRANOST – EKSTRAVERTIRANOST 

Introvertiranost – ekstravertiranost je zelo pomembna dimenzija človekove 
osebnosti, ki določa mejnike, kdo smo in kako se vedemo, čeprav lahko znotraj 
teh mejnikov vedenje variira glede na situacije, v katerih se znajdemo. Ta 
dimenzija vpliva na to, kako posameznik razmišlja, čustvuje in komunicira (Wilt in 
Revelle, 2009, v Condon in Ruth-Sahd, 2013). Prikazuje nam, kam se nagiba 
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fokus pozornosti posameznika (King in Mason, 2017). Ta dimenzija obnašanja je 
zelo pomembna, kadar nas zanimajo razlike med posamezniki (Musek, 1993). 

Ti dve skrajni točki kontinuuma se razlikujeta v več ključnih vidikih. T. Verbnik 
Dobnikar (2003) povzema Junga in navaja, da gre pri introvertiranosti ter 
ekstravertiranosti za različno usmerjenost toka psihične energije, ki jo je 
introvertiranim lažje usmerjati v notranji, ekstravertiranim pa v zunanji psihični 
svet. Blandin (2013) opisuje, da se ekstravertirani v večji meri prilagajajo 
zunanjemu svetu, medtem ko si introvertirani prizadevajo, da bi zunanji svet 
prilagajali svoji subjektivni realnosti. S svojimi dejanji poskušajo preprečiti 
zunanjim dejavnikom, da bi ti preveč vplivali na njihovo osebno izkušnjo oziroma 
doživljanje. Jung (1946) je opisal introvertirane ljudi kot usmerjene v notranji svet 
misli in čustev, uživali naj bi v samoti, miru in refleksiji, poleg tega pa se njihov 
nivo energije v samoti viša. Ekstravertirani pa so na drugi strani usmerjeni 
navzven v ljudi in dejavnosti. Radi imajo akcijo in so raje v družbi kot pa sami s 
svojimi mislimi. Blandin (2013) pravi, da se introvertirani bolj pogosto izogibajo 
preveliki stimulaciji, medtem ko se ekstravertirani bolj izogibajo dolgočasenju.  

Eysenck (1982, v Igbojinwaekwu, Kpeke in Asuka, 2007) opiše introvertirane 
osebe kot previdne, zanesljive in mirne, ekstravertirane pa kot brezskrbne, 
zgovorne in sproščene. Ekstravertirane osebe za razliko od introvertiranih 
pogosto razmišljajo na glas, reagirajo hitro, zlahka sklepajo nova prijateljstva in 
so rade obkrožene z ljudmi (Fanning, 2000). Kot pravita Schmeck in Lockhart 
(1983), so introvertirane osebe bolj občutljive na kazni in prepovedi. Pogosto so 
bolj zadržane in obvladane. Prav tako naj bi bile bolj občutljive na bolečino ter 
bolj dovzetne za občutek izčrpanosti. Musek (1993) pa navaja, da so 
introvertirane osebe v svojem obnašanju bolj poravnane. To pomeni, da kažejo 
manjšo spremenljivost v svojem vedenju. Tako povzroči na primer upad dodatne 
stimulacije pri ekstravertiranih osebah veliko spremembo v vzburjenosti, pri 
introvertiranih osebah pa naj ta sprememba ne bi bila tako izrazita. 

Introvertirane osebe se od ekstravertiranih razlikujejo tudi glede sledečega 
področja. Ekstravertirane osebe razvijajo ideje, misli, s priklicem določene 
količine informacij, shranjenih v njihovem kratkoročnem spominu, medtem ko gre 
pri introvertiranih osebah za priklic misli, shranjenih v njihovem dolgoročnem 
spominu. S tem dosežejo, da so njihove misli, povezave in ideje tudi bolj 
kompleksne. Vendar pa posledično ta proces introvertiranim vzame več časa kot 
ekstravertiranim (Isaacs, 2009). 

Pri introvertiranosti in ekstravertiranosti gre v bistvu zgolj za nasprotna pola in 
tako introvertirani kot ekstravertirani imajo svoje prednosti in slabosti (Jung, 
1946). S. E. Dow (2013) predlaga, da bi skozi Jungov pogled introvertirane osebe 
lahko vadile, kako biti v vlogi ekstravertiranih in obratno. Na ta način bi se vsi 
naučili spoštovati druge. Ekstravertirane osebe bi se naučile, kako brzdati svoje 
govorjenje, tako da bi tudi drugim pustile do besede, introvertirane osebe pa to, 
kako se pogosteje uveljaviti. S. Cain (2014) pravi, da tako, kot velja za vse druge 
komplementarne dvojice (vzhod-zahod, moški-ženska …), tudi za introvertiranost 
in ekstravertiranost velja, da bi bilo brez obeh človeštvo neizmerno osiromašeno 
in neprepoznavno.  
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Po besedah L. Helgoe (2008) pa smo v naši kulturi nagnjeni k temu, da se 
dojemamo le kot introvertirane ali le kot ekstravertirane, namesto da bi se 
dojemali kot kreativni, razvijajoči se kombinaciji obeh. Že Jung (1946) je opozoril, 
da čistih introvertiranih ter ekstravertiranih oseb ni. Musek (1999a) se strinja, da 
je stvarnost navsezadnje zelo daleč od čistih tipov osebnosti.  

Tako nas večina ne spada le v eno kategorijo, temveč imamo v svojem 
vsakdanjem življenju tako elemente introvertiranosti kot ekstravertiranosti. 
Vseeno je ena lastnost bolj dominantna. Na podlagi tega pa se odraža, kako 
posamezniku ustreza delovati in kako doživlja okolje, še posebej v stresnih 
situacijah (Myers in Myers, 1980, v Burruss in Kaenzig, 1999). Zato Musek 
(1999a) predlaga pojmovanje lastnosti oziroma tipa kot kontinuum, ki se razteza 
med dvema skrajnostma. Na ta način dobimo namesto dveh tipoloških kategorij 
eno samo dimenzijo, ki je skupna in se razteza od enega ekstrema k drugemu, 
na primer od introvertiranosti k ekstravertiranosti. 

 

2.2 LASTNOSTI INTROVERTIRANOSTI  

Pri introvertiranosti gre za orientacijo navznoter. Ljudje, ki se bolj nagibajo k 
introvertiranosti, porabljajo energijo med komuniciranjem in druženjem z drugimi 
ljudmi, pridobivajo pa jo skozi tiho refleksijo (Helgoe, 2008). M. Condon in L. 
Ruth-Sahd (2013) opisujeta, da introvertirani radi veliko časa preživljajo sami. 
Bolj kot je neka oseba torej nagnjena k introvertiranosti, več samote bo iskala in 
potrebovala. 

Sharp (1987) opisuje nekaj lastnosti introvertiranih oseb: po navadi niso 
zgovorne, pogosto so zadržane pred zunanjimi dogodki in lahko celo dobijo 
odpor do družbe, kadar so obkrožene s prevelikim številom ljudmi. Večje kot je 
število ljudi, med katerimi se znajdejo, bolj se lahko namreč počutijo izgubljene in 
osamljene. Njihov lasten svet, stran od javnosti, jim predstavlja varnost. Najbolj 
efektivno delo bodo po njegovem mnenju opravili s svojimi lastnimi viri, na svojo 
lastno pobudo ter na svoj lasten način.  

Henjum (1982, v Burruss in Kaenzig, 1999) je razdelil introvertirane osebe v dve 
skupini. Prva skupina zajema tiste introvertirane osebe, ki so samozadostne, 
delavne, zadržane, imajo jasno zastavljene cilje, poleg tega pa imajo raje 
aktivnosti, ki vključujejo bogate notranje izkušnje in introspekcijo. Druga skupina 
pa zajema introvertirane osebe, ki so sramežljive, plahe, odmaknjene, imajo 
nizko samopodobo, raje so same in doživljajo občutke groze, če morajo stvari 
početi pred drugimi ljudmi. 

Za introvertirane osebe obstaja manjša verjetnost za navezovanje stikov, kadar 
se udeležijo nekih družbenih srečanj, ali pa se le-teh morda celo sploh ne bodo 
udeležili. Prav tako obstaja manjša verjetnost, da bodo v večjih skupinah ljudi 
delili svoje ustvarjalne ideje in izrazili mnenje, na primer v razredu, v katerem se 
ne počutijo udobno. Po navadi potrebujejo introvertirane osebe več časa, da 
končajo neko nalogo ali razumejo kompleksen pojem, kar lahko na prvi pogled 
deluje kot premalo sodelovanja ali lenoba (Dow, 2013). 
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2.2.1 DELOVANJE MOŽGANOV 

Eysenckova teorija daje velik poudarek predpostavki, da obstajajo dedne razlike 
med ljudmi glede na to, kako deluje njihov živčni sistem (Schmeck in Lockhart, 
1983). Po mnenju Eysencka (1982, v Musek, 2005) je stopnja habitualne 
kortikalne vzburjenosti tisti vzročni faktor, ki pomeni nevrofiziološko podlago 
dimenziji introvertiranost-ekstravertiranost.  

Musek (2005) opiše delovanje možganov. Razloži, da je od stopnje vzburjenosti 
celic možganske skorje oziroma kortikalne vzburjenosti odvisna narava in 
učinkovitost mnogih psihičnih funkcij. Učinek naj bi bil najbolj optimalen ravno pri 
srednjih vrednostih ravni vzburjenja. Tako je normalna tendenca našega 
organizma, da si skuša ustvariti to optimalno raven vzburjenja. A. Kompare idr. 
(2002) opisujejo Eysenckovo prepričanje, da so introvertirani ljudje pretirano 
vzburjeni že od rojstva. To naj bi tudi razložilo njihovo tendenco, da raven 
vzburjenosti znižujejo. Za ekstravertirane osebe pa naj bi veljalo obratno. Osebe 
z razmeroma nizko povprečno stopnjo kortikalne vzburjenosti se bodo po 
besedah Muska (2005) avtomatično usmerjale k sprejemanju čim več dodatnih 
dražljajev. To velja za ekstravertirane osebe, ki kažejo veliko aktivnosti, 
živahnosti, radi so v družbi, opravljajo več stvari hkrati, se radi lotevajo novih 
dejavnosti in hitro opuščajo tiste, ki jih začenjajo dolgočasiti. Obratno pa za 
introvertirane osebe velja, da imajo visoko habitualno kortikalno vzburjenost, 
oziroma kot opisujeta Schmeck in Lockhart (1983), je zanje potrebno zelo malo 
stimulacije, da že zaznajo dražljaj, in njihovi možgani posledično hitro postanejo 
preveč vzburjeni. Zato je zanje značilno iskanje takega okolja, kjer je dražljajev 
relativno malo in po besedah Muska (2005) tudi izogibanje dodatni stimulaciji ter 
zaviranje zunanjih aktivnosti, saj je notranjega vzburjenja tako ali tako že dovolj.  

Številne raziskave so povezavo med vzburjenostjo možganske skorje in 
dimenzijo introvertiranost-ekstravertiranost v veliki meri potrdile (Kompare idr., 
2002). Tudi Gale (1973, v Matthews in Gilliland, 1999) pravi, da številne 
raziskave potrjujejo hipotezo, da imajo introvertirane osebe višji nivo kortikalne 
vzburjenosti kot ekstravertirane. McDougall (1929, v Musek, 2005) opisuje 
introvertirane osebe kot osebe, pri katerih se bolj izraža zavrtost nižjih živčnih 
funkcij, ki jo povzroča dejavnost možganske skorje. Ekstravertirane osebe bodo 
naloge opravljaje bolj efektivno v stimulativnih pogojih, medtem ko je okolje z 
manj dražljaji v prid introvertiranim osebam (Matthews in Gilliland, 1999). 

Musek (2005) razloži, da so eksperimentalne raziskave Eysencka in drugih 
pokazale, da gre pri introvertiranih osebah za manjšo inhibiranost višjih živčnih 
funkcij, kar posledično pomeni, da doživljajo močnejše naknadne zaznavne 
učinke. Prav tako naj bi introvertirane osebe lažje in hitreje vzpostavile pogojni 
odziv, vendar ta pri njih počasneje ugasne. Introvertirane osebe, se torej po 
njegovih navedbah hitreje naučijo in pogojujejo, prav tako pa velja dejstvo, da 
imajo nanje negativne izkušnje in kazni večji učinek.  

 

2.2.2 MOČNA IN ŠIBKA PODROČJA INTROVERTIRANIH OSEB 

N. D. Fanning (2000) opozarja, da bi se ljudje morali naučiti ceniti in prepoznati, 
kaj vse introvertirane osebe doprinašajo svetu. Močno področje introvertiranih je 
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po mnenju S. Cain (2014) na primer njihova veščina opazovanja in analiziranja. 
Po njenih besedah je pomembno, da tudi bolj ekstravertirani prepoznajo 
večplastna močna področja introvertiranih mladostnikov in razumejo, da ni prav, 
da podcenjujejo in ne upoštevajo vloženega truda introvertiranih, pa čeprav ta na 
prvi pogled morda ni tako močno izražen.  

Kot nedvomni močni področji introvertiranih oseb M. Condon in L. Ruth-Sahd 
(2013) navajata tudi kritično mišljenje in sposobnost reševanja problemov, k 
čemur pripomore to, da se pozorno in pazljivo lotevajo premišljevanja o določenih 
stvareh. V primerjavi z ekstravertiranimi osebami introvertirane še posebej 
odlikujejo tudi sposobnosti, da dobro premislijo, preden reagirajo, bolj celostno 
procesirajo informacije, dlje časa ostanejo posvečeni nalogam in so po večini 
izredno natančni.  

Ena od raziskav na temo narave ustvarjalnosti, opravljenih v obdobju med letoma 
1956 in 1962 na Inštitutu za vrednotenje in študij osebnosti na Kalifornijski 
univerzi v Berkleyu, ugotavlja, da so ustvarjalnejši ljudje v družbi bolj nagnjeni k 
introvertiranosti. To seveda ne pomeni, da so vsi introvertirani ljudje vedno 
ustvarjalnejši od ekstravertiranih, pomeni pa, da bo v neki skupini ustvarjalnih 
ljudi dokaj verjetno mnogo introvertiranih (Cain, 2014).  

Kot je omenjeno v prejšnjem poglavju, se introvertirani in ekstravertirani 
razlikujejo tudi glede poteka miselnih procesov in razvijanja idej. Introvertirane 
osebe potrebujejo več časa za premislek, preden spregovorijo, in več časa za 
razvoj neke ideje, preden se počutijo dovolj udobno, da jo delijo z ostalimi. Zato 
so v skupinskih diskusijah pogosto manj zgovorni, raje poslušajo (Isaacs, 2009), 
se držijo bolj ob strani, vpijajo informacije in se skrbno pripravljajo na to, kako bi 
se lahko vključili v aktivnost (Daly, 2004, v Condon in Ruth-Sahd, 2013). Myers 
(1993, v Walker, 2007) navaja, da je skupinsko delo bolj značilno močno 
področje ekstravertiranih, medtem ko naj bi bili introvertirani bolj spretni v pisanju 
in pisni komunikaciji. Ellis (2008, v Wong, 2011) opisuje, da mnoge introvertirane 
osebe namenjajo več časa branju, pisanju in temu, da poskušajo uporabljati 
karseda pravilno jezikovno obliko. 

Pisanje je eno izmed področij, kjer se lahko introvertirani res izkažejo, seveda ne 
brez razvitih določenih veščin pisanja. Neprijetne pa so jim lahko aktivnosti, ki od 
njih zahtevajo improvizacijo ali to, da morajo z ostalimi v razredu deliti svoje še 
neurejene in spontano zapisane misli. Bolj so sproščeni, kadar lahko zapisano 
delijo anonimno, na primer preko elektronskih medijev (Yeun in Lavin, 2004, v 
Condon in Ruth-Sahd, 2013).  

Za eno izmed šibkejših področij za introvertirane osebe pa naj bi veljal 
brainstorming ali možganska nevihta. Brainstorming se pogosto uporablja na 
delovnem mestu, v šoli in drugih ustanovah za pridobivanje idej. Čeprav imajo 
bolj introvertirani pogosto dragocene ideje, pa se večkrat zgodi, da se, preden bi 
jih uspeli deliti z ostalimi, tisti, ki vodi proces, že premakne naprej na naslednjo 
temo (Fanning, 2000).  

S. Cain (2014) pravi, da se introvertirane osebe včasih tako močno osredotočajo 
na to, da posnemajo svoje ekstravertirane vrstnike, da pozabijo posvečati 
pozornost svojim lastnim močnim področjem in jih spoštovati. Prepoznati in 
priznati si svoja močna področja ter jih uporabiti sebi v prid je za introvertirane 
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lahko torej velik izziv. V šolskem okolju lahko po besedah M. Condon in L. Ruth-
Sahd (2013) k temu pripomore pozitivno in podporno naravnana klima v razredu 
ter spodbujanje sočutnega vedenja. Pomembno je na primer, da učitelji 
mladostnike, ki imajo tremo med nastopanjem pred razredom, pohvali za njihov 
pogum in da se pri komentarjih pred ostalimi osredotočijo le na njihova močna 
področja.  

 

2.2.3 ZMOTE O INTROVERTIRANOSTI 

Introvertiranost se pogosto zmotno povezuje z določenimi psihičnimi motnjami ali 
težavami v duševnem zdravju. Nemalokrat se jo povezuje s sramežljivostjo, 
socialno anksioznostjo in še mnogimi drugimi oznakami. Kot navaja Rufus (2003, 
v Dow, 2013), mnogi introvertirani ljudje celo posegajo po zdravilih za motnje, ki v 
resnici ne obstajajo nikjer drugje kot v nekih socialnih predstavah modernega 
sveta. 

Po Musku (2005) dimenzija introvertiranost – ekstravertiranost ni v neposredni 
zvezi z osebnostnimi in psihičnimi motnjami. Pravi, da introvertirane osebe niso 
nič bolj ali manj čustveno stabilne kot ekstravertirane. Blandin (2013) razloži, da 
se introvertiranost nagiba k nevroticizmu (oziroma k labilnosti ter doživljanju 
negativnih čustev) le pod vplivom specifičnih okolij. McDougall (1929, v Musek, 
2005) poudarja, da ne gre za to, da introvertirane osebe ne bi bile sposobne 
doživljati čustev ali močnih afektov, temveč se njihova čustva ne izražajo 
navzven, zato so videti razmeroma hladni in brezizrazni, saj si prizadevajo k 
samokontroli in se obračajo vase. N. D. Fanning (2000) na podlagi raziskave 
ugotavlja, da obstaja težnja, da ekstravertirane osebe vidijo introvertirane kot 
sramežljive, šibke ali zadržane, hkrati pa opozarja, da je introvertiranost veliko 
bolj kompleksna kot predpostavljajo te poenostavljene oznake. J. D. Burruss in L. 
Kaenzig (1999) opozarjata, da ne gre preprosto za sramežljive ljudi, čeprav drži, 
da so mnogi med njimi lahko tudi sramežljivi. Niti ne gre kar tako preprosto za 
posameznike z depresijo, čeprav imajo tako mnogi introvertirani kot tudi 
ekstravertirani ljudje lahko težave z depresijo. Ne gre torej za patološko stanje ali 
nenormalen odziv na svet. Preprosto rečeno gre le za osebnostno lastnost 
določenega odstotka populacije. 

Introvertiranost se torej pogosto enači s sramežljivostjo. S. E. Dow (2013) trdi, da 
gre pri predpostavki, da so vse introvertirane osebe tudi sramežljive, za največjo 
zmoto. Opisuje, da so sramežljive osebe pogosto opisane kot plahe, nezaupljive, 
neodločne, omahljive ter boječe. Gre za zelo negativne konotacije, ki tako osebo 
prikazujejo kot prestrašeno, šibko, neodločno in manjvredno. S. Cain (2014) 
opozarja na to, da če introvertiranega otroka opisujemo kot plašnega in 
sramežljivega, bo tem oznakam prej ali slej začel tudi verjeti. S. E. Dow (2013) 
opozori na pomembno dejstvo, da so tudi ekstravertirane osebe lahko 
sramežljive. Za sramežljive introvertirane osebe pa bo torej še toliko manj 
verjetno, da bodo v razredu sodelovale ali spregovorile. Njihova pozornost je 
namreč usmerjena v lastne misli, poleg tega pa so dodatno obremenjene še s 
strahom pred javnim nastopanjem oziroma so nervozne, če morajo govoriti pred 
drugimi. Tako pogosto ostanejo tiho, medtem ko se od njih pričakuje, da 



12 
 

sodelujejo. To pa lahko vodi v številne negativne oznake in zmotne predstave o 
njih.  

Zimbardo (1990, v Fanning 2000) razlikuje med sramežljivimi osebami, ki bi si 
sicer pogosto želele biti bolj družabne, pa jim primanjkuje samozavesti in 
socialnih veščin, ter med introvertiranimi, ki so sicer lahko popolnoma socialno 
spretne, vendar se same odločijo, da se v neko interakcijo ne bodo vključile. Tudi 
Ericson in Gardner (1992, v Condon, Ruth-Sahd, 2013) omenita motivacijo kot 
pomembno razliko med sramežljivimi ter introvertiranimi osebami. Oboji na 
primer med aktivnostmi v razredu ostajajo bolj ob strani ter raje opazujejo, ampak 
iz različnih razlogov. Pri sramežljivih učencih gre poleg zgoraj naštetih razlogov 
tudi za strah pred neodobravanjem, introvertirani pa v interakcijah z ljudmi, ki jih 
ne poznajo, načeloma ne uživajo in raje hranijo svojo energijo, kadar je to 
mogoče.  

S. E. Dow (2013) pravi, da gre lahko pri sramežljivosti za naučeno vedenje, ki se 
da spremeniti oziroma naučiti na novo. Tako se lahko osebe naučijo biti manj 
sramežljive, medtem ko bodo introvertirane osebe vedno ostale bolj introvertirano 
naravnane. To je po avtoričinem mnenju pomembno dejstvo. Razloži, da so 
introvertirane osebe tiho, kadar je v okolju preveč stimulacij in posledično 
prilagoditev temu okolju zahteva veliko njihove energije, v določenih socialnih 
aktivnostih pa se lahko sčasoma ogrejejo. Pri sramežljivih osebah pa sta po 
besedah M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) razloga, da se manj angažirajo v 
skupinskih aktivnostih, predvsem socialna anksioznost in strah pred tem, da bi jih 
ostali ocenjevali in obsojali. 

S. E. Dow (2013) predstavi, kako se skozi določeno strokovno literaturo še 
dodatno krepi stigmatiziranje oseb, ki so bolj nagnjene k introvertiranosti. Archer 
(2012, v Dow, 2013) v svoji knjigi sramežljivost enači s socialno anksioznostjo. 
Predstavi model kontinuuma, ki ga poimenuje sramežljivost, na katerem ena 
skrajnost predstavlja socialno anksioznost, druga pa ekstravertiranost. S. E. Dow 
(2013) razloži, da tovrstno pojmovanje zelo stigmatizira osebe, ki se bolj nagibajo 
k introvertiranosti, saj jim to sporoča, da imajo motnjo, ki jo je treba zdraviti in 
popraviti. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da pojem introvertiranost sploh ni 
uvrščen na ta kontinuum, kar se lahko razume, kot da ni vreden omembe, kot da 
ne obstaja oziroma je nepomemben. 

Ena izmed zmot dojemanja pojma introvertiranosti je tudi povezovanje 
introvertiranosti z avtizmom. S. E. Dow (2013) opozarja, da osebe z motnjami 
avtističnega spektra ali aspergerjevim sindromom ne bi smeli zamenjevati z 
introvertiranostjo pri posameznikih. Tako motnje avtističnega spektra kot 
aspergerjev sindrom vplivajo na to, kako oseba komunicira z ostalimi. Osebe, pri 
katerih je prepoznan avtizem, imajo pogosto šibkejše govorne sposobnosti, tiste 
s prepoznanim aspergerjevim sindromom pa imajo ovirano neverbalno 
komunikacijo. Oboji se soočajo s težavo razumevanja ali angažiranja v socialnih 
interakcijah. Avtorica poudarja, da moramo prepoznavanje oseb s tovrstnimi 
težavami nujno ločiti od pojmovanja introvertiranih oseb, četudi so nekatera 
vedenja pri obojih včasih na videz podobna.    

Introvertirane osebe pa se pogosto povezuje tudi s pojmom asocialnost. M. 
Condon in L. Ruth-Sahd (2013) pravita, da introvertirani niso asocialni, radi imajo 
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prijatelje, ampak imajo namesto širokega kroga bežnih stikov raje manjše število 
prijateljev, s katerimi so si lahko res blizu in s katerimi lahko vzpostavijo 
pomembne in intimne odnose. S. Cain (2014) poudarja, da introvertirani ne čutijo 
odpora do medčloveških stikov, ampak do novosti ali pretirane stimulacije. M. Ule 
(2004) dodaja, da je fizična izolacija lahko povsem prostovoljna, ko se 
posameznik umakne pred drugimi, da bi bil sam s seboj. Ni torej nujno, da se 
človek v fizični izolaciji počuti osamljenega. Šele, ko človek občuti osamljenost, 
postane izolacija resna grožnja, sicer pa ne.  

Introvertiranost torej ni motnja, vendar pa lahko socialna pričakovanja in način, 
kako so strukturirane sodobne organizacije, na primer šola, dajejo občutek, kot 
da je (Fanning, 2000). 

 

2.3 EKSTRAVERTNI IDEAL 

Številni avtorji (Cain, 2014; Condon in Ruth-Sahd, 2013; Dow, 2013; Fanning, 
2000; Helgoe, 2008; Sharp, 1987) ugotavljajo, da se v današnjem svetu kaže 
pomanjkanje razumevanja pola introvertiranosti. S. Cain (2014) trdi, da 
dopuščamo le ozek razpon osebnostnih stilov in da se nam pogosto vsiljuje 
prepričanje, da so uspešni le tisti najbolj družabni, najbolj drzni. Po njenem 
mnenju smo postali družba ekstravertnih ljudi.  

V zahodni kulturi naj bi torej prevladovala stališča in pogledi ekstravertiranih, ki le 
redko razumejo razmišljanje introvertiranih oseb (Fanning, 2000). Med 
introvertiranimi in ekstravertiranimi osebami obstaja tudi veliko razlik. 
Ekstravertirani torej zelo težko razumejo introvertirane, saj sami ne delujejo na 
tak način kot oni (Burruss in Kaenzig, 1999). Ekstravertirane osebe naj bi bile bolj 
zgovorne, številčnejše, bolj razumljive in dostopne, medtem ko introvertiranih 
drugi pogosto ne razumejo popolnoma (Myers in Myers, 1980, v Fanning, 2000).  

S. E. Dow (2013) opisuje, da poskušamo vsi nekako delovati v svetu, ki je 
naporen, buren ter poln zahtev in pričakovanj. Televizijski programi so nasičeni z 
oddajami, ki slavijo ekstravertiranost z raznoraznimi igrami, časovnimi izzivi, 
kričečim in brezglavim vedenjem ter duhovitimi liki, ki se socializirajo do 
ekstremov. Mnogi scenariji niso realistični, kar lahko vodi v to, da mnogi, 
predvsem bolj dovzetni mlajši gledalci, začnejo verjeti, da bolj tihi in zadržani 
ljudje niso dovolj dobri za družbo oziroma da ne spadajo vanjo. Kvalitete 
ekstravertiranih so prikazane kot najbolj ustrezne za sodobno družbo in moderen 
življenjski stil. Tudi N. D. Fanning (2000) opisuje, kako se kulturna težnja k 
ekstravertiranosti kaže v poljudnih revijah in ostalih neznanstvenih publikacijah. V 
njih lahko pogosto najdemo pridevnike, ki so negativno povezani z besedo 
introvertiranost.  

Že Jung (1921, v Cain, 2014) je omenil ogroženi status introvertiranih oseb. 
Poimenoval jih je kot »vzgojitelje in utrjevalce kulture«, ki naj bi nas učili o 
pomembnosti »notranjega življenja«. Hkrati pa je izpostavil problem, da njihova 
zadržanost in navidezno neutemeljene stiske pri ostalih sprožajo različne 
predsodke. S. E. Dow (2013) opisuje, da se tudi danes vsakršno vedenje, ki kaže 
na neodločnost, zadržanost ali pomanjkanje interesa, pojmuje negativno, in sicer 
kot vzvišeno, skrivnostno, plašno ali izogibajoče se. 
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Ekstravertiranost je tako postala nekakšen ideal. L. Helgoe (2008) meni, da zato 
ni nič nenavadnega, če se v današnji tekmovalno naravnani kulturi tisti, ki so bolj 
nagnjeni k introvertiranosti, počutijo tesnobno. S. Dembling (2012, v Dow, 2013) 
pravi, da se introvertiranost pogosto pojmuje kot nekaj, kar ni ekstravertirano, 
torej bolj kot odsotnost nečesa namesto kot prisotnost. Ker se ne vedejo 
popolnoma enako kot večina populacije, okolje introvertiranim osebam sporoča, 
da so nekoliko nenavadni, čudni (Fanning, 2000). Tudi Sharp (1987) opisuje, da 
je vedenje introvertiranih pogosto dojeto kot patološko, egocentrično in 
egoistično. S. Cain (2014) dodaja, da so introvertirani zaradi lastnosti, ki v 
temeljih določajo njihovo osebnost, pogosto zapostavljeni. Tudi številni avtorji 
predstavljajo introvertiranost na precej negativen in stigmatizirajoč način. 
Barondes (2012, v Dow, 2013) na primer celo zanemari pojem introvertiranost in 
ga poimenuje kot šibka ekstravertiranost. Značilnosti introvertiranih oseb pa opiše 
z besedami, kot so shizoidne, hladne, nenavadne, bizarne, odvisne, izogibajoče, 
nedružabne in dramatične. Če je ekstravertiranost definirana kot nagnjenost k 
doživljanju pozitivnih čustev, kot sta toplina in družabnost, se po mnenju Blandina 
(2013) za introvertirane samodejno predpostavlja, da doživljajo negativna čustva. 
Gre za pomanjkljivo in pristransko pojmovanje introvertiranosti.  

Nič ni narobe s tem, če je oseba introvertirana ali sramežljiva (Dow, 2013; 
Burruss in Kaenzig, 1999). Okolje pa nam po mnenju S. E. Dow (2013) nenehno 
sporoča, da bi morali biti družabni ves čas, kar lahko pri teh osebah vodi v 
občutke, da je z njimi nekaj resnično narobe. Tudi šole po njenih besedah ne bi 
smele »proizvajati« enakih tipov ljudi kot po tekočem traku. Naša skupnost 
potrebuje empatične člane, ki poznajo in razumejo tako sebe kot tudi druge. J. D. 
Burruss in L. Kaenzig (1999) dodajata, da introvertiranih oseb nikakor ni treba 
ozdraviti. Treba pa jih je razumeti in sprejemati. 

 

2.3.1 PRITISKI PO EKSTRAVERTIRANEM VEDENJU 

Razvoj družbe danes poteka v smeri vse večjega poudarjanja sposobnosti 
sodelovanja (Bečaj, 2001, v Peklaj in Pečjak, 2015). S. E. Dow (2013) pravi, da je 
verjetno precej ljudi, ki na videz delujejo ekstravertirani, v resnici introvertiranih. 
Razlog za to naj bi bil v družbenem pritisku, ki nam sporoča, da moramo biti 
družabni. Te informacije pa so tako vpete v naš vsakdan, da smo včasih 
nezmožni resnično razumeti naše lastne tendence. L. Helgoe (2008) opisuje 
situacije, ko introvertirana oseba začuti, da je njen mir ali osebni prostor ogrožen. 
Takrat se pogosto umakne vase ali pa zavzame nekakšno obrambno pozicijo, s 
čimer pa izgubi stik s svojo notranjostjo. Posledično lahko za rešitev vidi le to, da 
se prične vesti bolj ekstravertirano.  

Little (2011, v Condon in Ruth-Sahd, 2013) pravi, da se pogosto zgodi, da se 
introvertirani posamezniki namenoma vedejo bolj ekstravertirano, saj so 
karakteristike, povezane z ekstravertiranostjo, v sodobni zahodni kulturi visoko 
cenjene. V kulturi, ki vrednoti ekstravertiranost pred introvertiranostjo, pa je za 
introvertirane po besedah S. E. Dow (2013) občasno celo potrebno, da hlinijo 
ekstravertiranost. Dembling (2012, v Dow, 2013) izpostavi, da se morajo 
introvertirane osebe naučiti, kako shajati v družbenih dogodkih, da jim le-ti ne 
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bodo pobrali vse energije, tako da se bodo lahko v njih udejstvovali z užitki in ne 
z muko.  

Vedenje, ki je v nasprotju z našim značajem, pa je lahko včasih tudi zelo 
uporabno za doseganje osebnih ciljev (Little, 2008, v Zelenski, Santoro in 
Whelan, 2012). S. E. Dow (2013) pravi celo, da je zelo malo verjetno, da se bo 
naša ekstravertirano naravnana kultura spremenila, zato je za introvertirane 
včasih nujno hliniti ekstravertirano vedenje. Mnogi potencialni delodajalci namreč 
iščejo uslužbence, ki so družabni, komunikativni, aktivni, energični, še posebej v 
poklicih, ki zahtevajo veliko medosebne komunikacije. Introvertirane osebe pa 
morajo poiskati ravnotežje med tendencami, da delujejo bolj ekstravertirano, brez 
da bi s tem pretiravale ali celo zasenčile svoja lastna močna področja. Sicer 
lahko hitro zdrsnejo v stanje stalnega pretvarjanja, da so bolj ekstravertirane in se 
ne zavedajo, da ravno to, da tajijo svoje lastne potrebe, vodi v jezo in 
frustriranost. Da lahko to ravnotežje dosežejo, pa je potrebno veliko vaje, 
vztrajnosti in nenehne samorefleksije.  

Čeprav po Kahnwilerju (2013, v Dow, 2013) nekatere raziskave odsvetujejo 
introvertiranim, da se poskušajo vesti kot ekstravertirani, saj naj bi to bilo 
neefektivno in naporno, pa S. E. Dow (2013) pravi, da je za vse ljudi pomembno, 
da nenehno preizkušamo nove stvari, četudi so te nekoliko izven naše cone 
udobja. Tako se lahko naučimo uravnotežiti svoje prirojene načine vedenja z 
aktivnostmi, ki nam niso tako blizu. Avtorica pravi, da je to mentalno, duševno in 
psihološko zdravilno. Čeprav se lahko introvertirane osebe počutijo, kot da to z 
njihove strani terja prevelik kompromis, je pomembno, da jih nenehno 
opominjamo, da bodo na ta način pridobili veliko širši pogled na razumevanje 
sveta ter ljudi v njem.  

Zelenski, Santoro in Whelan (2012) so skozi opravljeno raziskavo ugotovili, da so 
udeleženci ne glede na to, v kolikšni meri so bili ekstravertirano naravnani, po 
tem, ko so se vedli bolj ekstravertirano, poročali o pozitivnih učinkih. Avtorji v 
svoji raziskavi niso prišli do nobenih dokazov, ki bi kazali na negativne učinke 
tega, da so se udeleženci vedli v nasprotju s svojim značajem. Sklenejo torej, da 
je lahko ekstravertirano vedenje koristno orodje za doseganje sreče. Strinjajo pa 
se, da lahko pride do izčrpanosti kasneje, ko je aktivnost končana. Tudi Little in 
Joseph (2007, v Zelenski idr., 2012) pravita, da se lahko osebe med samim 
vedenjem počutijo dobro, kasneje pa pride do izčrpanosti in potrebe po 
nekakšnih »krepčilnih zatočiščih«, da si od izkušnje opomorejo.  

Zelenski idr. (2012) pa kljub ugotovitvam opozorijo, da je pri spodbujanju 
ekstravertiranega vedenja potrebna previdnost. Za introvertirane osebe, ki so 
zadovoljne in srečne, obstaja med ekstravertiranim vedenjem velika verjetnost, 
da bodo porabljale svoje vire energije tudi, če so izčrpane. To lahko posledično 
pomeni, da bodo kasneje v dnevu zaradi pomanjkanja energije določene 
dejavnosti opustile ali opravile neuspešno (na primer, da se ne bodo učile, ko bi 
se morale). Cena za ekstravertirano vedenje oziroma za delovanje v nasprotju s 
svojim značajem je v takem primeru lahko velika.  

N. D. Fanning (2000) je v svoji raziskavi analizirala nekatere situacije, ki od 
introvertiranih oseb zahtevajo bolj ekstravertirano vedenje. Skozi fenomenološki 
pristop, ki ga je uporabila, je odkrila predvidljiv, ponavljajoč se vzorec, ki lahko 
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služi kot podlaga za štiri-fazni cikel, ki opisuje proces, v katerem introvertirani 
udeleženci razvijajo ekstravertirano vedenje. Faze so sledeče: priprava, izkušnja, 
okrevanje in refleksija. Prva faza je namenjena načrtovanju vnaprej in 
pridobivanju nekaj nadzora nad dogodkom ter tako minimiziranju potreb po 
spontanosti. V drugi fazi osebe z uporabo pozorno ustvarjene fasade odigrajo 
vlogo ekstravertirane osebe. V tretji fazi se udeleženci odmaknejo od ostalih in 
počivajo, spijo ali opravljajo preproste naloge, ne da bi se od njih zahtevalo 
kritično mišljenje. Četrta faza pa je namenjena analiziranju izkušnje in 
povezovanju novih vpogledov z dosedanjim znanjem, z namenom izboljšanja 
izvajanja te vloge v prihodnje. S tem pa je cikel zaključen. Rezultati so pokazali, 
da introvertirani, vključeni v raziskavo, vidijo vrednotni sistem introvertiranosti kot 
bolj udoben in avtentičen, vendar pa prepoznavajo vrednote ekstravertiranih kot 
bolj uporabne in primerne, kadar igrajo vlogo ekstravertiranih, na primer na 
delovnem mestu. Igranje te vloge dojemajo kot doseganje pričakovanj drugih in 
opravljanje nalog, ki od njih zahtevajo aktivno participacijo z ostalimi.   

M. Ule (2004) razloži, da vsak v skupini igra svojo vlogo. Predstavi različne 
koncepcije teh vlog, med drugim etnometodološko koncepcijo vloge, oziroma 
model gledališke igre. Po tem pojmovanju je socialna vloga sistem vedenjskih 
pravil (po večini prikritih) in opredelitev situacije, ki ji posameznik v skupini skuša 
slediti. To pomeni, da vsak izmed nas v življenju igra različne socialne vloge, naš 
osebni odnos do njih pa je medtem lahko popolnoma različen. Ko oseba postane 
član skupine, se pojavi pritisk, da vlogo v skupini izvaja čim bolj v skladu s 
pričakovanji in normami skupine. Vseeno pa po njenem mnenju nismo pasivne 
»žrtve« teh vlog. Obstajajo še drugi načini, na primer da ponudimo nove vidike 
svojih vlog, kakšno vlogo odklonimo in sprejmemo drugo, ki nam bolj ustreza, 
lahko pa se povežemo v podskupine in si dovolimo v vlogah ravnati bolj 
sproščeno in inovativno.  

S. E. Dow (2013) pravi, da je velika pomanjkljivost tega, da je nekdo 
ekstravertiran, ta, da se od njega redko zahteva, da spreminja svoje vedenje, s 
čimer mu ni treba poznati in razumeti še druge plati v tolikšni meri. Avtorica tako 
spodbuja tudi tiste bolj ekstravertirano naravnane osebe, da poskušajo biti bolj 
empatični in poskušati funkcionirati še v svetu, v katerem se morda sami ne 
počutijo najbolj udobno, v svetu, ki ni tako glasen, hiter ali zgovoren. Nazadnje pa 
Nettle (2007) poudarja, da ni treba spreminjati svoje osebnosti. Pomembno je, da 
razumemo, kaj nam naša osebnost prinaša, in ta spoznanja uporabimo za 
sprejemanje pametnih odločitev v življenju. Najbolj je torej pomembno 
razumevanje samega sebe. Tudi Musek (1999b) se strinja, da le, če človek dobro 
pozna samega sebe in svoje ravnanje, potem lahko najde odgovore na številna 
vprašanja. 

 

2.4 IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN INTROVERTIRANOST 

Šola je socialni sistem. Ena temeljnih potreb oseb v takem sistemu je potreba po 
strukturiranem okolju. V šolskem sistemu je treba upoštevati zakonitosti procesov 
socialnega vplivanja v skupinah in pojavov v skupinah, vzdrževanih s socialnim 
soglasjem, na primer socialne norme in vrednote (Peklaj in Pečjak, 2015). 
»Osnovna funkcija šolske kulture je strukturiranje šolskega okolja, tako da 
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postane dovolj predvidljivo in s tem tudi obvladljivo, kar daje članom skupine 
občutek varnosti.« (Peklaj in Pečjak, 2015, str. 29)  

Schmeck (1981) opozori na dilemo šolske administracije, kako določiti stopnjo, 
do katere naj bi se šolski sistem prilagodil potrebam posameznim učencem, in 
stopnjo, do katere naj bi se učenci morali prilagoditi potrebam sistema, ki je v 
osnovi zastavljen za »povprečnega« učenca.  

Šolski razred predstavlja kompleksen socialni sistem, v katerem potekajo 
nenehne interakcije med udeleženci (Peklaj in Pečjak, 2015). Razred je namreč 
socialni prostor, kjer poteka učenje v prisotnosti vrstnikov in ne izolirano (Ryan in 
Patrick, 2001, v Košir, 2013). Bečaj (2001, v Peklaj in Pečjak, 2015) poudarja 
pomen kakovostnega socialnega delovanja razreda. Vzgojna načela, na katerih 
temelji vzgojni načrt šole, so po C. Peklaj in S. Pečjak (2015, str. 62) med drugim: 
»načelo oblikovanja optimalnega življenjskega, učnega in vzgojnega okolja v 
fizičnem, psihičnem, socialnem in duhovnem smislu; načelo zavzetosti za 
vsakega posameznika, iskanje odličnosti posameznikov in odnosov ter načelo 
ravnanja, ki pomeni vključevanje, strpnost, sodelovanje in dogovarjanje.« V 
naslednjih podpoglavjih bo predstavljeno, da kljub temu vseeno obstaja določena 
problematika v zvezi z introvertiranimi učenci in njihovim doživljanjem šolskega 
sistema. 

 

2.4.1 INTROVERTIRANI MLADOSTNIKI V ŠOLI IN NJIHOVO 
DOŽIVLJANJE ŠOLSKEGA OKOLJA  

Introvertirani mladostniki sestavljajo okoli štirideset odstotkov vseh učencev 
(Condon in Ruth-Sahd, 2013), po rezultatih raziskave Schaubhuta in Thompsona 
(2008, v Condon in Ruth-Sahd, 2013) pa celo okoli petdeset odstotkov.  

M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) navajata, da ima lahko introvertiranost pri 
posameznikih močan vpliv tako na njihovo socialno življenje kot tudi na način, na 
katerega jim ustreza prejemati in procesirati informacije v razrednem okolju. Za 
introvertiranega učenca je lahko po besedah S. E. Dow (2013) proces učenja v 
bolj ekstravertirano naravnani klimi v učilnici otežen. Opozarja, da je lahko šola 
za mnoge introvertirane učence izjemno stresna in utrudljiva. Neprestano je treba 
menjati učilnice, tempo je pogosto zelo hiter, poleg tega pa je skoraj vedno 
prisoten hrup. J.D. Burruss in L. Kaenzig (1999) dodajata, da je lahko za 
introvertirane učence v šoli zelo glasno, natrpano, premalo poglobljeno in 
dolgočasno. Poleg tega je preveč poudarka na akciji in manj na refleksiji. M. 
Condon in L. Ruth-Sahd (2013) opisujeta, da je zanje lahko težavno tudi samo 
prihajanje in odhajanje iz šolske ustanove ter prav tako v razred in iz razreda.  

Introvertiranim je po večini neprijetno biti v odprtih konfliktih in se jih posledično 
izogibajo, če se le da (Opt in Offredo, 2003, v Condon in Ruth-Sahd, 2013). M. 
Condon in L. Ruth-Sahd (2013) opišeta, da se v razredu to pokaže na primer, ko 
so introvertirani učenci nezadovoljni z dobljeno oceno ali imajo težave s kakšnim 
sošolcem in bodo to pokazali na zelo zadržan, neagresiven način. Prav tako jim 
je težje prositi za pojasnila, če česa ne razumejo, ali poiskati pomoč, če le-to 
potrebujejo. 
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Vse to pa ne pomeni, da introvertirani ne marajo ljudi. So pa lahko ob 
dolgotrajnejšem kontaktu z ostalimi hitro izpostavljeni preveč dražljajem, se 
posledično težje osredotočijo in zato šolske naloge raje opravljajo sami (Schmeck 
in Lockhart, 1983).  

V sodobnih učilnicah dobijo tisti bolj zgovorni učenci največ pohval, odobravanja, 
pozornosti in pomoči. Medtem pa introvertirani učenci tiho in marljivo opravljajo 
naloge, počasneje reagirajo na spremembe, njihovi končni rezultati pa so lahko 
nemalokrat bogati, a pogosto ostanejo neopaženi. Mnogo ekstravertiranih ljudi 
meni, da morajo introvertirane nekako popraviti, kar pa lahko vodi v predsodke, 
odpor in nizko samopodobo introvertiranih. Poleg tega so introvertirani učenci v 
šoli pogosto poimenovani z negativnimi oznakami, kot so samotar, preveč tih ali 
počasen, kar lahko pri njih posledično vzbudi občutek neustreznosti in 
prepričanje, da ne spadajo v njihovo šolsko skupnost (Dow, 2013). C. Peklaj in S. 
Pečjak (2015) poudarjata pomembnost tega, da ima vsak član v razredu vsaj 
enega prijatelja.  

Nekateri mladostniki imajo po besedah Tyrona (2005, v Condon in Ruth-Sahd, 
2013) sposobnost, da izražajo ekstravertirano vedenje v razredu, kadar je to 
potrebno. To so tisti introvertirani, ki imajo bolj razvite veščine samonadzorovanja 
in so bolj spretni v ekstravertiranem vedenju, kadar obstaja zahteva pod tem. Pri 
teh veščinah gre za sposobnost spreminjanja vedenja z namenom ustrezati 
zaznanim družbenim pričakovanjem ter z natančnim presojanjem, katero vedenje 
je ustrezno v določeni situaciji, in posnemanjem tistih ljudi, ki to zaželeno vedenje 
izražajo. S. Cain (2014) pravi, da se introvertirani mladostniki včasih tako trudijo 
dajati vtis, da so bolj ekstravertirani, da se pri tem lahko precej izčrpajo. Zato N. 
D. Fanning (2000) poudarja, da je pomembno introvertiranim mladostnikom 
zagotoviti čas, ki ga potrebujejo za pripravo in počitek od izkušnje, ki je od njih 
zahtevala ekstravertirano vedenje. 

Skozi raziskavo (Tary II, 2014) se je na podlagi razumevanja potreb razvila ideja, 
da je potrebno interveniranje glede pomoči bolj introvertiranim učencem, da bi se 
le-ti v šolskem okolju počutili bolj prijetno. Potrebni pa sta tudi večja 
ozaveščenost in pozornost glede introvertiranosti pri otrocih in mladostnikih v 
razredih. Če se ti namreč v šoli ves čas počutijo tako, kot je opisano v tem 
poglavju, je po navedbah S. E. Dow (2013) zanje namreč precej težje, da bi lahko 
zbrano sledili vsem učnim dejavnostim. Poleg tega se mladostnik, ki je nenehno 
pod pritiskom, da se vede izven svojih običajnih vedenjskih vzorcev, ne more učiti 
tako učinkovito, kot bi se lahko sicer. Mnogi posledično dosežejo tudi slabši 
akademski ter družbeni uspeh. 

 

2.4.2 INTROVERTIRANOST IN UČNI USPEH 

V literaturi se poraja tudi veliko vprašanj glede povezanosti osebnostnih stilov z 
učno uspešnostjo. Tudi glede učnega uspeha v povezavi z dimenzijo 
introvertiranost – ekstravertiranost je opravljenih precej raziskav.  

Razburjenost oziroma vznemirjenost ima večji vpliv na introvertirane in njihovo 
uspešnost izvajanja nalog, manj pa na ekstravertirane. Vendar to ne sme voditi v 
sklep, da introvertirani dosegajo slabše ocene v šoli kot ekstravertirani. 
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Raziskave namreč kažejo ravno nasprotno (Schmeck in Lockhart, 1983). Ena 
izmed raziskav je na primer pokazala, da so lahko tako introvertirani kot 
ekstravertirani učenci enako uspešni, če so jim nudene enakopravne možnosti za 
učenje (Igbojinwaekwu idr., 2007). Busch (1982, v Wong, 2011) pa skozi pregled 
različnih raziskav ugotavlja, da obstaja za introvertirane učence večja verjetnost, 
da bodo v srednji šoli in na fakulteti dosegali boljši učni uspeh. 

K. Wentzel (2003, v Peklaj in Pečjak, 2015) s pomočjo analize obstoječih študij 
ugotavlja, da naj bi bila socialna kompetentnost vsaj do določene mere 
predhodnik učne kompetentnosti. Seveda pa nekaterim bolj ustrezajo določeni 
načini učenja ter poučevanja, drugim pa morda drugi. A. Walker (2007) opisuje, 
da introvertiranim učencem bolj ustreza sistematično učenje in ponavljanje 
informacij za preverjanje, ekstravertirani pa več pridobijo skozi skupinske oblike 
učenja, diskusije ter deljenje misli in idej z drugimi. 

H. Smrtnik Vitulić in S. Prosen (2011) pokažeta, da je povezanost med dimenzijo 
ekstravertiranosti in študijskimi dosežki na fakulteti najpogosteje nepomembna ali 
celo negativna. Chamoro-Premuzic in Furnham (2003, v Smrtnik Vitulić in 
Prosen, 2011) opišeta razloge, zakaj je temu tako. Manj ekstravertirani učenci 
verjetno več časa namenjajo učenju, bolj ekstravertirani pa socialnim 
dejavnostim, zato prvi dosegajo višje učne dosežke. Introvertirani učenci naj bi 
tako pogosto imeli prednost na področju pisanja, medtem ko naj bi se 
ekstravertirani bolje odrezali pri ustnih preizkusih. 

Čeprav naj bi ekstravertirani učenci bolj uživali v skupinskem delu, to še ne 
pomeni, da dosegajo višje ocene za delo v skupinah kot bolj introvertirani 
(Walker, 2007). Med nagnjenostjo učencev k verbalni participaciji pri pouku in 
ocenami naj ne bi obstajala povezanost (The Master Educator, 2007, v Condon 
in Ruth-Sahd, 2013). Medtem ko sta si introvertiranost in ekstravertiranost 
enakovredni glede inteligentnosti, pa za introvertiranost velja boljša napoved 
glede akademskih dosežkov kot glede inteligenčnega količnika (Bart, 2011, v 
Condon in Ruth-Sahd, 2013).  

V literaturi se pogosto poraja vprašanje, ali je primerno, da se ocenjuje tudi 
sodelovanje učencev. Jacobs in Chase (1992, v Bean in Peterson, 1998) 
navajata nekaj razlogov, zakaj se sodelovanje v razredu ne bi smelo ocenjevati. 
Profesorji po njunem mnenju v splošnem ne zagotavljajo dovolj dobrih navodil 
glede tega, kako izboljšati participacijo, poleg tega je interpretacija vedenja 
učencev zelo subjektivna in ni enostavna, samo določitev ocen pa je tudi zelo 
težko obrazložiti, dokazati oziroma upravičiti. Samo sodelovanje je nenazadnje 
pogosto odvisno od osebnosti učencev, pri čemer so v slabšem položaju 
sramežljivi in bolj introvertirani učenci.  

S. E. Dow (2013) predlaga, da fokus učitelja ne bi smel biti usmerjen le na 
rezultate skupinskega dela. Občasno bi se moral pozornost posvetiti tudi vidikom, 
kako dobro se člani skupine poslušajo med seboj, kako vključujejo vse člane v 
končni produkt, na to, katere veščine se skozi proces krepijo, in na to, ali so 
učenci s skupinskim delom kaj pridobili ter kaj se da še izboljšati oziroma 
spremeniti za delo v prihodnje. 

Veliko vlogo pri uspehu mladostnikov imajo tudi učitelji. C. Peklaj in S. Pečjak 
(2015) navajata, da so se učiteljeva pričakovanja v različnih raziskavah pokazala 
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kot pomemben napovednik uspešnosti učencev. Večina raziskav, v katerih so 
poskušali po naključju vzbuditi visoka pričakovanja učiteljev do določenih 
učencev, je potrdila vpliv le-teh na doseganje višjih rezultatov pri teh učencih za 
razliko od njihovih vrstnikov. Good in Brophy (2008, v Peklaj in Pečjak, 2015) 
omenita še učinek samoizpolnjujočih pričakovanj. Gre za neutemeljena 
pričakovanja, ki vodijo k vedenju, ki omogoči, da se ta pričakovanja uresničijo. 
Vse to lahko sproži pomembne spremembe v učenčevem vedenju. 

Izrednega pomena je torej, kako dobro učitelj pozna in razume introvertiranost pri 
učencih, saj lahko pomembno vpliva na to, kako se bodo mladostniki v razredu 
vedli, na njihovo doživljanje samih sebe in na učni uspeh mladostnikov. 

 

2.4.3 UPORABA PROSTORA V IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU 

C. Peklaj in S. Pečjak (2015) pravita, da smo ljudje zelo občutljivi na prostor, ki 
ga uporabljamo. Rezultati številnih raziskav so potrdili vpliv kakovosti učnega 
okolja na spoznavne, čustvene in socialne procese pri mladostnikih v razredu. 
Mnoge najpomembnejše institucije sodobnega življenja pa so po besedah 
avtorice S. Cain (2014) zasnovane predvsem za bolj ekstravertirano naravnane 
posameznike, torej za tiste, ki bolj uživajo v skupinskih projektih in ki brez težav 
prenašajo visoko raven stimulacije. V mnogih šolah so opustili tradicionalno 
postavitev po vrstah, obrnjenih proti učitelju. Učilnice so danes večinoma 
oblikovane tako, da mladostniki sedijo v klopeh, razvrščenih v skupine oziroma 
»otoke« po štiri ali več klopi skupaj. To naj bi sicer olajšalo mnoge učne 
dejavnosti, vendar lahko pretirana stimulacija pri nekaterih mladostnikih učenje 
tudi ovira. S. E. Dow (2013) pravi, da je lahko včasih za bolj introvertirane učence 
moteče že, če na primer drugi ljudje sedijo preblizu, v skupini pa je različnih 
dražljajev še mnogo več. S. Cain (2014) pravi, da rešitev ni v odpravi osebnega, 
neposrednega sodelovanja, treba pa bi bilo dodelati način, kako se to izvaja. 

Schmeck in Lockhart (1983) navajata predpostavko Eysenckove teorije, da se 
bodo ekstravertirano naravnani mladostniki učili in razumeli snov bolje v zelo 
stimulativnem okolju, bolj introvertirano naravnani mladostniki pa v okolju, ki je 
mirno, tiho in v katerem ni prisotnosti intenzivnih dražljajev.  

Pomemben del dojemanja prostora je tudi glasnost. Na introvertirane naj bi imel 
hrup velik vpliv. Weinstein (1978, v Standing, Lynn in Moxness, 1990) navaja, da 
kažejo introvertirane osebe običajno odpor do hrupa v okolju. Standing idr. (1990) 
so opravili raziskavo, ki je pokazala, da je lahko celo najmanjša raven hrupa 
škodljiva za določene posameznike, za katere velja velika verjetnost, da so 
introvertirani. Green (1984, v Igbojinwaekwu idr., 2007) opisuje, da se pri 
introvertiranih prisotnost močnega hrupa v večji meri izraža tudi s telesnimi 
odzivi, na primer s kožnim odzivom. Aron (1998, v Dow, 2013) opiše pojav, ko je 
prisotnih preveč dražljajev ter se telo in možgani dejansko »izklopita«. Medtem 
ko se to zgodi, se oseba počuti, kot da nima nadzora, občutki po celem telesu pa 
jo opozarjajo, da je v težavah. Hrup v ozadju in določena glasba naj bi v večji 
meri ovirala koncentracijo pri introvertiranih kot pa pri ekstravertiranih 
mladostnikih (Senechal, 2012, v Condon in Ruth-Sahd, 2013).  



21 
 

V sklop dojemanja prostora spada tudi osebni prostor. C. Peklaj in S. Pečjak 
(2015) pravita, da se mora učitelj zavedati, da lahko kdaj vdre v intimni prostor 
mladostnika, in prepoznati značilne znake, ki nakazujejo, da se je to zgodilo. 

Dejstvo pa je, da v razredu ne more biti vedno le tišina ali le glasno dogajanje in 
vzpostavljanje ravnovesja med tema dvema vidikoma ponazarja tudi realnost 
življenja in sveta, v katerem živimo. V razredu so lahko tišji dnevi, kadar učenci 
na primer berejo, raziskujejo, pišejo individualno, brez večje interakcije med 
seboj. Glasnejši dnevi pa so namenjeni sodelovanju pri skupinskem delu, 
različnim projektom in diskusijam. Na te dni učenci medsebojno aktivno 
sodelujejo in komunicirajo. Na ta način so lahko zajeti in upoštevani vsi stili 
učenja (Dow, 2013).  

N. D. Fanning (2000) poda predlog, da bi se morale na delovnih mestih 
upoštevati potrebe introvertiranih. V ta namen predlaga zagotovljen prostor, 
kamor bi se lahko zaposleni umaknili, kadar bi potrebovali miren prostor in čas za 
razmislek v tišini. Podobna ideja bi se lahko uporabila tudi v šolskem prostoru. 
Preden pa se v učilnice uvajajo večje spremembe, S. E. Dow (2013) opozarja na 
nujnost skrbnega premisleka. C. Peklaj in S. Pečjak (2015) poudarjata, kako 
pomembno je, da se učitelj zaveda, kako uporablja prostor v učilnici, kaj s tem 
sporoča ter na kakšen način spodbuja učence. Pomembno je, da razmišlja tudi o 
tem, kdaj se lahko učenci morda počutijo ogrožene zaradi njegove neustrezne 
uporabe prostora. Tako učitelj kot tudi svetovalni delavec si morata po njunem 
mnenju nenehno prizadevati za izboljšanje kakovosti učnega okolja.  

Schmeck in Lockhart (1983) pravita, da je izziv, kako zagotoviti nekaj več 
stimulativnega okolja za tiste bolj ekstravertirane in kako tiste bolj introvertirane 
obvarovati pred preveč dodatnimi dražljaji. Avtorja menita, da so na tem mestu 
potrebne kreativne rešitve. In ker je neizogibno dejstvo, da si bodo introvertirani 
in ekstravertirani skupaj delili učilnico, pa S. E. Dow (2013) meni, da je 
odgovornost vseh skupaj, da dosežejo soglasje, na kakšen način si jo bodo delili. 

 

2.4.4 SKUPINSKA / INDIVIDUALNA OBLIKA DELA 

Obstaja več vrst učnih oblik. Kubale (2001) razlikuje med frontalno učno obliko, 
pri kateri gre za neposredno poučevanje, ter med skupinsko in individualno učno 
obliko, kamor spadata še delo v dvojicah in samostojno delo. Poleg teh pa 
obstajajo še dopolnilne učne oblike, na primer učne ekskurzije, razni krožki, 
kulturne in športne dejavnosti in podobno. Pri individualni učni obliki so učenci 
prepuščeni predvsem lastnemu znanju in sposobnostim in tudi končni uspeh je 
odvisen od angažiranosti vsakega posameznika posebej. Avtor pravi, da se s 
pomočjo te učne oblike učenci navajajo na samostojnost. Ta pa jim lahko koristi 
tudi ob šolskih nalogah izven pouka in na sploh v življenju. Gre torej za 
samostojno delo posameznih skupin učencev. 

Meyer (1956, v Kubale, 2001) opredeljuje skupinsko učno obliko kot delo 
učencev v majhnem socialnem krogu. V tem krogu pa se na podlagi medsebojne 
povezanosti članov skupine realizira učni cilj. Kubale (2001) navaja, da ima 
skupinska učna oblika številne prednosti pred frontalno in individualno obliko. Pri 
frontalnem pouku je težišče dela namreč na učitelju, v največji meri pa gre za 
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realizacijo informativnih oziroma materialnih, manj pa vzgojnih in formativnih 
nalog pouka.  

Skupinska učna oblika pa je iz nekaterih vidikov lahko tudi problematična. 
Rezultati raziskave A. Walker (2007) kažejo, da imajo mladostniki, ki so sebe 
označili za ekstravertirane, bolj pozitivne izkušnje v skupinskem delu in da imajo 
introvertirani mladostniki v primerjavi z ostalimi verjetneje negativne izkušnje pri 
skupinskem delu. Ena možna razlaga za to je, da mladostnikova osebnost vpliva 
na to, kako doživlja sodelovanje z drugimi, to pa vpliva na njegovo interakcijo z 
ostalimi člani skupine, kar pa navsezadnje vpliva tudi na to, kakšna bo njihova 
izkušnja in dojemanje skupinskega dela. M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) 
opisujeta, da so procesi učenja pri introvertiranih usmerjeni bolj navznoter, 
medtem ko ekstravertiranim bolj koristi, če imajo znanje možnost izraziti in deliti 
navzven, preko komunikacije z drugimi. Tako je zanje idealno delo v skupinah ali 
dvojicah, kjer lahko člani med seboj kritično presojajo razumevanje snovi. 
Introvertirani učenci pa so po navedbah J. D. Burruss in L. Kaenzig (1999) lahko 
zelo zgovorni in družabni v majhnih skupinah ljudi, tihi in odmaknjeni pa 
postanejo, ko morajo delati v velikih skupinah.  

Tudi sodelovanje v diskusijah s celotnim razredom je lahko za introvertirane zelo 
neprijetno. Četudi so vnaprej seznanjeni s temo oziroma snovjo, ki se obravnava, 
se je pri diskusijah v pogovor treba vključevati sproti in ni časa za poglobljen 
razmislek in urejanje misli v bolj smiselno celoto. Tudi teme se menjujejo hitro, 
kar naj bi bolj ustrezalo ekstravertiranim. Bolj introvertiranim je namreč težje 
preusmerjati pozornost iz ene stvari na drugo v tako kratkem času. Bolj jim 
ustreza delo v manjših skupinah ali dvojicah.  

Kubale (2001) priporoča, da si učenci pred začetkom izvajanja skupinskega dela 
razdelijo posamezne funkcije. V skupinah so lahko posledično celo bolj uspešni, 
kadar imajo dodeljeno neko vlogo, nalogo, na primer biti zapisnikar, nekdo, ki 
skrbi za čas (Wood, 2012, v Condon in Ruth-Sahd, 2013), ali pa na primer 
poročevalec, povezovalec, oblikovalec (Kubale, 2001) ali pa, kot navaja S. E. 
Dow (2013), nekdo, ki je odgovoren za vodenje, organizacijo logistike, 
predstavljanje končnega izdelka in podobno. Na ta način tudi lažje kontrolirajo 
dražljaje, katerim so izpostavljeni. Če je vsakemu članu skupine dodeljena vloga 
oziroma neka specifična naloga, bo to tudi introvertiranim mladostnikom nudilo 
priložnost, da bolj sproščeno sodelujejo v aktivnosti. Še posebej so 
problematične skupine, ki štejejo več kot štiri člane. Velika verjetnost je, da bodo 
take skupine prej skrenile od zadane naloge, da bo končni izdelek manj uspešen 
in da bo vsaj ena oseba ostala v diskusiji bolj v ozadju. Kubale (2001) tako 
opozori na to, da mora učitelj pri določanju optimalnih velikosti skupin upoštevati 
psihološke in delovno-tehnične vidike.  

Učitelji bi se morali zavedati, da so lahko za bolj introvertirane učence določeni 
elementi skupinskega dela problematični (Walker, 2007). N. D. Fanning (2000) 
opisuje, kako kompleksnost miselnih procesov pri bolj introvertiranih ljudeh kaže 
na to, da je zanje lažje ostati v vlogi opazovalca, kot da svoje misli delijo s 
skupino. To je še bolj oteženo, če skupino sestavljajo pretežno ekstravertirani 
mladostniki, saj je bolj introvertiranim takrat še težje vskočiti v hiter tempo 
pogovora in priti do besede. Potrebno je torej veliko energije in napora, da pridejo 
do priložnosti in se opogumijo, da delijo svoje mnenje.  
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Medtem ko bolj ekstravertiranim mladostnikom ugaja, da so obkroženi z ljudmi in 
da si skupaj z njimi podajajo in premlevajo ideje, tistim bolj introvertiranim 
ustreza, da imajo svoj prostor, mir in čas za premišljevanje o ideji v tišini, preden 
se pomaknejo naprej na drugo idejo ali temo (Jacobs, 2014). Čeprav 
introvertirani učenci raje opravljajo šolsko delo sami in v tišini kot v skupinah, pa 
tovrstnega učenja ne smemo pojmovati kot pasivnega. Refleksija je namreč prav 
tako aktiven proces kot diskutiranje (The Master Educator, 2007, v Condon in 
Ruth-Sahd, 2013). Svoje sodelovanje bodo izrazili na drugačen način, na primer 
v pisnem poročilu po končani diskusiji, saj so med samim dogajanjem vpijali 
raznovrstne informacije. S pisnim izražanjem lahko tako pogosto celo presenetijo 
učitelja, kajti čeprav so med samo diskusijo morda delovali odsotni in 
nezainteresirani, lahko skozi pisno nalogo pogosto pokažejo, da imajo dober 
vpogled in refleksijo situacije iz različnih zornih kotov (Dow, 2013). Tudi Wong 
(2011) opaža, da je domača naloga introvertiranih učencev pogosto bolj 
kvalitetno opravljena kot naloga ekstravertiranih učencev. Učitelji in vrstniki v 
razredu torej ne bi smeli takoj sklepati, da tišina introvertiranih učencev pomeni 
pomanjkanje interesa ali poskus izogibanja vlogi člana skupine in njenim 
obveznostim (Jacobs, 2014). 

Vsi vidiki skupinskega dela pa seveda niso negativni niti za introvertirane. Čeprav 
raziskava A. Walker (2007) potrjuje, da naj bi imeli ekstravertirani mladostniki bolj 
pozitivne izkušnje glede skupinskega dela, pa poleg tega rezultati kažejo, da 
imajo tudi mnogi introvertirani neke pozitivne izkušnje glede skupinskega dela. 
Razlika je v tem, da je za introvertirane učence v primerjavi z ostalimi bolj 
verjetno, da bodo imeli v skupinskem delu negativne izkušnje. 

Zanimivo pa je dejstvo, da nekatere raziskave kažejo na to, da ima skupinsko 
učenje mnogo kognitivnih in učinkovitih prednosti, na primer višje rezultate na 
standardiziranih testih, višjo raven ustvarjalnosti in ostalih miselnih procesov, 
višjo raven samozavesti in večjo naklonjenost šoli, vrstnikom in učiteljem (Smith, 
Sheppard, Johnson in Johnson, 2005, v Jacobs, 2014). Obstaja pa razmeroma 
malo empiričnih dokazov v literaturi, da sodelovanje v razredu dejansko olajšuje 
učenje in reševanje problemov. Poleg tega je večina tovrstnih raziskav opravljena 
v laboratorijih in ne v dejanskih učilnicah (Murray, 1991; Smith, 1977, v Murray in 
Lang, 1997). Raziskava, ki sta jo opravila Murray in M. Lang (1997) pa potrjuje 
sklep, da lahko aktivna participacija v razredu vsaj pod določenimi pogoji izboljša 
učenje snovi in pripomore k razvoju veščin reševanja problemov.  

Pojem skupinsko učenje pa zajema mnogo več kot zgolj drugačen sedežni red ali 
razporeditev učencev v skupine. Dobro zastavljeno skupinsko učenje lahko po 
mnenju Jacobsa (2014) zagotovi produktivno okolje za delo tudi introvertiranim 
učencem. V nadaljevanju navede nekaj principov in tehnik, ki lahko pripomorejo k 
bolj učinkoviti uporabi skupinskega učenja. Izpostavim lahko pomembnost 
majhnih skupin ali dvojic, s čimer lahko dosežemo maksimalno količino 
interakcije med vrstniki. Avtor navaja, da bo v tem primeru tudi poročanje 
ugotovitev iz skupine pred celim razredom za posameznika manj stresno, saj ne 
bo predstavljal svojih lastnih idej, temveč skupne rezultate diskusije v manjši 
skupini. Pomembno je, da so učitelji pozorni na to, da učencem nudijo zadosti 
podpore, da se bodo le-ti v aktivnostih lahko počutili dovolj samozavestne. 
Pomembno pa je zagotoviti tudi enakopravno možnost sodelovanja. Ta princip 
predpostavlja, da so med skupinskimi aktivnostmi introvertirani pogosto v ozadju, 
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medtem ko bolj ekstravertirani dominirajo v diskusijah in sprejemanju odločitev. 
Po mnenju avtorja bi bilo učencem treba zagotoviti čas za premislek, preden sledi 
interakcija z ostalimi člani.  

Eden izmed medijev, ki introvertiranim zagotavlja bolj prijazno komunikacijo, pa je 
na primer tudi internet (Jacobs, 2014). Tisti učenci, ki v razredu pogosteje 
sodelujejo, so po večini bolj ekstravertirani, odprti za nove izkušnje in čustveno 
stabilni. Učenci, ki bolj sodelujejo v virtualnem učnem okolju, pa so po 
ugotovitvah raziskave bolj introvertirani. Introvertirani učenci doživljajo virtualno 
komunikacijo kot bolj varno (Caspi, Chajut, Saporta in Beyth-Marom, 2006).  

Ena izmed možnih prilagoditev je tudi uvedba nekakšnega kolobarjenja 
sodelovanja v skupini. To pomeni, da gre za dogovorjeno izmenično sodelovanje, 
tako da vsak pride kdaj na vrsto in vsak tudi ve, kdaj so na vrsti za aktivno 
vključevanje v diskusijo (Issacs, 2009).  

Čeprav naj bi bili introvertirani mladostniki načeloma uspešni učenci, če 
predpostavljamo, da nimajo kakšnih osebnih ali učnih težav, pa po besedah M. 
Condon in L. Ruth-Sahd (2013) potrebujejo potrditev, da ni povsem nič narobe s 
tem, če si želijo čas, ko se lahko v miru in tišini posvetijo učenju ter refleksiji. 
Dodajata, da je to ne samo normalno, temveč zanje celo koristno, sploh z 
akademskega vidika. Jacobs (2014) pravi, da se je treba zavedati dejstva, da je 
pomemben vidik enakih možnosti za sodelovanje in ne enaka količina 
sodelovanja. Niti za introvertirane niti za ekstravertirane učence namreč ne bi bilo 
koristno, če bi jim bilo ukazano sodelovati popolnoma enako količino časa. 

 

2.4.5 VLOGA VRSTNIKOV IN UČITELJEV PRI DOŽIVLJANJU IN 
RAVNANJU Z INTROVERTIRANOSTJO 

Čeprav pri vsakem posamezniku najdemo tako značilnosti ekstravertiranosti kot 
introvertiranosti, je pogosto tipično za vsak tip osebnosti, da podcenjuje sebi 
nasprotni tip oziroma pri njem vidi bolj negativne lastnosti (O'Connor, 1985, v 
Dow, 2013). Introvertirani učenci so pogosto prezrti ali zasmehovani tako s strani 
učiteljev kot vrstnikov zaradi svoje zadržanosti ali navidezne počasnosti (Dow, 
2013).  

Šola je lahko eden od virov, ki mladostniku povzroča stisko. Pomembno področje 
so mladostnikovi odnosi s sošolci (Tomori, 1994). H. Smrtnik Vitulić (2009) 
opisuje, da se otrok v šoli sreča z novimi sošolci, s katerimi navezuje stike, 
komunicira in se uveljavlja v medosebnih odnosih. Slaba plat nagnjenosti k 
introvertiranosti pa je lahko ta, da te ostali lahko nepravično presojajo in 
ocenjujejo, kar pomeni, da je lahko posledično tudi težje sklepati prijateljstva 
(Daly, 2004, v Condon-Ruth-Sahd, 2013). Učitelji in sošolci v razredu ne 
razumejo povsem introvertiranih učencev in jih lahko pogosto vidijo kot asocialne, 
socialno nespretne in boječe (Daly, 2004, v Condon-Ruth-Sahd, 2013). Počutje 
učenca v šoli in njegovo doživljanje skupnosti, v katero je v šoli vključen, mu 
lahko pogosto povzročata stiske, ki mu otežujejo šolanje in lahko v njem celo 
vzbudijo odpor do šole. Zaradi tega učencu izgoreva veliko energije, poslabša pa 
se lahko tudi njegova učna uspešnost. Po drugi strani pa lahko dobri odnosi s 
sošolci pripomorejo k lažjemu premagovanju tistih šolskih obremenitev, ki mu 
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same po sebi niso zanimive ali prijetne (Tomori, 1994). Odnosi z vrstniki so tako 
za otroke in mladostnike osrednjega pomena (Košir, 2013).  

Za introvertiranega učenca je zelo pomemben tudi njegov odnos z učiteljem. 
Mnogi učitelji vidijo introvertiranega učenca kot nekoga, ki ima težave, in ne zgolj 
kot nekoga, ki pripada drugemu osebnostnemu tipu (Burruss in Kaenzig, 1999). 
S. Cain (2014) trdi, da je ogromno učiteljev danes prepričanih, da so idealni 
učenci tisti bolj ekstravertirani. Introvertirane lahko vidijo kot zaprte, nedostopne, 
skrivnostne ali molčeče. J. D. Burruss in L. Kaenzig (1999) dodajata, da jih lahko 
učitelji posledično poskušajo spodbuditi, da bi postali bolj družabni, da bi govorili 
več in bolj spontano, da bi bolj sodelovali v velikih skupinah in bili na splošno bolj 
družabni v socialnih interakcijah. Schmeck in Lockhart (1983) pa omenita drug 
vidik, in sicer da lahko ravno introvertirani učenci dajejo vtis idealnih učencev, ker 
sedijo tiho, so pri miru in ne povzročajo posebnih težav, ekstravertirani učenci pa 
naj ne bi toliko marali sedeti pri miru, iskali naj bi bolj aktivne dejavnosti in 
posledično tudi bolj motili pouk.  

V razredu najdemo mladostnike, ki z veseljem pokažejo svoje znanje in 
sodelujejo. Na drugi strani pa najdemo mladostnike, ki delujejo zelo mirni in 
dajejo občutek, kot da na zastavljena vprašanja nimajo odgovorov. Učiteljem se 
zdijo, kot da nimajo interesa za dogajanje v razredu, in nekateri izmed njih jih 
posledično ne jemljejo resno. Še posebej manj izkušeni učitelji se težje soočajo s 
poučevanjem teh dveh različnih skupin učencev v istem razredu. V večini situacij 
se tako v večji meri posvečajo bolj ekstravertiranim učencem, saj imajo občutek, 
da le-ti olajšujejo njihovo delo in da je delo z njimi bolj zanimivo od dela z 
introvertiranimi učenci, ki večino časa delujejo bolj pasivni (Igbojinwaekwu idr., 
2007).  

Opravljena raziskava glede vedenja učencev je pokazala, da učitelji povezujejo 
vedenje, kot je na primer, da učenci ne dvignejo roke v razredu, se izogibajo 
očesnemu stiku ter ne komunicirajo preveč z ostalimi vrstniki, z nižjo 
inteligentnostjo ter zmanjšanim učnim potencialom (Bosacki, Coplan, Rose-
Krassner in Hughes, 2007, v Condon in Ruth-Sahd, 2013). V splošnem naj bi bili 
učitelji prepričani, da se učenci naučijo največ, kadar zavzamejo aktivno vlogo v 
učnem procesu (Petress, 2006 v Czekanski in Wolf, 2013). 

Ko si mladostnik enkrat ustvari podobo tihega učenca v razredu, je zanj to zelo 
težko spremeniti (Dow, 2013). A Schultz (2009, v Condon in Ruth-Sahd, 2013) 
meni, da lahko tišino mladostnikov, pogosto slabo sprejeto s strani učiteljev, 
pojmujemo drugače. Razlog je lahko v tem, da mladostnik potrebuje čas za 
razmislek o predstavljenih konceptih ali pa morda prihaja iz kulture, v kateri je 
tišina cenjena. Tišino pri introvertiranih ali sramežljivih mladostnikih lahko 
namesto zgolj kot šibkost pojmujemo tudi kot uveljavljanje osebnih preferenc in 
zaščito samega sebe.  

S. E. Dow (2013) razloži, da obstaja jasna razlika med tem, kako introvertirane in 
ekstravertirane osebe procesirajo informacije in organizirajo dražljaje iz okolja, 
kar vpliva tudi na to, kako se učijo in kako jih drugi dojemajo. Zato je zelo 
tvegano, če učitelj idealizira ene pred drugimi, saj s tem poveča možnost za 
stigmatizacijo in zapostavljenost določenih učencev in zmanjša možnost za 
njihovo uspešnost. M. Condon in L Ruth-Sahd (2013) še dodata, da zgolj podoba 
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ekstravertiranih ne bi smela osvojiti srca učiteljev na način, da je to v škodo 
introvertiranim učencem in da bi morali učitelji, ki verjamejo, da je 
ekstravertiranost pogoj za visoke akademske dosežke, to idejo opustiti.  

C. Peklaj in S. Pečjak (2015) omenita v osebo usmerjeno paradigmo, ki temelji 
na humanističnem pristopu Carla Rogersa. Ta paradigma poudarja pomen 
učiteljeve sposobnosti empatije. Gre za razumevanje učencev, zmožnost, da se 
postavijo v učenčeve čevlje, da pogledajo na stvari z učenčevega zornega kota, 
toplino in brezpogojno pozitivno sprejemanje. S. E. Dow (2013) nadaljuje, da je 
izrednega pomena za učitelje, da resnično razumejo razlike ter prepoznajo 
vedenjske vzorce introvertiranih in ekstravertiranih učencev, da v razredu 
omogočijo, da si oboji enakovredno delijo prostor in pozornost ter da hkrati 
pomagajo učencem, da prepoznajo, se prilagodijo in vključijo ostale v svoj 
vsakdan. Bolj kot učitelj pozna otroke, bolj jim lahko po mnenju K. Miller (2000) 
tudi pomaga. Vendar pa S. E. Dow (2013) pravi, da je pomembno, da učitelji ne 
razkrijejo učencem, da zanje predpostavljajo, da so bodisi bolj introvertirano 
bodisi bolj ekstravertirano naravnani. Take dogmatične oznake so lahko 
nepravične, polne predsodkov in omejitev. Namesto tega bi morali imeti 
mladostniki sami možnost spoznavati sami sebe ter ugotoviti, v katero smer tega 
kontinuuma se bolj nagibajo. Ko spoznajo svoj prirojen temperament, lahko te 
informacije uporabijo za boljše razumevanje lastnega vedenja, učnih stilov in 
socialnih potreb. Nikakor pa se od njih ne sme zahtevati, da ta spoznanja 
razkrijejo ostalim, če jim to ni prijetno. Tudi A. Kompare idr. (2002) poudarjajo, da 
je v človekovem življenju izredno pomembno razumevanje samega sebe, drugih 
in medsebojnih odnosov.  

 

2.4.6 VLOGA SVETOVALNE SLUŽBE PRI RAVNANJU Z 

INTROVERTIRANIMI MLADOSTNIKI 

Gledano z vidika posameznega vrtca, šole, dijaškega doma ali zavoda za otroke 
in mladostnike s posebnimi potrebami opravlja svetovalna služba v slovenskem 
šolskem prostoru notranje razvojno in svetovalno delo tako za posamezno 
ustanovo kot celoto kot tudi za vse njene podsisteme (Bezić, Rupar in Škarič, 
2003).  

»Delo svetovalne službe je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju šole tako 
splošnim kot posebnim potrebam učencev. Šolska svetovalna služba sodeluje pri 
vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev ter v 
tem istem temeljnem okviru tudi učencev s posebnimi potrebami.« Delo 
svetovalne službe v osnovnih šolah tako temelji na primer na: »posebni skrbi pri 
sprejemu in uvajanju otrok v šolo, upoštevanju splošnih značilnosti razvoja, 
upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem in socialnem razvoju, 
upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti, 
ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oziroma 
vzgojno-izobraževalnega dela z učenci …« (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008b, str. 
17). V gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih ter strokovnih šolah in v dijaških 
domovih pa temelji na primer na: »upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti 
v telesnem, osebnem in socialnem razvoju dijakov, ugotavljanju značilnosti in 
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možnosti za izboljšanje vsakdanjega življenja in dela v šoli …« (Čačinovič 
Vogrinčič idr., 2008a, str. 17) 

C. Peklaj in S. Pečjak (2015) poudarjata pomembnost vloge učiteljev razrednikov 
in svetovalnih delavcev. Svetovalni delavci naj bi učiteljem skozi posvetovalni 
model pomagali oblikovati preventivne dejavnosti v razredu, s katerimi bi se 
povečala socialna kompetentnost mladostnikov in ki bi pripomogle k povezovanju 
mladostnikov med seboj.  

Svetovalni delavci lahko introvertirane mladostnike opremijo z ustreznimi 
informacijami, seznanijo z viri pomoči, ki so na voljo na njihovi ustanovi, ter jih po 
potrebi usmerijo še k drugim zunanjim virom informacij in pomoči. Mladostnikom 
je lahko v veliko pomoč že to, da je njihova introvertiranost s strani svetovalnega 
delavca priznana in sprejeta kot normalna ter da jim le-ta pomaga pri sebi 
prepoznati močna področja in spoprijemalne strategije. Večina izobraževalnih 
ustanov ima na voljo tudi karierno svetovanje, kjer lahko mladostnik med drugim 
opravi test osebnosti in se o dobljenih rezultatih individualno posvetuje s 
strokovnjakom (Condon in Ruth-Sahd, 2013). V ciljih osnovne šole je med drugim 
zapisano, da je vloga šole razvijati kritičnega, avtonomnega, odgovornega in 
samostojnega posameznika, kar med drugim vključuje razvoj sposobnosti za 
razumevanje svojih osebnostnih lastnosti, interesov ter močnih področij znotraj 
kariernih izbir (Kalin, Krek, Medveš, Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2011).  

Svetovalni delavec ima poleg tega vlogo informiranja učitelja, po potrebi pa lahko 
izvaja tudi daljše sistematično delo, ki vključuje različne intervencije. Na ravni 
celotne šole pa lahko skrbi za informiranje o pomembnosti kakovostnega učnega 
okolja in ostalih pomembnih temah (Peklaj in Pečjak, 2015). Pri delu 
svetovalnega delavca z učitelji je poudarek torej na posvetovalnem delu z 
namenom preventive, intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije 
dela. Pri tem je pomembno upoštevati načelo interdisciplinarnosti, načelo 
celostnega pristopa in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu (Čačinovič 
Vogrinčič, 2008b).  

 

2.5 POMEMBNA PODROČJA OZIROMA PREDLOGI ZA 
SPREMEMBE/DELO 

Po besedah C. Peklaj in S. Pečjak (2015) je ena izmed pomembnih značilnosti 
šolske kulture njena stabilnost. Ko se na šoli nekateri pogledi in prepričanja 
utrdijo, jih je namreč težko oziroma skoraj nemogoče spremeniti. Spremembe se 
lahko zgodijo šele, ko se ustrezno spremeni celoten kompleks prepričanj. Poleg 
tega pa gre za dolgotrajen proces, v katerem je treba biti pozoren tudi na možen 
odpor učiteljev do sprememb.  

V nadaljevanju je navedenih nekaj priporočil učiteljem in svetovalni službi za 
delo, ki zajema upoštevanje potreb in značilnosti introvertiranih mladostnikov. 
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2.5.1 PRIPOROČILA UČITELJEM IN SVETOVALNI SLUŽBI 

Učitelji so poleg staršev ene izmed ključnih odraslih figur za posameznika in 
njegovo uspešnost, ki lahko preko interakcij dolgoročno vplivajo na razvoj in 
uspešnost posameznika na različnih področjih življenja (Peklaj in Pečjak, 2015). 
Kubale (2001) omeni pomembnost učiteljevega dobrega poznavanja učencev, saj 
to predstavlja pogoj za individualizacijo pouka ne glede na učno obliko.  

Sami pri sebi in skupaj z učenci bi se morali boriti proti dojemanju introvertiranosti 
kot primanjkljaja (Dow, 2013). Določene individualne razlike bi morali ne le 
tolerirati, temveč jih čim bolj izkoristiti v prid posamezniku. Tako naj bi na primer 
bila bolj ekstravertiranim mladostnikom na voljo možnost, da o učni snovi 
diskutirajo skupaj z ostalimi, medtem ko naj bi imeli bolj introvertirani učenci, na 
voljo možnost umika v zavetje in učenja v mirnejšem okolju (Schmeck in 
Lockhart, 1983).  

Zaznana skrb učitelja je povezana z motivacijo učencev, njihovim interesom za 
šolsko delo, višjimi socialnimi in akademskimi cilji ter večjo socialno 
odgovornostjo učencev v razredu (Wentzel, 1998, v Peklaj in Pečjak, 2015). 
Učitelji, ki razumejo naravo introvertiranosti, lahko v razredu ustvarijo varno in 
prijetno okolje za tihe učence, ne da bi izgubili integriteto svojega poučevanja. 
Poučevanje lahko prilagodijo na način, da se z mladostniki povežejo na bolj 
osebni ravni. Tako lahko tudi mladostniki osebnostno rastejo, ne da bi pri tem 
pretirano trpeli (Condon in Ruth-Sahd, 2013).  

M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) priporočata učiteljem, da sprejmejo 
introvertiranost kot legitimno in normalno osebnostno potezo in da ne spodbujajo 
neodobravanja vedenja bolj introvertiranih učencev. Le-tega naj ne interpretirajo 
kot znak dolgočasnosti, nezanimivosti, nespoštovanja in podobno. Ob primernih 
priložnostih naj vključujejo osnovne informacije o introvertiranosti in sramežljivosti 
v obravnavane teme pri poučevanju. Če se jim mladostniki zaupajo glede 
soočanja s težavami glede medosebnih odnosov ali učnega uspeha, ki so lahko 
povezane z introvertiranostjo, pa naj jim zagotovijo ustrezne informacije in jih 
opremijo s primernimi viri spoprijemanja ter pomoči. 

S. E. Dow (2013) pa pravi, da je v vsakem delovnem ali šolskem okolju ključnega 
pomena to, da se ljudje naučijo prepoznati, spoštovati in sodelovati z ostalimi 
ljudmi. Po njenem mnenju bo učitelj, ki dela majhne korake k temu, da spodbuja 
inkluzivnost, razumevanje in odprtost, lažje dosegel sodelovalno in harmonično 
klimo v razredu. 

 

2.5.2 PRISTOPI POUČEVANJA 

Ekstravertiranim otrokom in mladostnikom naj bi po večini bolj koristile 
večpredstavnostne predstavitve snovi, ki vključujejo zvok, različne barve in 
pogoste spremembe tem. Bolj introvertiranim pa naj bi ustrezal način podajanja 
snovi, kjer ostaja poudarek na glavni temi s karseda malo nepotrebnih motečih 
dejavnikov (Schmeck in Lockhart, 1983). Veliko lahko namreč pridobijo skozi 
vaje, ki povezujejo snov. Zanima jih, kako se določena tema navezuje na 
pridobljene nove informacije in kako na resnično življenje. Manj jih zanimajo 
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popolnoma nove teme, saj so nagnjeni k temu, da želijo nove informacije vstaviti 
v celotno sliko. Dejstva, ki med seboj niso povezana, jim ne predstavljajo 
pomembnega znanja, temveč le neke nepovezane informacije.  

Farley (1981, v Schmeck in Lockhart, 1983) je skozi eksperiment pokazal, da se 
tisti učenci, ki potrebujejo manj dražljajev, hitreje učijo, če jim je najprej podano 
pravilo, nato pa primer (deduktivno sklepanje). Tudi J. D. Burruss in L. Kaenzig 
(1999) navajata, da imajo mnogi introvertirani učenci radi deduktivne oblike 
navodil. Tudi navodila, podana introvertiranim učencem, naj bi se po njunem 
mnenju razlikovala od navodil, podanim ekstravertiranim učencem. Introvertirani 
učenci potrebujejo čas in jasno navodilo, kaj se od njih pričakuje. Metode dela pa 
naj bi upoštevale razmislek, refleksijo, potrebo po strukturi, tišini in manjših 
skupinah. Avtorici tako predlagata aktivnosti, kot so samostojne raziskave, 
navodila po stopnjah, delo v majhnih skupinah, čas za tišino, razmislek, samoto, 
debate, igre vlog, pisanje dnevniških zapiskov, bralne krožke …  

Obratno, induktivno sklepanje pa velja za tiste, ki potrebujejo več dražljajev, torej 
bolj ekstravertirano naravnane učence. Zato Farley (1981, v Schmeck in 
Lockhart, 1983) za le-te predlaga bolj odprt prostor oziroma učilnico, odprte 
diskusije in induktivne načine podajanja snovi. Za bolj introvertirane učence pa 
predlaga visoko strukturirano učno okolje ter deduktivne načine podajanja snovi.  

Pristopi, ki upoštevajo značilnosti introvertiranih učencev, morajo biti 
uravnoteženi s tistimi, ki ustrezajo ekstravertiranim. Ti namreč potrebujejo veliko 
gibanja po učilnici, aktivnosti, dražljajev, kontakta z ostalimi, diskusij in podobno 
(Burruss in Kaenzig, 1999).  

 

2.5.3 AKTIVNOSTI V RAZREDU 

Čeprav so predstavitve (npr. seminarskih nalog) pred razredom lahko za bolj 
introvertirane nadvse neprijetne, pa M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) 
poudarjata, da so te veščine zelo pomembne na mnogo različnih področjih in jim 
lahko precej koristijo. Zato predlagata omogočanje pogojev za vajo in krepitev 
veščin nastopanja pred razredom, saj naj bi bili po njunih besedah introvertirani 
precej sposobni naučiti se, kako se vesti bolj ekstravertirano, kadar je to res 
potrebno. Dodata pa še, da lahko glede na dokaze nekateri tihi učenci uspešno 
okrepijo veščine javnega nastopanja. Vendar pa obstajajo tudi dokazi, da je za 
nekatere to enostavno preveč težavno in mučno. Na tem mestu si zastavljata 
vprašanja, v kolikšni meri naj bi bili prisiljeni sodelovati in biti ocenjevani za 
aktivnosti, ki jim po naravi ne ležijo? Bi morala šola dovoliti tihim mladostnikom, 
da se popolnoma ali delno izognejo aktivnostim, ki bi od njih zahtevale 
ekstravertirano vedenje? Bi morali biti kaznovani za svoj nemir in živčnost med 
nastopanjem pred razredom?  

S. E. Dow (2013) opozori, da introvertiranih otrok in mladostnikov ne smemo 
zgolj označiti kot preobčutljive, saj ima ta pridevnik negativno konotacijo. Učitelji 
bi morali spoštovati njihove potrebe. To pa lahko dosežejo tako, da se naučijo 
razlikovati med siljenjem mladostnika ali otroka v neprijetne situacije, ter tem, da 
ga nežno spodbujajo k temu, da se pridruži aktivnostim, ki so zanj nove. 
Argument avtorice je, da tihim mladostnikom vseeno ne smemo dovoliti, da se 
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popolnoma izognejo izzivom, temveč da vse mladostnike spodbujamo k temu, da 
kdaj tvegajo iti izven svoje cone udobja in na ta način pridobijo in krepijo nove 
veščine. M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) menita, da je treba mladostnikom, ki 
si prizadevajo izboljšati in pridobiti nove veščine, na primer bolj podobne 
ekstravertiranemu vedenju, zagotavljati emocionalno in drugo podporo. Paziti je 
treba, da se jih pri tem ne kritizira, sploh pa ne pred celotnim razredom. 

Kadar se od učencev zahteva nastopanje pred razredom, je, kot navaja Roby 
(2009, v Condon in Ruth-Sahd, 2013), treba obrazložiti in predstaviti namen tega 
nastopa. Pomembno je tudi, da se odpor in nelagodje učencev ob nastopanju 
pred razredom ne smatrata kot motnja ali nenormalnost, temveč kot normalen in 
povsem običajen pojav. Pri predmetih, ki ne temeljijo primarno na 
komunikacijskih veščinah, bi morali biti po njegovem mnenju učenci ocenjevani 
zgolj glede vsebine, medtem ko to, koliko so sproščeni, spontani ali živahni, ne bi 
smelo vplivati na oceno. 

Kot je bilo omenjeno že v prejšnjih poglavjih, je lahko za introvertirane 
problematično področje tudi brainstorming. Pogosto se uporablja tudi v šolah. N. 
D. Fanning (2000) predlaga naslednje možne rešitve. Introvertirani mladostniki bi 
morali imeti na voljo čas za izražanje svojih idej in misli, zato predlaga, da bi 
moralo biti v šoli na voljo nekaj trenutkov za razmislek in udeleženci bi morali 
imeti čas, da si pripravijo ključne točke za pogovor. Predlaga še, da bi se lahko 
tema diskusije ali brainstorminga udeležencem razkrila vnaprej, kar bi še posebej 
introvertiranim učencem omogočilo, da se bolje pripravijo in med samim 
procesom posledično prispevajo tudi več idej. Tudi Isaacs (2009) se strinja, da je 
lahko mladostnikom v precejšnjo pomoč to, da si lahko določena vprašanja glede 
obravnavane teme vnaprej pripravijo že doma. Predlaga, da se tema razkrije 
kakšen dan ali dva pred izvedbo diskusije. Carnegie (2011, v Dow, 2013) pravi, 
da vnaprejšnja zagotovitev določenih informacij ustvarja optimizem in idejo, da je 
vse mogoče, da je uspeh dosegljiv in da je okolje varno in spodbudno. Tisti 
mladostniki, ki imajo več potrebe po nadzoru nad potekom svojih dnevnih 
aktivnosti, bodo to še posebej cenili, poleg tega pa bo to pozitivno vplivalo tudi na 
njihovo dojemanje lastnega uspeha. Zagotavljanje informacij počasi in sigurno se 
kaže kot najbolj učinkovit ukrep za introvertirane (Dow, 2013). 

Glede področja skupinskega dela S. E. Dow (2013) predlaga dodelitev vlog 
posameznim članom skupine, kar je razloženo že v enem izmed prejšnjih 
poglavij. Zavzemanje različnih vlog je za učence v razredu pomembno, saj se na 
ta način naučijo sprejemati odgovornost in biti del skupnosti. A. Walker (2007) 
predlaga še drugačne načine strukturiranja skupinskega dela. Nekatere naloge 
se lahko na primer razbije na več manjših nalog. Različni člani skupine bi tako bili 
odgovorni za različne dele naloge. Na ta način bi skupina kolektivno sodelovala 
le na začetku, ko se naloga razčleni, in na koncu, ko se skupaj sestavlja končno 
poročilo ali predstavitev. Avtorica meni, da bi lahko ta način skupinskega dela 
introvertiranim učencem bolj ustrezal.  

M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) verjameta, da bi morala vsaka izobraževalna 
ustanova dvakrat premisliti, preden sili bolj zadržane učence v sodelovanje pri 
diskusijah, še posebej če gre za večje skupine. Zavedati se je treba dejstva, da 
lahko posamezni mladostniki zelo trpijo, če so prisiljeni govoriti pred razredom. 



31 
 

Učitelji bi morali po njunem mnenju skupaj z vsakim posameznikom sprejeti 
odločitev, v kolikšni meri jih bodo spodbujali k sodelovanju.  

Pomembno pa je, da se introvertirane spodbuja k temu, da z ostalimi delijo svoje 
misli, četudi teh niso uspeli tako natančno razviti, kot bi si sami želeli. V primeru, 
da so tudi takšne, po njihovem mnenju nepopolne ideje, uporabljene v ustvarjalni 
diskusiji skupine, jih lahko to spodbudi k prispevanju več idej tudi v prihodnje. Če 
pa bo njihov prispevek naletel na kritiko in zavračanje, se lahko zgodi, da bodo 
dobili odpor, da bi se še v prihodnje izpostavljali na ta način in bili ranljivi 
(Fanning, 2000).  

S. E. Dow (2013) opiše aktivnost, namenjeno ekstravertiranim, ki je po njenem 
mnenju izredno dragocena za boljše razumevanje introvertiranosti. 
Ekstravertirani bi po njenem mnenju morali vaditi, kako nadzorovati čustva, kadar 
jim je dolgčas ali se počutijo osamljene, kako biti sami in kako dovoliti pozornost 
še ostalim, medtem ko sami ostajajo pretežno tiho. Pravzaprav bi bilo po M. 
Condon in L. Ruth-Sahd (2013) priporočljivo med vsako učno uro nameniti nekaj 
minut tišini oziroma ostalim aktivnostim, ki bolj ustrezajo introvertiranim. Ta čas bi 
bil lahko namenjen razmisleku o novi snovi, pridobljenih informacijah ali 
vprašanjem oziroma temi, o kateri bo tekla razprava v nadaljevanju, ali pa 
gledanju filma, videa, poslušanju predavanja, brez posebnih zahtev po 
vključevanju.  

Če mladostnike neka določena tema še posebej zanima, jim moramo omogočiti, 
da o njej raziskujejo, brez nekih časovnih rokov. Lahko gre bodisi za raziskovalne 
eseje, kratke zgodbe, igre, pesmi ali za izdelke z uporabo različnih medijev. S 
tem, ko jim damo priložnost za raziskovanje, jim hkrati podelimo tudi 
soodgovornost za njihovo izobraževanje. Čeprav bolj introvertiranim tovrsten 
način dela še posebej ustreza, pa lahko v njem seveda uživajo tudi mnogi bolj 
ekstravertirani mladostniki (Dow, 2013). Šola bi morala posameznikom dovoliti, 
da kdaj tudi povsem sami izvajajo vaje, ki vključujejo zastavljanje vprašanj, 
postavljanje domnev, primerjanje in iskanje nasprotij (Condon in Ruth-Sahd, 
2013). Že sama prisotnost, čeprav ne gre za aktivno participacijo, pa je lahko 
zelo pomemben del sodelovanja (Czekanski in Wolf, 2013). 

Kljub vsemu moramo upoštevati dejstvo, da gre pri introvertiranosti in 
ekstravertiranosti za kontinuum in ne za ločevanje dveh nasprotnih polov. Kot 
pravita Schmeck in Lockhart (1983), to posledično pomeni, da tudi razreda ne 
moremo preprosto razdeliti na polovico in introvertirane učence postaviti v bolj 
umirjeno okolje, ekstravertirane pa v bolj dinamično. Dejstvo je, da večina 
mladostnikov niti ni povsem introvertiranih ali pa povsem ekstravertiranih in vsi 
potrebujejo tako umirjeno kot tudi stimulativno učno okolje. Tudi J. D. Burruss in 
L. Kaenzig (1999) odsvetujeta ločene skupine ali razrede. Poudarjata pa 
pomembnost zavedanja in pripravljenosti učiteljev za delo z različnimi potrebami 
učencev.  

 

2.5.4 GRAJENJE SKUPNOSTI 

Poleg tega, da je šola prostor, kjer poteka proces učenja, je tudi bogato socialno 
okolje, v katerem potekajo številne interakcije med udeleženci in oblikovanje 
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pripadnosti določenim socialnim skupinam (Peklaj, Pečjak, 2015). Čeprav 
prevladuje mnenje, da je ekstravertiranim osebam bolj mar za povezovanje z 
vrstniki in da so v tem tudi uspešni, pa to nujno ne drži. Povezovanje naj bi bilo 
celo bolj pomembno introvertiranim osebam, vendar pa se te bolj osredotočajo na 
kvaliteto povezovanja kot pa na kvantiteto oziroma to, s koliko ljudmi se povežejo 
(Aron, 2010, v Dow, 2013). Tudi K. Košir (2013) opozarja, da potrebe po 
pripadnosti ne smemo enačiti s potrebo po druženju. Pogosti stiki z ljudmi, ki so 
ravnodušni in učencev ne podpirajo, ne bodo zadovoljevali potrebe po 
pripadnosti. 

Eden izmed pomembnih vidikov je po S. E. Dow (2013) pojmovanje razreda kot 
skupnost. Grajenje skupnosti znotraj razreda je ključna podlaga za uspeh 
posameznih članov razreda. Učitelji bi se morali truditi ustvarjati inkluzivno in 
vabeče okolje v razredu. Celostno gledano bi morala celotna šolska skupnost 
spodbujati prosocialno vedenje, vendar avtorica verjame, da je za vsakega 
posameznega učitelja mogoče, da znotraj razreda ustvari sodelovalno naravnano 
skupnost. 

Pomembno je, da so v interakciji z razredom učitelji pozorni na izražanje in ton 
govora. Za začetek lahko v svojem načinu komuniciranja zamenjajo zaimek »jaz« 
z »mi«. Tako lahko na diskreten način sporočajo, da si ne lastijo vse moči in 
odgovornosti (Dow, 2013). M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) opozarjata, da 
odziv na nepravilno odgovorjeno vprašanje ne sme biti takojšen osoren in 
pretirano kritičen »ne« ali »narobe.« Namesto tega predlagata spodbudne stavke 
kot so: »skoraj« ali »zelo blizu.« Bolj introvertirano naravnani mladostniki naj bi 
se namreč na nežen, blag pristop, v nasprotju z agresivnim, precej bolj pozitivno 
odzivali. 

S. E. Dow (2013) predlaga tudi vzpostavitev določenih pravil, da se na primer 
določi raven dovoljenega hrupa, kako se spoprijemati s frustracijami in jezo, 
pravila pogovora in podobno. V veliko pomoč je, če so enaka pravila sprejeta s 
strani cele šole, saj to pomaga pri vzdrževanju doslednosti, vseeno pa se morajo 
učenci naučiti prilagoditi različnim stilom poučevanja. Torej so lahko pravila več 
ali manj ista, ampak se lahko spreminjajo, če in kadar je to potrebno. Hittie (2000, 
v Dow, 2013) predlaga, da se pravila določajo skupaj s celim razredom. Prav 
vsak naj bi napisal svoje predloge, ti pa bi se nato razporedili v tri ali štiri glavna 
skupna pravila, ki si jih ni težko zapomniti. To naj bi bilo izrednega pomena za 
vzpostavljanje občutka solastništva. M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) 
predlagata, da se tudi cilji določajo skupaj z mladostniki v razredu. S. E. Dow 
(2013) doda, da mora biti učitelj pri tem pozoren, da so vsi slišani. Tudi S. Cain 
(2014) poudarja, naj učitelji prilagodijo svoje pristope tako, da bodo dosegli vse v 
razredu.  

Pomembno je torej ravnovesje. Zavedanje tega, kakšno količino pozornosti 
posveča učitelj posameznim subjektom, je pomemben del samorefleksije (Dow, 
2013). Za konec pa M. Ule (2004) doda, da bo skupina stabilna in oblikovana 
šele takrat, ko se bo v njej razvila določena pozitivna socialna klima, občutek 
povezanosti članov, ko bo postala privlačna za člane skupine in ko se bo v njej 
razvila pozitivna skupinska dinamika.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMENA 
RAZISKAVE 

Introvertiranost ni primanjkljaj ali šibkost, vendar naša kultura s socialnimi 
pričakovanji ter načinom delovanja vzgojno-izobraževalnih organizacij pogosto 
povzroča pritisk nad introvertiranimi osebami, da bi se le-te vedle bolj 
ekstravertirano (Fanning, 2000). Ker otroci in mladostniki veliko časa preživijo v 
šolah in podobnih institucijah, ima nanje to tudi precejšen vpliv. Zato je zelo 
pomembno, kako učenec doživlja šolo in kako se v šolskih situacijah počuti. Vse 
izjave in sporočila drugih, ki jih prejemamo že od malega, namreč po besedah 
Muska (1993) konstruirajo našo samopodobo in postajajo del predstave, ki jo 
gojimo o sebi. Učenec si tako tudi pri vzgojno-izobraževalnem delu razvija in 
oblikuje svojo osebnost (Kubale, 2001). 

Sodobna šola naj bi bila zasnovana za bolj ekstravertirane učence (Burruss in 
Kaenzig, 1999). Schmeck in Lockhart (1983) menita, da delamo posameznikom 
veliko škodo, če kljub temu, da njihova drugačnost morda ni spremenljiva ali 
prilagodljiva, vseeno poskušamo spreminjati učence na načine, na katere se ne 
morejo spremeniti. Pravita, da je ena izmed tovrstnih individualnih razlik ravno 
dimenzija introvertiranost – ekstravertiranost. Raziskava N. D. Fanning (2000) je 
na primer pokazala, da aktivna participacija od introvertiranih mladostnikov 
zahteva veliko več napora in vloženega truda kot od ekstravertiranih. J. D. 
Burruss in L. Kaenzig (1999) pa ugotavljata, da je kurikulum v splošnem napisan 
za »tipičnega učenca«, mnoge potrebe introvertiranih pa so s tem izpuščene, 
razen v primeru, da učitelji prepoznajo te potrebe in sami do neke mere 
prilagodijo kurikulum tako, da vključijo še njih. 

Treba je torej razmisliti, v kolikšni meri je smiselno pristope dela prilagajati tudi 
introvertirano usmerjenim mladostnikom. V okviru magistrskega dela me tako 
zanima doživljanje mladostnikov, ki izražajo poteze introvertiranosti, in kakšne so 
njihove izkušnje v šolskem prostoru. Zanima me, kako se ti posamezniki odzivajo 
na zahteve učiteljev, šole in vrstnikov ter kako se soočajo z različnimi situacijami 
in morebitnimi pritiski po večji družabnosti, sodelovanju in skupinskemu delu. 

Kadar je introvertiranost s strani vrstnikov in zaposlenih v šoli napačno 
interpretirana, lahko to negativno vpliva na bolj introvertirane mladostnike in 
povzroča težave tako na akademskem kot na socialnem področju (Condon in 
Ruth-Sahd, 2013). V okviru naloge me tako zanima še, kako učitelji doživljajo bolj 
introvertirane mladostnike, kaj od njih pričakujejo in ali pri tem prilagajajo svoja 
pričakovanja in odzive glede na lastnosti posameznika, ali pa so naravnani tako, 
da bolj spodbujajo določene lastnosti, ki jih pripisujejo ekstravertiranim osebam.  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Moj cilj je predstaviti pojem introvertiranost ter raziskati stanje v šolskem 
prostoru. Na podlagi teoretičnih in empiričnih spoznanj želim pridobiti vpogled v 
to, kako izbrani mladostniki, pri katerih so bolj izražene poteze introvertiranosti, 
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doživljajo šolske situacije, kako doživljajo sebe znotraj teh situacij in druge, ki jih 
obkrožajo, raziskati njihove potrebe in želje v šolskem prostoru ter strategije, ki jih 
uporabljajo za spoprijemanje z obremenilnimi situacijami. Prav tako želim 
raziskati, kako introvertiranost pri mladostnikih doživljajo izbrani učitelji ter 
svetovalna delavka, kakšne so njihove izkušnje z introvertiranimi mladostniki ter 
kako to upoštevajo pri poučevanju in interakciji z mladostniki.  

Glede na namen in cilje sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako izbrani introvertirano usmerjeni mladostniki doživljajo sebe in osebe, 
ki jih obkrožajo v šolskem prostoru? 

2. Katere šolske situacije se za izbrane introvertirano usmerjene mladostnike 
kažejo kot obremenilne in kakšne strategije uporabljajo za spoprijemanje s 
tovrstnimi situacijami? 

3. Kako dobro so s pojmom introvertiranost seznanjeni izbrani učitelji ter 
svetovalna delavka in kako doživljajo introvertirano usmerjene 
mladostnike? 

4. Katere strategije dela prevladujejo pri izbranih učiteljih in svetovalni delavki 
ter na kakšne načine pri tem upoštevajo potrebe in lastnosti introvertirano 
usmerjenih mladostnikov? 

5. V čem izbrani učitelji in svetovalna delavka prepoznavajo svojo vlogo ter 
vlogo šole pri ravnanju z introvertiranostjo? 

 

3.3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

Raziskovanje temelji na kvalitativnem raziskovalnem pristopu, uporabljena pa je 
bila deskriptivna metoda. Vogrinc (2008) navaja, da je za kvalitativno 
raziskovanje značilna interpretativna paradigma. To pa pomeni, da je poudarek 
na proučevanju posameznikovih subjektivnih doživetij in na ugotavljanju pomena, 
ki ga ta posameznik pripisuje posameznim dogodkom.  

 

3.3.1 VZOREC 

Vzorec je zajemal osem oseb, od tega pet mladostnikov, starih med 18 in 25 let, 
ki so še vedno vključeni v izobraževalni sistem in so introvertirano usmerjeni. Štiri 
intervjuvane mladostnice so bile ženske, eden pa moški. Mladostnike sem 
poiskala s pomočjo metode snežne kepe v krogu svojih in njihovih poznanstev. 
Tudi Kordeš in M. Smrdu (2015) opisujeta vzorčenje po principu snežne kepe kot 
metodo, pri kateri znanci pripeljejo znance. Če izbrane osebe ustrezajo kriterijem, 
pa sem pred samo izvedbo intervjujev preverila preko pogovora, med katerim 
sem uporabila tudi slovenski prevod vprašalnika introvertiranosti avtorja 
Penningtona (2012, v Kmetič, 2016). Ta kriterij sem uporabila zgolj z namenom 
potrditve, da osebe, ki so sestavljale vzorec, ustrezajo zadanim kriterijem.  

Poleg petih mladostnikov sem v raziskavo vključila še svetovalno delavko, 
zaposleno na gimnaziji, ter dve učiteljici. Ena učiteljica poučuje v osnovni šoli, 
druga pa v srednji šoli. Po priporočilih mentorice sem pridobila kontakt svetovalne 
delavke, ta pa mi je po opravljenem intervjuju priskrbela še kontakt profesorice, ki 
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poučuje na isti gimnaziji. Kontakt učiteljice, ki poučuje v osnovni šoli, pa sem 
pridobila preko svojih poznanstev. Vzorec ni reprezentativen in je neslučajnosten, 
saj je šlo za namensko vzorčenje. 

 

3.3.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI 

Za pomoč pri izbiri mladostnikov, ki sem jih vključila v vzorec, sem uporabila 
vprašalnik introvertiranosti avtorja Penningtona (2012), katerega slovenski 
prevod je objavljen in uporabljen v diplomskem delu J. Kmetič (2016). Vprašalnik, 
ki se nahaja v Prilogi 1, vsebuje trideset trditev, za katere se oseba opredeli, če 
zanjo držijo ali ne držijo. Gre za trditve, ki opisujejo lastnosti introvertiranih oseb. 
Na podlagi kriterija sem nato osebo razvrstila v skupino introvertiranih, 
ambivertiranih ali ekstravertiranih ljudi. Po kriteriju spadajo osebe, ki so se 
strinjale z 0-10 trditvami, v skupino ekstravertiranih oseb in tiste, ki so se strinjale 
z 11-20 trditvami, v skupino ambivertiranih oseb. Osebe, ki so se strinjale z 21-30 
trditvami, pa spadajo v skupino introvertiranih oseb. S pomočjo uporabe tega 
vprašalnika sem lahko potrdila, da so izbrani mladostniki res bolj introvertirano 
usmerjeni in jih posledično povabila k nadaljnjemu sodelovanju v raziskavi, torej 
intervjuju.  

Vse izbrane osebe so se strinjale z reševanjem vprašalnika in pri vseh je dobljen 
rezultat potrdil, da gre za introvertirane osebe. Povprečno število obkroženih 
trditev, ki za mladostnike držijo, je 24, 6; povprečna starost intervjuvanih 
mladostnikov pa je 20, 4 let.  

Tabela 1: Podatki o intervjuvanih mladostnikih 

 

Intervjuvane osebe, zaposlene v šoli, pa sem za lažjo preglednost označila z 
oznakami: 

 Oseba 6  Učiteljica angleščine in nemščine v višjih razredih osnovne 
šole 

 Oseba 7  Profesorica informatike na gimnaziji 

 Oseba 8  Psihologinja, zaposlena v svetovalni službi na gimnaziji 

 

Poleg vprašalnika introvertiranosti je glavni raziskovalni instrument predstavljal 
delno strukturiran intervju. Vnaprej so bila pripravila bistvena vprašanja in okvirne 
teme. Vprašanja so se po večini nanašala predvsem na doživljanje oseb, 

 
INTERVJUVANEC 

 
SPOL 

 
STAROST 

ŠTEVILO TRDITEV, KI 
ZA MLADOSTNIKE 

DRŽIJO 

OSEBA 1 ŽENSKA 23 LET 24 

OSEBA 2 ŽENSKA 22 LET 25 

OSEBA 3 ŽENSKA 18 LET 25 

OSEBA 4 MOŠKI 18 LET 25 

OSEBA 5 ŽENSKA 21 LET 24 
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vključenih v vzorec, zato sem jih po potrebi sproti spreminjala oziroma prilagajala 
glede na potek pogovora. Tudi Vogrinc (2008) pravi, da je polstrukturiran intervju 
zelo prožna tehnika zbiranja podatkov. Nahaja se namreč med dvema 
ekstremoma (standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem). Glavna 
vprašanja imamo tako pripravljena, preostala pa se oblikujejo sproti. 

 

Primeri vprašanj za intervjuje z introvertiranimi mladostniki (več v Prilogi 2):  

 Obstajajo v šoli kakšne situacije, ki so zate neprijetne oz. te spravljajo v 
stisko? 

 Kako se v takih neprijetnih situacijah vedeš? 

 Kaj bi takrat potreboval/a? 

 Kako učitelji reagirajo na tvojo stisko? 

 Kako doživljaš sodelovanje v velikih skupinah? 
 
 

Primeri vprašanj za intervjuje z učiteljicama in svetovalno delavko (več v Prilogi 
3): 

 Po čem prepoznavate, da je mladostnik introvertirano usmerjen? 

 Kako prepoznate stisko mladostnika? 

 Kaj takrat naredite? Imate kakšne pristope? 

 Katere so po vašem mnenju potrebe introvertiranih mladostnikov? 

 Na kakšen način pri svojem delu te potrebe upoštevate? 

 

3.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem pridobivala s pomočjo delno strukturiranih intervjujev. Najprej sem 
opravila intervjuje z introvertiranimi mladostniki, nato pa s svetovalno delavko in 
učiteljicama. Intervjuji so v povprečju trajali od 30 do 50 minut. Intervjuji z 
mladostniki so potekali v mesecu aprilu in maju 2018, bodisi pri meni doma bodisi 
v mirni kavarni ali zunaj v parku. Intervjuji z učiteljicama in svetovalno delavko pa 
so potekali na šoli, in sicer v pisarni ali kabinetu. V vseh primerih je šlo za mirno 
in intimno okolje. Vsem udeležencem sem zagotovila tudi anonimnost.  

Upoštevala sem možnost, da se lahko intervjuvanci počutijo neprijetno, saj je šlo 
za precej osebne teme. Tako sem poskušala vzpostaviti čim bolj razumevajoč in 
sprejemajoč odnos, ob vsakem postavljenem vprašanju pa sem jim dala na voljo 
dovolj časa za odgovor in jih nisem priganjala. Tudi vprašanja so si smiselno 
sledila tako, da sem začela z bolj splošnimi temami, nato pa tematiko stopnjevala 
k bolj osebnim. Med intervjuji sem sproti prilagajala vprašanja in po potrebi 
postavljala podvprašanja. Vse intervjuje sem med izvedbo s privolitvijo 
intervjuvanih oseb snemala. To mi je omogočilo tudi lažjo obdelavo. Ob 
poslušanju posnetkov sem opravila transkripcijo intervjujev, ki sem jo na 
nekaterih mestih jezikovno nekoliko dodelala v pravilnejši in lažje berljiv jezik. 
Vsem intervjuvanim osebam sem ponudila, da jim transkripcijo intervjuja pošljem 
v vpogled. V večini primerov so se osebe strinjale z zapisanim izvodom svojega 
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intervjuja, ne da bi ga prebrale, nekaj oseb pa je izrazilo željo po branju in 
predlagalo nekaj popravkov. Vse predlagane popravke sem upoštevala pri 
nadaljnji obdelavi podatkov.  

Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne vsebinske analize. 
Mesec (1998, v Vogrinc, 2008) opisuje postopek kvalitativne analize v šestih 
korakih, in sicer urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, kodiranje, izbor in 
definiranje relevantnih pojmov, oblikovanje kategorij, definiranje kategorij ter 
oblikovanje končne teoretične formulacije. Tudi sama sem sledila tem korakom. 
Urejenemu besedilu sem torej določila enote kodiranja, iz katerih sem najprej 
izpeljala kode prvega reda. Te sem smiselno združila v kode drugega reda, nato 
pa oblikovala kategorije. Vse intervjuje hranim v osebnem arhivu, nalogi pa sem 
priložila primer kodiranega intervjuja, ki se nahaja v Prilogi 4.  

Kodiranje sem opravila ločeno za skupino introvertiranih mladostnikov ter za 
skupino učiteljic in svetovalne delavke. Rezultati so prikazani tako, da najprej 
opisujem kategorije in pod vsako kategorijo pripadajoče kode drugega reda. 
Prikaz vsake kategorije vsebuje opise in shematične prikaze. Pri prvi skupini 
intervjuvanih oseb sem oblikovala osem kategorij, pri drugi pa štiri. V rezultatih je 
opravljena še primerjava med obema skupinama intervjuvancev v obliki tabel, z 
izpostavljenimi najpogostejšimi skupnimi temami. Na koncu sledi interpretacija 
rezultatov po posameznih raziskovalnih vprašanjih.  
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3.4 ANALIZA INTERVJUJEV IN REZULTATI 

3.4.1 ANALIZA IN REZULTATI INTERVJUJEV Z MLADOSTNIKI 

Skozi proces kodiranja intervjujev, ki sem jih opravila z introvertiranimi 
mladostniki, sem prišla do osmih glavnih kategorij, ki jih bom opisala v 
nadaljevanju. Kategorije so označene s krepkim tiskom, kode drugega reda pa 
sem zaradi večje preglednosti podčrtala.  

 

1. KATEGORIJA: MLADOSTNIKOVO DOŽIVLJANJE SEBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Mladostnikovo doživljanje sebe 

 

OPISOVANJE SVOJIH LASTNOSTI 

Opisi intervjuvancev glede svojih lastnosti so si bili precej podobni. Opredeljujejo 
se kot tihe, zadržane osebe, ki s težavo vstopajo v nove interakcije. Sebe 
doživljajo kot precej individualne osebe, ki imajo raje samostojno delo kot 
skupinske aktivnosti. Ena izmed intervjuvank (oseba 3) je sebe opredelila celo 
kot samotarko, a zelo svobodomiselno in pozitivno osebo. Tudi intervjuvanec 
(oseba 4) pri sebi prepozna pozitivne lastnosti: »Hm, opisal bi se kot prijazna, 
topla oseba, kot aktiven, umirjen, včasih zadržan in negotov, ampak precej 
vztrajen.« 

MLADOSTNIKOVO 

DOŽIVLJANJE 

SEBE 

OPISOVANJE SVOJIH 

LASTNOSTI 

-tihe, zadržane osebe 

-nefleksibilni, individualni 

-s težavo vstopajo v nove 

interakcije 

-z neznanimi osebami 

neradi govorijo o sebi  

-izogibajo se konfliktom ali 

jih rešujejo 

-odgovorni 

-pogosto se obremenjujejo 

 

ODNOS DO LASTNE 

SPREMEMBE 

-se sprejemajo take, kot 

so 

-menijo, da bi jim bilo 

lažje, če bi bili bolj 

ekstravertirani 

-se ne vidijo v drugačni 

vlogi 

-želja po spremembi bolj 

prisotna v preteklosti 

-pomembno spoznavanje 

samega sebe 

-občutek razdvojenosti, 

breme 

SAMOKRITIČNOST, 

PERFEKCIONIZEM 

-kritični do lastnega 

uspeha 

-želja po dobrih rezultatih 

-organiziranost, red  

-primerjajo se z ostalimi, 

se podcenjujejo 

-kritičnost drugih vodi v še 

večjo samokritičnost 
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Oseba 1 je izpostavila, da je še posebej pri skupinskih aktivnostih vedno čutila, 
da izstopa. Samo sebe ima za precej nefleksibilno, še posebej v situacijah, ki se 
odvijajo zelo hitro in nepričakovano. Pogost odgovor intervjuvanih oseb je bil tudi 
ta, da se ne marajo odpirat drugim ali pa imajo s tem težave in potrebujejo čas. 
Če si z osebo niso blizu, zelo neradi govorijo o sebi in svojih čustvih. V takih 
situacijah se vedejo bolj zadržano. Oseba 2 pove: »Pač je razlika, če sem v 
krogu ljudi, ki jih poznam, kot če pridem v novo družbo. Se mi zdi, da sem veliko 
bolj sproščena, zgovorna in odprta, če sem s tistimi, ki jih dobro poznam.« V 
družbi bližnjih prijateljev ali v domačnem okolju se torej opredeljujejo kot veliko 
bolj sproščene in odprte kot v novih krogih ljudi.  

Osebe so navajale, da ne marajo konfliktov in se jim izogibajo, če se le da. Če pa 
konflikti nastanejo, jih poskušajo miriti. Opredeljujejo se torej kot zelo miroljubne. 
Večina intervjuvancev je kot svojo lastnost navedlo tudi odgovornost. Pri vseh 
osebah je bilo mogoče opaziti še, da ne marajo gneče in hrupa. Raje imajo mirno 
in intimno okolje.  

V intervjujih se je večkrat pojavil tudi motiv obremenjenosti mladostnikov. Oseba 
1 na primer pove: »Prevečkrat se obremenjujem zaradi malenkosti in potem iz 
muhe delam slona.« Osebe obremenjujejo razne malenkosti, pa tudi lastnosti, ki 
jih prepoznajo pri sebi v odnosu do drugih. Obremenjuje jih to, kako jih dojemajo 
drugi ter kako sami reagirajo v določenih situacijah. Pogosto pa jih obremenjuje 
tudi slabše dosežen rezultat.  

 

SAMOKRITIČNOST, PERFEKCIONIZEM 

Introvertirani mladostniki se v določenih situacijah pogosto počutijo neprijetno ali 
pa jim te povzročajo stisko. Vendar pa so glede lastnega doživljanja in odzivov v 
tovrstnih situacijah tudi zelo kritični. Navajali so obžalovanje povedanega, če se 
na to, kaj bodo rekli, niso imeli časa pripraviti. Obremenjeni so z doseženimi 
slabšimi rezultati, saj verjamejo, da zmorejo bolje. Oseba 2 opiše: »Bolj je tisti 
lastni občutek, ko imaš slabo vest, da nisi nič pametnega povedal, ker veš, da bi 
lahko. Pač neka zamujena priložnost ti pusti tak grenak priokus potem.« Zaradi 
tega pogosto krivijo sebe in svoje osebnostne lastnosti. Mladostnik (oseba 4) je 
pogosto jezen nase zaradi odgovarjanja pri pouku, saj meni, da bi se 
primernejšega odgovora moral spomniti že sproti in da bi lahko v dani situaciji 
bolje reagiral.  

Pri odgovarjanju mladostnikov sem opazila izrazito željo po dobrih rezultatih. To 
je bilo še posebej izrazito pri osebi 1, ki zaradi želje po brezhibnem izdelku 
pogosto prevzema nase še delo drugih in je do lastnega prispevka tudi zelo 
kritična: »Vedno hočem, da je vse 100-odstotno narejeno. Vedno vse pregledam 
in na ta način prevzamem delo vseh ostalih, ker hočem, da je dobro narejeno. S 
tem v bistvu sebe še dodatno obremenjujem.« Pri tej mladostnici sem opazila 
izrazit poudarek na organiziranosti. Večkrat je ponovila, da je zelo organizirana 
oseba in da jo nered dela nervozno. Te lastnosti ostale intervjuvane osebe niso 
izpostavljale v tolikšni meri.  

Čeprav po eni strani verjamejo vase in vedo, da zmorejo več kot včasih pokažejo, 
pa se po drugi strani lahko tudi podcenjujejo in primerjajo z ostalimi. Tako oseba 
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1 opiše: »Prevečkrat mislim, da je kdo boljši in sebe podcenjujem. Marsikdaj sem 
enako dobra kot ostali, ampak mislim, da nisem in potem se ful sekiram zaradi 
tega.« Na tem mestu opažam kontradiktornost, saj se mladostnica zaveda, da je 
enako dobra kot ostali, hkrati pa meni, da ni dovolj dobra v primerjavi z ostalimi. 
Sami do sebe so lahko torej zelo kritični, še toliko bolj pa, če presodijo, da so do 
njih kritični tudi drugi. Na druge želijo narediti dober vtis. Oseba 2 doživlja 
določene situacije stresno tudi zaradi tega: »Ampak v bistvu me bolj skrbi ta 
strokovni del. Da ne bi kaj neumnega tam rekla že zaradi profesorjev, pa tudi 
sošolci so kakšni tako zelo kritični.« 

Samokritični pa niso samo glede doseženih rezultatov in uspeha, temveč tudi 
glede pojmovanja sebe. Ena izmed intervjuvank (oseba 5) je izpostavila, da jo 
motijo določene lastnosti pri sebi, na primer, da se včasih težko loti določenih 
aktivnosti ravno iz strahu pred neuspehom. Zaradi tega pogosto odlaša in se 
včasih nalog loti prepozno. Oseba 3 je izpostavila, da se v primerjavi z drugimi, ki 
jo obkrožajo, počuti čudna: »Pogledaš druge, zdi se kot, da večina dokaj 
»normalno« funkcionira, in se počutiš enostavno čudnega. Kot da pa nekaj ne 
štima s tabo. Dosti ti lahko to potem vpliva na tvoje dojemanje samega sebe, pa v 
nek začaran krog slabih misli lahko hitro padeš.«  

To, kako doživljajo sebe v primerjavi z drugimi, torej lahko v veliki meri vpliva na 
njihovo samopodobo, počutje in vedenje v določenih situacijah. Tudi sama v tem 
prepoznam začaran krog, saj so intervjuvane osebe že same po sebi bolj kritične 
do sebe. Zelo pa so dovzetne tudi za to, kako jih dojema okolje oziroma kako si 
same predstavljajo, da jih okolje dojema. Vse to vodi še v večjo samokritiko in 
višje postavljene zahteve do samih sebe. Ustvarjajo torej nekakšen dvojni pritisk: 
ne želijo razočarati sebe niti drugih. Oseba 4 opiše: »Se mi zdi, kot da nastane 
nek pritisk. Prvo kot prvo ne želim sam sebe razočarat in slabo odgovarjat, pa še 
pred sošolci imam občutek, kot da moram pokazat znanje in neke sposobnosti.« 

 

ODNOS DO LASTNE SPREMEMBE 

Kot je bilo možno videti v prejšnji kodi, je pri mladostnikih pogosto prisotno 
mnenje, da bi kaj lahko storili boljše in da z nekaterimi svojimi lastnostmi niso 
preveč zadovoljni. Zato se je pri vseh pojavila tudi tema potrebe po spreminjanju 
sebe. Večina mladostnikov je navedla, da bi si vsaj v nekaterih situacijah želeli, 
da bi znali odreagirati ali se vesti drugače, sicer pa so s seboj zadovoljni. 
Mladostnica (oseba 1) pravi, da sama sebe ne vidi v kakšni drugačni vlogi: »Po 
eni strani bi si želela biti bolj odprta, družabna, ampak si ne predstavljam samo 
sebe, da bi: »O, zdravo, živijo, kako si?« Ne vem, nisem tak človek.« 

Intervjuvan mladostnik (oseba 4) pa je edini odločno navajal, da sploh ne čuti 
želje po lastni spremembi: Veliko ljudi mi reče, da sem zelo tih in da naj govorim 
več, vendar se ne mislim spremeniti zaradi drugih, samo zato, da bi ustrezal 
njihovim predstavam o tem, kakšen naj bi bil.« Pravi še, da se mu zdi lastna 
zadržanost povsem normalna, da pa se zaveda, da nekateri to težko razumejo.  

Večina meni, da bi jim bilo v mnogih situacijah precej lažje, če bi bili bolj 
ekstravertirani, bolj odprti in družabni. Oseba 5 verjame, da bi v tem primeru tudi 
lažje iskala podporo pri drugih: »Mislim, če bi bila bolj ekstravertirana, potem bi 
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po moje prej svoje probleme povedala naprej in bi imela mogoče več podpore.« 
Oseba 2 pa zaradi lastne zadržanosti včasih ne upa postaviti vprašanj, ki jo 
zanimajo, se spuščati v debate ali pa prositi za pomoč. Meni, da je v nekaterih 
situacijah zaradi tega prikrajšana. Oseba 1 pa si včasih želi biti drugačna, saj si 
zaradi svoje nagnjenosti k perfekcionizmu pogosto nalaga ogromno 
nepotrebnega dodatnega dela in skrbi: »In se potem vedno sprašujem: »Zakaj se 
toliko trudiš, če v bistvu ni treba?« To me je vedno mučilo. Mogoče zaradi tega, 
no, sem hotela, da bi bila drugačna.« 

Nekateri so navajali, da je bila želja po tem, da bi bili drugačni, prisotna v 
preteklosti, ko so bili mlajši, medtem ko so se sedaj sprijaznili s svojimi lastnostmi 
in se sprejeli take, kot so. Intervjuvanka (oseba 3) pravi, da se vsakodnevno 
sooča z občutkom, da bi se morala spremeniti in da je ta občutek lahko težko 
breme. Gre za nekakšno razdvojenost v sebi. Vendar pa pravi, da ji je ta občutek 
že bolj domač in ga ima bolj pod nadzorom kot v preteklosti: »Včasih sem si 
želela bit drugačna. Mogoče v takem smislu, da bi bila bolj podobna ostalim, da 
bi bila bolj sproščena v družbi, da bi lažje navezovala stike in imela na tak način 
več kolegov. Ampak, saj pravim, s časom sem se sprejela takšno, kot sem.« Pot 
do lastnega sprejemanja po njenem mnenju lažje poteka s pomočjo boljšega 
poznavanja sebe: »Saj potem enkrat, ko to dojameš, se bolj spoznaš, kdo sploh 
si in to sprejmeš sam pri sebi, se celotna stvar zasuka v drugo smer.« Osebi 1 pa 
so v pomoč tudi samorefleksije: »Na faksu imamo veliko samorefleksij. To mi ful 
pomaga. Skozi to sem tudi jaz v bistvu ugotovila par stvari o sebi. Tudi to, da 
sodim med introvertirane osebe.« 
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2. KATEGORIJA: POMEN MEDOSEBNIH ODNOSOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODNOSI Z VRSTNIKI/SOŠOLCI 

Kar se tiče odnosov v razredu imajo vsi intervjuvani introvertirani mladostniki 
občutek, da jih vrstniki oziroma sošolci ne poznajo v celoti in ne razumejo dovolj 
dobro. Vendar pa jim je odnos s sošolci zelo pomemben. Od tega je lahko 
odvisno njihovo počutje znotraj skupine. Zelo pomembna jim je tudi klima v 
razredu. Pogosto poudarjajo občutek povezanosti skupine, nimajo pa potrebe po 
poglobljenih odnosih z vsemi. Oseba 2 navaja: »Ful je pomembno, če si kot neka 
skupina, a veš, da se razumeš. Ampak ne tako, da bi bilo, da moraš biti z vsemi 
ful ful dober prijatelj, ampak tako, da si v dobrih odnosih.«  

Ni pa to vedno mogoče. Mladostnica (oseba 2) opisuje, da so nekateri njeni 
sošolci zelo kritični in zagnani in se zaradi svojih predsodkov niso pripravljeni 
družiti z vsemi. Intervjuvane osebe pa imajo željo po boljšem medsebojnem 
poznavanju. Sami sicer pogosto potrebujejo več časa, da stopijo v interakcije. 
Posledično pa si ostali pogosto ustvarijo napačno sliko o njihovi osebnosti. S tem 
se sooča tudi oseba 2: »Ker, če si na primer tak, bolj zadržan, se precej težje 
odpreš, več časa rabiš in potem te imajo mogoče včasih za nekoga, kar v bistvu 
nisi. Vsaj ne v celoti. Se mi zdi, da me ne poznajo prav dobro.« Mladostnica 
(oseba 3) opisuje, da ima pogosto občutek, da vrstniki nanjo gledajo drugače, da 
jo dojemajo kot šibko, sanjavo in kot da ni vredna njihove pozornosti. Meni, da je 
ne poznajo dobro. Želi si, da bi bili bolj potrpežljivi in da bi razumeli, da potrebuje 
čas: »Včasih mi je žal, ker vem, da me večina ljudi vidi samo v eni luči, samo v 
eni vlogi, in potem včasih razmišljam, da se jim sigurno zdim ful dolgočasna in 

POMEN 

MEDOSEBNIH 

ODNOSOV 

ODNOSI Z VRSTNIKI / SOŠOLCI 

-vrstniki jih ne razumejo in ne poznajo 

dobro 

-nimajo potrebe po globokem odnosu 

z vsemi 

-kritičnost sošolcev 

-želja po boljšem medsebojnem 

poznavanju in povezovanju 

-čas za vstop v interakcije 

-vrstniki jih vidijo le v eni luči, vlogi 

-pomembna dobra klima v razredu 

TRDNI PRIJATELJSKI ODNOSI 

-manjši krog bližnjih prijateljev 

-veliko jim pomeni 

-nimajo potrebe po velikem številu 

prijateljev 

-opora v stiskah, razumevanje 

-vlaganje v prijateljske odnose 

Slika 2: Pomen medosebnih odnosov 
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enolična.« Tudi mladostnik (oseba 4) navaja podobne občutke: »Ne, jaz menim, 
da me v resnici ne poznajo prav dobro. Pač zapomnijo si me po parih lastnostih, 
da sem bolj tih, zadržan, verjetno si kdo misli, da sem dolgočasen in da se mi v 
življenju nič ne dogaja. Ne poznajo pa me vsi, kakšen sem, ko sem sproščen.« 

Zavedajo pa se, da vsi v razredu ne morejo biti enaki in da ima tudi različnost 
svoje prednosti. Mladostnik (oseba 4) pravi: »Ne predstavljam si, kako bi bilo, če 
bi bili v razredu res sami taki bolj glasni, odprti, ful družabni.«  

 

TRDNI PRIJATELJSKI ODNOSI 

Vsi intervjuvani mladostniki imajo manjši krog trdnih prijateljev, s katerimi so si 
blizu, si nudijo oporo, si zaupajo in se med seboj razumejo. To jim tudi veliko 
pomeni in v te odnose veliko vložijo. Oseba 1 na primer pove: »Je pa tudi res, da 
ko pa sklenem prijateljstvo, da pa potem res dam vse za to prijateljstvo.« Izberejo 
si krog ljudi, ki jim odgovarjajo. Nimajo pa potrebe po velikem številu prijateljev. 
Mladostnik (oseba 4) tako opiše: »Imam svoj krog prijateljev s katerimi se dobro 
razumem in me razumejo, nimam potrebe po velikem številu prijateljev.« 

Če za vrstnike in sošolce na splošno velja, da jih ne razumejo in ne poznajo 
dobro, pa je pri bližnjih prijateljih situacija drugačna. Mladostnik (oseba 4) pove 
še: »Me pa pozna par res bližnjih prijateljev in mogoče domači. Večina prijateljev 
mi je podobnih, zato tudi lažje razumejo.« Izpostavil pa je celo to, da ima v 
svojem krogu enega prijatelja, ki je bolj ekstravertiran. To naj bi nanj vplivalo 
pozitivno: »Se mi zdi, da je fino, ker me po eni strani razume, kakšen sem, po 
drugi strani pa s to svojo energijo še mene spravlja v boljšo voljo in daje pobudo 
za kakšne aktivnosti, katerih se sam ne bi lotil.« 

Po navadi se tudi v neprijetnih situacijah lažje znajdejo, če so zraven prisotni 
njihovi prijatelji. Oseba 1 temu pripisuje velik pomen: »Drugače pa, če že so, mi 
ful pomaga, da imam tistega prijatelja ali prijateljico zraven, s katero se res v 
prostem času družim. To me najbolj pomiri. Če sem z njo v skupini ali pa pri kaki 
taki dejavnosti, je veliko lažje.« Veliko jim pomeni, da lahko pri skupinskih 
aktivnosti sami izbirajo, s kom bodo v skupini. Tako imajo možnost sodelovati s 
prijatelji, kar je zanje precej manj stresno. Prav tako se v njihovi družbi lažje 
razbremenijo po končanih aktivnostih, ki so od njih zahtevale veliko energije. V 
stiski se lahko obrnejo nanje, saj tudi oni situacije doživljajo podobno. 
Mladostnica (oseba 1) pravi: »Imela sem vedno eno do dve, v srednji šoli sem 
imela dve taki, na faksu pa imam eno, s katero sem si res blizu, da tudi vse ve o 
meni in tudi razume, zakaj se mi včasih česa ne da. Tako da po navadi se na njo 
obrnem.« 
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3. KATEGORIJA: DOŽIVLJANJE ŠOLSKIH SITUACIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNO POČUTJE V ŠOLI 

Kaže, da je bila osnovna šola za intervjuvance manj neprijetna. Ne spomnijo se 
kakšnih hujših težav. Večina (osebe št. 2, 4, 5) se vsakodnevno dobro počutijo v 
šoli. Bolj stresni so dnevi, kadar je veliko spraševanj, čas izpitov, matura ter 
kadar je veliko situacij, ki jih spravljajo v stisko. Oseba 3 pa se v šoli ne počuti 
dobro: »V šoli se po večini ne počutim ravno najbolj domače. Mislim, tako nekako 
ujeto in prisilno.« Tudi oseba 1 ni nikoli pretirano marala šole, najmanj prijetne so 
ji skupinske dejavnosti.  

DOŽIVLJANJE 

ŠOLSKIH 

SITUACIJ 

IZPOSTAVLJANJE 

NEPRIJETNIH SITUACIJ 

-skupinske dejavnosti 

-ustno spraševanje, predstavitve 

seminarskih nalog, govorni 

nastopi 

-športni, naravoslovni dnevi 

-če jih učitelj izpostavlja 

-šolske malice 

-hitro odvijajoče, nepričakovane 

situacije 

 

 

DOŽIVLJANJE HRUPNEGA OKOLJA 

-jim ne odgovarja, jih moti 

-raje tišina med poukom 

-težje se skoncentrirajo 

-pozitivna plat – manjša izpostavljenost 

-moteč zvok, na katerega nimajo vpliva 

DOŽIVLJANJE 

PROSTORSKE 

RAZPOREDITVE 

-sedenje v zadnjih 

klopeh, ob straneh 

-sedenje v krogu 

preveč osebno 

-spredaj občutek 

izpostavljenosti 

DOŽIVLJANJE STRESA, STRAHU, 

OBČUTKA IZPOSTAVLJENSTI 

-stres, živčnost, nervoza, frustracija, 

odpor, panika, anksioznost, groza, šok 

-strah pred neuspehom, pred 

nesprejetostjo 

-razbijanje srca, rdečica 

-zamrznejo, ne vedo kako nadaljevati 

DOŽIVLJANJE SKUPIN 

-raje delo v manjših skupinah 

-člani in velikost skupine 

vplivajo na počutje 

-ustvarijo si manjši krog znotraj 

skupine 

-več sodelujejo v manjših 

skupinah 

SPLOŠNO POČUTJE V ŠOLI 

-splošno dobro počutje 

-občutki tujosti, ujetosti, pritiska,  

-negativno doživljanje šole 

-prepoznavajo smisel časa, 

preživetega v šoli 

 

Slika 3: Doživljanje šolskih situacij 
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Kaže pa se razumevanje mladostnikov, da ima čas, preživet v šoli, svoj določen 
smisel. Oseba 2 ga prepozna v tem: »Ker pač si tam z enim določenim namenom 
in pač veš, da so vsi tam s tem namenom in pač, da greš proti nekemu cilju, 
recimo.« Oseba 1 pa meni: »Šola je pač prostor, kjer moreš ti socialne interakcije 
razvijat, in težko je potem nekomu, ki je introvertiran, v šolskem sistemu uživat.« 
Čeprav se torej zaveda, da ima šola nek smisel in koristne vidike, pa se v njej ne 
počuti prijetno. 

 

IZPOSTAVLJANJE NEPRIJETNIH SITUACIJ 

Intervjuvanci so skozi pogovor izpostavili veliko situacij, ki jih spravljajo v 
neprijeten položaj ali jim povzročajo stisko. Opredeljujejo se kot bolj individualne 
osebe. Po večini so raje sami ali z bližnjimi prijatelji. Vsi so izpostavili, da ne 
marajo skupinskih dejavnosti. Seminarske naloge pišejo raje sami. Eden izmed 
razlogov za to je tudi razporeditev odgovornosti. Oseba 2 izpostavi: »Pač včasih 
mi je bedno, a veš, ko delaš po skupinah in v bistvu od nobenega ni nič in potem 
vse sloni samo na parih ljudeh. Čeprav naj bi delali po skupinah. Ni nekega 
enakovrednega prispevanja.« 

Oseba 1 je izpostavila, da nikoli ni marala športne vzgoje, saj se je tam po navadi 
zahtevalo timsko delo. Prav tako ni marala naravoslovnih dni, maturantskega 
izleta, športnih dni, maturantskega plesa in podobnih dogodkov. Izpostavlja, da je 
raje prisotna pri pouku in posluša predavanje učitelja: »Drugače, kar se pa učenja 
tiče, to pa nisem imela nikoli problemov. Raje sem videla, da dajo več domače 
naloge kot da smo mogli pri pouku delat.« Tudi ostali intervjuvani mladostniki so 
sicer izpostavili, da jim samo učenje ne predstavlja težav, raje pa imajo 
samostojno učenje. 

Težave jim predstavljajo razne skupinske aktivnosti, nastopanje pred razredom in 
predstavitve seminarskih nalog. V tem primeru jim je lažje, če jih sama tema 
zanima. Oseba 2 meni: »Če je pa kakšna taka smotana tema, je pa potem veliko 
težje zame. Tako, ker me že sama tema odbija in potem se tudi te predstavitve 
veliko bolj bojim.« Težava nastane tudi, če po mnenju drugih govorijo preveč tiho. 
Oseba 4 izpostavi: »Meni se zdi, da imam pač tako barvo glasu in če hočem 
govorit res na glas, se počutim, kot da se že derem. In bolj kot razred postaja 
glasen in nemiren, težje jih je preglasit.« Poleg tega so izpostavili še ustno 
spraševanje in ustne izpite na fakulteti. Raje odgovarjajo pisno. Oseba 1 omeni 
še skupinske diskusije: »Pa tudi kakšne skupinske diskusije, to je bolj zdaj na 
faksu. Tega se tudi nikoli nisem preveč marala udeleževat.« Počutje v skupini je 
odvisno tudi od članov. V skupini z bolj ekstravertiranimi člani se bodo po vsej 
verjetnosti držali bolj nazaj in opazovali. Stisko jim povzroča, če jih profesor 
izpostavlja. Pa tudi same socialne interakcije so lahko za nekatere 
problematične. Oseba 3 to ponazori tako: »Samo vse te socialne zadeve, ki 
potekajo v šoli, so bile pa zmeraj moja šibka točka, trn v peti, neko tako 
nepotrebno nujno zlo.« 

Zanje je lahko neprijeten tudi čas malic. Mladostnik (oseba 4) opiše: »Na primer, 
ko je malica in gre ena masa ljudi hkrati po hodniku in v jedilnico in ko tam v 
šolski menzi naročuješ kaj bi jedel, se moraš prerivati med ljudmi in se grebsti, da 
sploh prideš čim prej na vrsto. To je vedno taka zmeda.« Problematičen je lahko 
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tudi čas po pouku. Mladostnica (oseba 1) je izpostavila, da ji je bilo neprijetno, 
ker se je v srednji šoli od nje pričakovalo druženje po pouku ali medtem, ko so 
čakali na vlak. Tudi zabave in razna druženja so zanjo mučna: »Ful ne maram 
hodit nekaj ven, v gužvo.«  

Že prej je bilo omenjeno, da se neradi odpirajo drugim ljudem. Izpostavili pa so 
tudi doživljanje stiske, če se od njih zahteva, da svoje misli in čustva na glas 
delijo v skupini. Še posebej, če v tem ne prepoznajo nekega smisla. Oseba 3 se 
sprašuje: »Zakaj bi moral vsak človek vedno deliti svoje misli, se ponavljat, samo 
zato, da nekaj rečeš. Ne razumem tega in neumno se mi zdi. Odpor čisti.« V 
stiski pa so tudi, če se situacije odvijajo zelo hitro, od njih pa se zahteva, da 
sodelujejo, brez da bi imeli na voljo čas za razmislek. Oseba 5 pove: »To je meni 
res ful smotano, da bi kar bleknila nekaj, kar mi pade na misel, ker kar meni po 
navadi najprej pade na misel, lahko ful grdo zveni.« 

 

DOŽIVLJANJE STRESA, STRAHU, OBČUTKA IZPOSTAVLJENOSTI 

V neprijetnih situacijah v največji meri doživljajo stres, živčnost, nervozo. V neki 
nepričakovani situaciji lahko doživijo šok. Oseba 2 meni: »Ravno to, da gre za 
nekaj nepričakovanega, se mi zdi, da je še bolj stresno in neprijetno.« Pogosto 
doživljajo strah pred neuspehom, pred neznanjem, kar lahko povzroča občutja 
anksioznosti. Pri eni mladostnici (oseba 3) gre za doživljanje frustracije in odpora: 
»V šoli obstaja veliko takšnih situacij, ki v meni izzovejo veliko odpora in me 
dobesedno frustrirajo.« Ena mladostnica (oseba 1) pa je na primer izpostavila 
strah, da bi jo vrstniki izločili, če ne bi izpolnjevala njihovih pričakovanj po 
druženju.  

Lahko se zgodi, da v določenih situacijah preprosto zamrznejo in ne vedo, kaj 
storiti. Ob nervozi lahko na primer pozabijo snov. Če mora na zastavljeno 
vprašanje odgovoriti hitro in nima časa za razmislek, oseba 1 reagira tako: »Te 
kar malo šokira, nisi pripravljen na primer na to in vsaj jaz, če je tako kaj ful na 
hitro, potem včasih kar zablokiram in tudi, če bi na primer vedela odgovor, ne bi 
povedala.« Med spraševanjem je stres najbolj intenziven pred zastavljenim 
vprašanjem, saj ne vedo, kaj pričakovati, in se bojijo, da bodo pozabili odgovor. 
Ko jim učitelj zastavi vprašanje, pa se velika količina misli razredči, oseba dobi 
večji fokus in se lažje skoncentrira na odgovarjanje. 

Oseba 3 pa izpostavi težave z improvizacijo: »Če pa moram tako sredi ničesar 
začeti nekaj improvizirati ali nastopiti pa velikokrat dobim čisti blackout. Pač, 
zamrznem, dobesedno. Svet se ustavi, mene pa zajame groza in panika.« V 
primeru nastopanja pred razredom, pa oseba 1 opiše: »Ker pač potem, tam v 
tistem stresu in tisti stiski, sem dostikrat zmrznila, ker res ne maram nastopat 
pred ostalimi.« V taki situaciji se počutijo preveč izpostavljene. Takrat občutijo 
tremo in strah. Radi se zlijejo med vse. V primeru občutka izpostavljenosti se še 
bolj zaprejo vase. Ta občutek se še poveča, če morajo stati pred tablo. Med 
ustnim spraševanjem tako raje sedijo, medtem ko imajo ostali svoje zadolžitve. 

Ob doživljanju stiske občutijo tudi telesne znake stresa. Mladostnik (oseba 4) 
pravi: »Srce mi začne hitreje utripat, včasih celo zardim, pa ful enih misli mi gre 
kar naenkrat po glavi.« Oseba 3 pa pravi, da lahko na videz deluje povsem 
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normalno, v sebi pa doživlja veliko različnih čustev in občutek, da je pod 
pritiskom. 

 

DOŽIVLJANJE PROSTORSKE RAZPOREDITVE 

Na mladostnika (oseba 4) prostorska razporeditev ne vpliva v veliki meri. Tako on 
kot ostale intervjuvane osebe pa raje sedijo v zadnjih klopeh. Po svoji izbiri se ne 
bodo sami usedli spredaj. Spredaj namreč obstaja več možnosti, da jih učitelji 
pozovejo k sodelovanju. Počutijo se bolj izpostavljene. Redko se usedejo na 
sredino vrste, po navadi izberejo sedež ob straneh. Oseba 1 opisuje, da vseeno 
rada vidi, kaj se v razredu dogaja, vendar raje posluša v miru, brez da jo učitelji 
prevečkrat pokličejo. Mladostnik (oseba 4) pravi: »Jaz imam raje, da sem manj 
izpostavljen in da me ne gledajo vsi sošolci v hrbet. Če sedim bolj zadaj imam 
boljši pregled nad celo učilnico in lažje se sprostim.« Tudi oseba 3 ima zadaj večji 
občutek varnosti in kontrole. Slaba plat sedenja v zadnjih klopeh pa je, da morajo 
ob zahtevi po sodelovanju posledično govoriti zelo glasno.  

Kar se tiče razporeditve klopi, imajo intervjuvanci raje klasično postavitev klopi v 
vrste ali pa v polkrog. Sedenje v krogu pa jim je neprijetno. Oseba 3 opiše: 
»Drugače pa sigurno raje vidim, da so klopi tako, kot so normalno, kot pa kakšni 
krogi, tisto pa res ne morem, mislim, ful bolj se mi zdi osebno, napadajoče, bolj 
se počutim izpostavljena in se avtomatsko še bolj zaprem vase.« Obstaja večji 
pritisk po sodelovanju.  

Po večini pa so mize v učilnicah razporejene kar v vrste. Ena intervjuvanka 
(oseba 2) ima raje polkrožno razporeditev miz: »Edino ena učilnica vem, da je 
bila tako nekako z mizami v polkrogu. Meni je bila tista celo boljša. Da si nekako 
imel stik z vsemi. To je bilo na primer pri angleščini in sploh, če si na primer 
moral kaj razpravljat, se mi je zdel boljši občutek.« Tudi oseba 5 poudari pomen 
stika z ostalimi v razredu: »Da bi bile manjše skupine, da se bi tudi bolj na kup 
usedli, da ni vsak na svojem koncu razreda. Ali v vrste ali pa v nekakšen polkrog, 
da bi na primer bili obrnjeni proti tabli.« Na fakultetah pa je razporeditev večinoma 
v tribunah ali pa imajo pri laboratorijskih vajah mize s pulti. Ta razporeditev nanje 
nima večjega vpliva. Osebi 1 pa so tribune všeč, saj se lahko na ta način zlije 
med ostale.  

 

DOŽIVLJANJE HRUPNEGA OKOLJA 

Intervjuvanci doživljajo hrupno okolje precej negativno. Hrup jim ne odgovarja in 
jih moti. Med poukom imajo radi tišino in klepetanje sošolcev jih moti. Težje se 
osredotočijo na delo. Oseba 2 opiše: »Sploh, če sedi za mano, na primer. Se mi 
zdi, da nehote prisluhneš. Saj nočeš prisluškovat, ampak če ravno za tabo 
govori, je pač težko ignorirat, in to me vedno moti. Tako, da to res nimam rada.« 
V hrupni učilnici pa je tudi težje sodelovati, saj to pomeni, da je treba govoriti zelo 
glasno. Mladostnik (oseba 4) doda: »Pa spet je potem ta težava, da če v nekem 
hrupu želim kaj povedat, se mi zdi, kot da se moram že skoraj dret, in to mi res ni 
prijetno.« 
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Včasih pa jim hrup v razredu lahko tudi ugaja, saj so posledično manj 
izpostavljeni. Oseba 3 pravi: »Mislim, iskreno, včasih paše, ker to posledično 
pomeni, da se ljudje ukvarjajo drug z drugim, ti pa si izgubljen v tistem kaosu, kjer 
lahko počneš v miru svoje stvari, opazuješ, kaj razmišljaš, sanjariš, itd.« 

Ena mladostnica (oseba 5) pa je razvila strategijo, da odmisli ostale dejavnike in 
se osredotoči na profesorico: »Hrup me ni toliko motil, ker sem se nekako 
zatopila v nek svoj miselni okvir, se skoncentrirala na profesorico.« Zmotijo pa jo 
določeni zvoki in frekvence, na katere nima vpliva, na primer radio, glasba od 
zunaj ali nek drug zvok, ki konstantno traja.  

 

DOŽIVLJANJE SKUPIN 

Velikost skupine pomembno vpliva na počutje intervjuvanih oseb. Vsi 
intervjuvanci so izpostavili, da raje delujejo v manjših skupinah. V njih se namreč 
počutijo bolj domače, sproščeno in večja verjetnost je, da bodo v njih aktivno 
sodelovali. Bolj jim ustrezajo dejavnosti v paru.  

Poleg velikosti skupine vplivajo na počutje posameznika tudi člani skupine. 
Nekateri so izpostavili, da se ravno v skupini z bolj ekstravertiranimi člani ne 
počutijo sproščeno in se v tem primeru še bolj zaprejo vase, saj jim energičnost 
ostalih članov pobere lastno energijo in motivacijo. Oseba 4 opiše: »Pač se mi 
zdi, da se je treba toliko bolj »boriti« za pozornost in tako ali tako nikoli ne 
dosežeš te mere sproščenosti, kot jo imajo oni, in se mi zdi, da si na koncu 
potem samo še bolj izčrpan in z občutkom, da nisi naredil nič koristnega.« Tako 
ostajajo tiho, razen v primeru, če presodijo, da bi bil njihov prispevek zelo 
pomemben za obravnavano temo. Oseba 2 pa izpostavi, da je lahko neprijetno 
tudi, če so si člani skupine med seboj preveč podobni: »Ampak na vajah, kjer nas 
je na primer po 10, mi je recimo veliko, veliko boljše. Čeprav je tudi odvisno, kdo 
je vse v skupini. Če smo sami taki, ki bi se na primer samo gledali, pa ne bi 
nobeden nič rekel, je pač malo nerodno potem.« Večja kot je skupina, bolj se 
prelaga odgovornost za aktivno participacijo. Oseba 2 doda še: »Včasih je potem 
tako, da če nas je več, si itak misliš potem: »Ah, bo že kdo drug povedal.« Se 
malo prelaga odgovornost in tudi sama pogosteje ostanem kar tiho.« V manjših 
skupinah pa se ravno zaradi dejstva, da se od njih pričakuje sodelovanje, tudi 
lažje odločijo sodelovati. To je namreč nekaj, kar vedo vnaprej, ne gre za 
nepričakovano situacijo, njihova vloga je jasna in posledično lažje naredijo ta 
korak, da spregovorijo. Oseba 2 pravi: »V večjih skupinah pa je vse bolj spontano 
in ne veš, kaj pričakovati.«  

Mladostnica (oseba 3) doživlja aktivnosti v veliko skupinah zelo stresno: »Tako, 
čim je število članov več kot tri, se zaprem vase po navadi. Pač, poslušam druge, 
živčna postajam, ker sem tiho, spet se pojavijo tisti občutki, da ostali hočejo nekaj 
na silo od mene, ne vem, ni mi fajn, res ne.« Velikost skupin, ki intervjuvancem 
ustreza, se torej razlikuje. Nekateri navajajo skupine do deset članov, nekateri le 
do tri. V kolikor je skupina večja, pa si znotraj nje ustvarijo manjši krog ljudi, ki jim 
ustrezajo. Tako pravi tudi mladostnik (oseba 4): »Saj še vseeno si bom znotraj 
skupine ustvaril nek manjši krog ljudi, s katerimi si bom blizu. Tako, največ do tri 
osebe, poleg mene.« 
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4. KATEGORIJA: IZZIVI IN MOČNA PODROČJA INTROVERTIRANIH 

MLADOSTNIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEJAVNOSTI, KI PREDSTAVLJAJO IZZIV 

Kljub temu, da obstaja v šolskem prostoru veliko situacij, ki intervjuvance 
spravljajo v stisko, pa so jim nekatere situacije oziroma dejavnosti tudi v izziv. 
Predvsem gre za stvari, ki jih veselijo in na katerih se počutijo močne, uspešne. 
Mladostnik (oseba 4) omeni: »Ne vem, na primer obiskovanje pevskega zbora. 
Pač glasba je nekaj, kar me res veseli, in čeprav gre za večjo skupino, kjer moraš 
sodelovati, mi je to vseeno v veselje, ker vem, da se to dela z enim namenom.« 
Kadar imajo motivacijo in jih stvar veseli, jim tudi situacije, ki bi jih sicer spravljale 
v stisko, ne predstavljajo tolikšnega stresa in so se pripravljeni z njimi soočiti. 

Tudi same neprijetne situacije so jim lahko v izziv, saj so ob opravljeni nalogi 
potem toliko bolj ponosni nase. Tako oseba 4 opiše: »Res je, da se v danem 
trenutku ne počutim najbolje, vendar to mine in na koncu, ko daš tako situacijo 
skozi, si kar malo ponosen nase, da si to opravil (na primer govorni nastop pred 
razredom). Za mnoge sošolce to ne bi pomenilo nič takega, zame pa je to 
majhna zmaga v tistem dnevu.« 

Izziv jim na primer predstavljajo dejavnosti, kjer se lahko organizirano lotijo 
preučevanja neke zanimive teme, kjer gre za proces. Vzamejo si čas, se 
poglobijo v temo in raziskujejo individualno. Lahko gre na primer za individualne 
seminarske naloge ali pa kakšne podobne projekte. Mladostnica (oseba 2) opiše: 
»Tako, če je neko področje, ki me res zanima in da imam možnost, da ga potem 
še bolj poglobim, to mi je nekakšen izziv in se tudi počutim ponosna, ko to 
opravim.« Prav tako jih navdihuje kreativno ustvarjanje ali individualni športi. V 
vseh teh primerih je njihova raven motivacije zelo visoka.  

IZZIVI IN MOČNA PODROČJA 

INTROVERTIRANIH 

MLADOSTNIKOV 

DEJAVNOSTI, KI 

PREDSTAVLJAJO IZZIV 

-poglobljeno individualno 

raziskovanje zanimivih tem 

-kreativno ustvarjanje 

-izbira študija 

-lastna iniciativa, visoka motivacija  

-doživljanje ponosa 

-soočanje z neprijetnimi situacijami 

 

 

MOČNA PODROČJA 

-učenje 

-pripravljenost pomagati drugim 

-organiziranost, odgovornost, 

točnost, natančnost 

-delanje zapisov, organizacija snovi 

-individualne ustvarjalne ali športne 

dejavnosti 

Slika 4: Izzivi in močna področja introvertiranih 
mladostnikov 
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Omenjali pa so tudi zanje pomembne izvenšolske dejavnosti, na primer tečaj 
dirigiranja, razni krožki. V šoli pa na primer dodatni pouk, saj je to zahtevalo 
lastno iniciativo. Ena mladostnica (oseba 1) je izpostavila, da ji izziv predstavlja 
izbira študija oziroma bodočega poklica. Je študentka specialne in rehabilitacijske 
pedagogike in na to izbiro je zelo ponosna, čeprav ji ni vedno lahko: »Pač, jaz 
sem se v bistvu odločila za poklic, kjer se pričakuje od tebe, da si bolj 
ekstravertiran. Ker pač nenehno deluješ s skupino, nenehno moraš bit v stiku z 
veliko ljudmi.« 

 

MOČNA PODROČJA 

Pod lastna močna področja prepoznavajo na primer sposobnost dobre 
organizacije, natančnost, točnost in odgovornost. To se pri osebi 1 na primer 
kaže v tem, da rada dela izpiske snovi: »Jaz sem vedno zelo rada izpiske delala 
in sem zelo dobra v tem in potem včasih za cel razred izpiske delam.« Pri sebi 
tako prepoznava tudi pripravljenost pomagati drugim: »Ampak jaz v tem uživam 
in sem tudi vesela, ker vem, da lahko tako marsikomu pomagam.« 

Tudi samo učenje in pridobivanje znanja je nekaj, v čemer lahko uživajo in se 
počutijo uspešne. Ena intervjuvanka (oseba 5) je na primer izpostavila, da je bila 
v osnovni šoli opredeljena kot nadarjena učenka. 

Močni in uspešni so tudi na primer na področju športa, še posebej individualnih 
športov – atletika, tek. Pa tudi sicer omenjajo bolj individualne dejavnosti. Oseba 
3 našteje: »Uživam v precej samotarskih aktivnostih. To so na primer pisanje, 
fotografiranje, slikanje, ples, tek in take zadeve. Takrat, ko si odvisen samo od 
samega sebe. To meni zelo odgovarja in na takih področjih se tudi največkrat 
pozitivno počutim in se tudi dobro izkažem.« 

 

5. KATEGORIJA: STRATEGIJE SOOČANJA Z OBREMENILNIMI 
SITUACIJAMI 

V neprijetnih ali obremenilnih situacijah se intervjuvani mladostniki pogosto 
znajdejo v zagati in ne vedo, kako naprej. V nadaljevanju so predstavljene 
strategije, ki jim pomagajo, da se s situacijami lažje spopadejo oziroma jim 
omogočijo boljše funkcioniranje, ko taka situacija nastopi.   
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VNAPREJŠNJA PRIPRAVA NA AKTIVNOSTI 

Ker so mladostniki izpostavili, da so zelo organizirani in sistematični, so jim 
neprijetne nepredvidljive aktivnosti. V svojim mislih si morajo nekako vzpostaviti 
red in se sistematično lotiti aktivnosti. Kadar je na voljo dovolj časa, se tako na 
aktivnosti radi dobro pripravijo prej. Za nastope pred razredom si pripravijo 
kartončke z opornimi točkami, oblački, besedilo označijo z barvami in večkrat 
ponovijo pripravljen govor. Oseba 1 pove še: »Sploh na primer, če so bili kdaj 
kaki zagovori pred tablo, sem se mogla pripravljat dva dni prej, da sem jaz spilila 
to, kar sem hotela povedat.« Občutek, da so na aktivnost dobro pripravljeni, je 
zanje izrednega pomena. Posledično tudi med samo izvedbo bolj verjamejo vase, 
delujejo bolj samozavestno in se z morebitnim stresom lažje soočijo. To pove tudi 
oseba 3: »Če imam jaz prej mir in čas, se bom na neko nalogo, aktivnost že 
vnaprej poskusila karseda dobro pripravit, da mi bo potem v sami situaciji lažje in 
bom bolj verjela vase.« Ali pa kot pravi druga mladostnica (oseba 2): »Pač, po 
navadi, če se dobro pripraviš, mislim, če veliko veš o tem, potem si tudi malo bolj 
umirjen, recimo, ko greš na predstavitev.« Tako se tudi zmanjša verjetnost, da bi 
se jim ustavilo in ne bi znali nadaljevati. Oseba 5 doda: »Da imaš nek sistem 
pred sabo. Za hitro pomoč, če ti zmanjka, če se ti ustavi, da na hitro pogledaš in 
greš lažje naprej.« 

STRATEGIJE SOOČANJA Z 

OBREMENILNIMI 

SITUACIJAMI 

VNAPREJŠNJA PRIPRAVA NA 

AKTIVNOSTI 

-priprava opornih točk 

-prej večkrat ponovijo snov 

-pomemben občutek pripravljenosti 

-tako se lažjo soočajo s stresom v 

situacijah 

-sistematičnost 

PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI IN 

VLOGE V SKUPINI 

-zavzamejo določeno vlogo – 

opazovalca, zapisnikarja … 

-čut za odgovornost 

-želijo rešiti situacijo 

-takrat lastna pobuda za sodelovanje 

 

RAZBREMENITEV PO 

KONČANIH AKTIVNOSTIH 

-umik v samoto, tišino 

-mirno, udobno okolje 

-samota ali z bližnjimi prijatelji 

-glasba, filmi, sprehod, tek … 

 

PRILAGODITVE V SITUACIJAH 

-izogibanje situacijam 

-umik iz situacije 

-vlaganje truda 

-podpora in razumevanje staršev 

-osredotočanje na učitelja, na svoje misli 

Slika 5: Strategije soočanja z obremenilnimi situacijami 
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Mladostnica (oseba 1) pa se rada na aktivnosti dobro pripravi tudi iz tega razloga, 
da si zagotovi dobro oceno, kljub temu, da bi ji lahko učitelji dali slabšo oceno, 
ker pogosto ne sodeluje aktivno. 

 

PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI IN VLOGE V SKUPINI 

Pri nekaterih mladostnikih se je pokazal zanimiv pojav, da čeprav se neradi 
izpostavljajo v skupinskih dejavnostih, včasih iz lastne pobude storijo prav to. En 
razlog za to je lahko želja po dobro opravljeni nalogi ali izdelku. Oseba 4 pove: 
»Če pa sem v skupini s sebi podobnimi, se bo pa dostikrat zgodilo, da bom ravno 
jaz prevzel pobudo vodenja skupine, odločanja, dajanja idej, predlogov, da bo 
naloga dobro opravljena.« Razlog je lahko tudi v njihovem čutu za odgovornost. 
Tako se zgodi, da želijo na primer rešiti neko neprijetno situacijo. Oseba 2 opiše: 
»Včasih je lahko tudi nerodno, če pač nobeden ne odgovori. In potem pač eden 
mora. In včasih potem tudi jaz, ker pač mi je nerodno, da smo vsi tiho. Hočem 
nekako rešiti situacijo. Ampak samo, kadar res vem odgovor, ne pa, da bi samo 
nekaj rekla, samo zato, da bi.« Druga mladostnica (oseba 1) je povedala 
podobno: »Jaz sem vedno tista, ki potem rešuje skupino, če so drugi tiho. In 
potem dejansko jaz nekaj rečem, kar je sicer izven moje cone udobja, ampak 
čutim neko odgovornost, da to naredim.« 

Lažje jim je, če v skupini zavzamejo določeno vlogo. Kot opiše oseba 1 je lahko 
to na primer vloga nekoga, ki skrbi za zapiske, vloga opazovalca in podobno: 
»Jaz sem po navadi tisti knjižni molj v naši skupini. Vedno hočem, da je vse 100-
odstotno narejeno.« Zavzetje določene vloge jim včasih omogoči, da se izognejo 
kakšni drugi, zanje manj prijetni vlogi. Oseba 1 razloži: »Potem med nami velja 
tudi nek tak tihi dogovor, da jaz naredim vse, kar je recimo iz knjig in to, druge 
bodo pa potem to predstavile.« Vse vloge pa jim niso v pomoč. Včasih jim je 
vloga dodeljena s strani ostalih in jih še bolj ukalupi v zadržano vedenje. Oseba 3 
opiše: »Mislim, te označijo pač za tiho miško ali nekaj takega in tukaj se potem to 
konča. Imaš potem dodeljeno to vlogo in te potem do nadaljnjega tako vidijo.« 

 

PRILAGODITVE V SITUACIJAH 

Včasih si situacije prilagodijo na način, da se jim raje izognejo. To je bilo še 
posebej izrazito pri eni izmed intervjuvanih mladostnic (oseba 1). Opisala je, da 
se v osnovni šoli ni marala udeleževati šol v naravi: »Jaz sem se vedno 
pretvarjala, da sem bolna, ker pač nisem hotela it. Ali pa sem prosila starše, da 
so mi opravičilo napisali.« V srednji šoli pa se je izognila odhodu na maturantski 
izlet. Tako v osnovni kot v srednji šoli se je izogibala šolskim malicam v jedilnici: 
»Na šolske malice pa recimo nisem sploh hodila. V sedmem razredu osnovne 
šole sem jaz prosila starše, če mi malico ukinejo in sem potem vedno mela s 
seboj neko štručko in sem potem tačas, ko so bili ostali v jedilnici, počakala v 
avli.« Ta čas, ko so bili ostali skupaj v jedilnici, je izkoristila zase. Tudi mladostnik 
(oseba 4) navaja, da si malico kupi pred poukom in jo poje v učilnici, na hodniku 
ali zunaj v bližini šole. Iz povedanega lahko razberem, da sta bila v teh situacijah 
zanje ključna podpora in razumevanje s strani staršev. Ob vprašanju, na koga se 
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obračajo v stiskah, so vsi odgovorili, da razumevanje in podporo iščejo v krogu 
domačih.  

Pri drugi mladostnici (oseba 3) se pojavi podobna strategija. Kadar je okrog nje 
preveč dražljajev, se odloči za začasen umik: »Takrat grem na primer na 
stranišče ali pa na hodnik, če je tam več miru, zavisi od mojega razpoloženja in 
situacije seveda.« Druga možnost pa je, da se osredotočijo na določeno stvar ali 
nalogo in tako omilijo moteče dejavnike. Včasih pa je strategija soočanja s 
situacijami preprosto ta, da vložijo trud in se prebijejo čez aktivnost. K temu jih 
motivira, če neki aktivnosti oziroma situaciji pripišejo nek pomen, smisel ali to 
prepoznajo kot pot za dosego zadanega cilja. 

 

RAZBREMENITEV PO KONČANIH AKTIVNOSTIH 

Neprijetnim ali napornim situacijam se ni možno vedno izogniti. Vseeno pa jih te 
situacije lahko precej izčrpajo. Oseba 2 opiše: »Bolj sem utrujena. Nisem taka, da 
bi to pač lahko ful časa počela. Ni tako prijetno. Je bolje da večkrat po malem. 
Potem pa rabiš neko sprostitev ali nekaj.« Intervjuvanim mladostnikom veliko 
pomeni, če imajo po končanih tovrstnih aktivnosti na voljo priložnost za 
razbremenitev. Tudi oseba 1 čuti potrebo po tem: »Ker je bilo cel dan že toliko 
teh interakcij z vsemi, da me je čisto izčrpalo.«  

Takrat se radi umaknejo nekam na samo in ta čas namenijo na primer poslušanju 
glasbe, gledanju filmov, sprehodu v naravo in podobno. To jim omogoči, da se 
sprostijo in se napolnijo z energijo. Oseba 1 opiše: »Ker na primer v srednjo šolo 
sem hodila z vlakom in mi je ful pomagalo, da ko sem se peljala eno uro domov z 
vlakom, da sem poslušala glasbo. In to me je tako napolnilo z energijo, da sem 
potem lahko spet šla v interakcijo s kom, na primer. Edino to, no, da sem se res 
za nekaj časa umaknila.« Potrebujejo torej mirno in udobno okolje, tišino in čas 
zase.  
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6. KATEGORIJA: POTREBE INTROVERTIRANIH MLADOSTNIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBA PO RAZUMEVANJU V SOCIALNIH INTERAKCIJAH  

Intervjuvanci so večkrat izpostavili, da si želijo, da bi jih vrstniki bolj razumeli. 
Želijo si, da bi razumeli njihove lastnosti in želje. Mladostnica (oseba 1) je 
izpostavila, da si želi, da bi razumeli sledeče: »To, da se mi res ne da ven hodit. 
In da jaz lahko vse naredim, če me nekdo prosi, ampak da imam mir.« In da bi 
razumeli njeno nagnjenost k individualnim aktivnostim ter to spoštovali. 
Intervjuvani mladostniki pripisujejo velik pomen sproščujočemu in 
sprejemajočemu okolju. Želijo si, da bi ostali spoštovali različnost vseh in po 
mnenju osebe 4: »Da je čisto v redu, da smo ljudje različni in da če sem bolj tiho, 
ko drugi govorijo, to ne pomeni, da sem slabe volje, da sem sramežljiv ali da je 
kaj narobe z mano.« Tudi oseba 5 je izpostavila željo po tem, da bi razumeli, da 
ni sramežljiva. 

Ob vstopu v interakcije potrebujejo čas, da se na osebo navadijo, da se sprostijo 
in odprejo. Tudi oseba 3 opisuje, da si želi več razumevanja: »To, da bi bolj 
razumeli, da smo nekateri ljudje bolj kot školjke. V smislu, da jih moraš odpreti in 
še odpreti, da v njih najdeš biser. Da smo si drugačni, enostavno. Da se nekateri 
ljudje počasneje odpremo, rabimo malo več časa, da porušimo zidove okoli 
sebe.« Preden se odločijo, če in na kakšen način se bodo pridružili določeni 
aktivnosti, potrebujejo čas, ki ga namenijo opazovanju in preverjanju situacije.  

 

POTREBA PO ČASU ZA PREMISLEK IN PRIPRAVO NA AKTIVNOST 

Že v kategoriji Strategije soočanja z obremenilnimi situacijami sem omenila 
pomen vnaprejšnje priprave na aktivnosti. Vsi intervjuvanci, tudi na primer oseba 
3, so tej potrebi pripisali velik pomen: »Pa pri sebi opažam, da mi veliko pomeni 

POTREBE INTROVERTIRANIH 

MLADOSTNIKOV 

POTREBA PO RAZUMEVANJU V 

SOCIALNIH INTERAKCIJAH 

-da bi drugi spoštovali različnost in 

njihovo individualnost 

-želijo sprejemajoče okolje 

-potrebujejo več časa, da se odprejo 

-opazujejo in preverjajo situacijo 

-čas za vstop v interakcije 

 

POTREBA PO ČASU ZA 

PREMISLEK IN PRIPRAVO NA 

AKTIVNOST 

-čas za temeljit razmislek 

-formuliranje misli, preden jih delijo 

-slabše odgovarjajo v naglici 

-premislek o različnih vidikih 

-raje odgovarjajo pisno 

Slika 6: Potrebe introvertiranih mladostnikov 
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tudi, če imam na voljo čas, da se pripravim na tovrstne zadeve, take stvari, 
dejavnosti.« 

Preden se torej lotijo neke aktivnosti, preden podajo odgovor ali misel na glas, 
potrebujejo čas, da o temi temeljito razmislijo, da povežejo misli v smiselno celoto 
in šele na to misli delijo na glas. Tudi ob pisnem odgovarjanju se pojavi potreba 
po času za razmislek, zadovoljitev te potrebe pa je v tem primeru tudi lažje 
izvedljiva. Oseba 5 opiše: »Se mi zdi, da pri pisnem lahko ti lepo sediš za mizo, v 
miru prebereš vprašanja, lepo razmisliš in jih izpolniš, odgovoriš na vprašanja v 
kakršnem koli vrstnem redu.« Za ustno odgovarjanje pa je povedala: »Če imaš 
pa ti ustni del, saj sicer včasih imaš na voljo tistih par minut za premislek, ampak 
ko začneš govorit, moraš kar govorit, govorit, govorit in če se ustaviš, potem to za 
njih že pomeni, da nekaj ne znaš najbolje.« Pojavi se lahko nezadovoljstvo s 
samim seboj, saj se zavedajo, da je njihovo znanje lahko mnogokrat boljše, kot 
pa so pokazali v tistem trenutku. Veliko jim torej pomeni, če imajo pri ustnem 
spraševanju na voljo nekaj minut, da razmislijo, kaj bodo odgovorili. Oseba 3 
pravi: »Jaz rabim svoj čas, da formuliram svoje misli, da premislim različne vidike 
in podam svojo misel.« 

Negativna plat hitrega odgovarjanja pa ni le slabše odgovarjanje za oceno, 
ampak tudi to, kakšen vtis pusti oseba. Mladostnica (oseba 5) poda primer: 
»Tako na primer se je naredilo, da sem v naglici kaj bleknila in so me potem vsi 
začudeni pogledali in sem se hitro začela opravičevat, da nisem tako mislila in 
razlagat, kako sem mislila.« Podoben problem je izpostavila druga mladostnica 
(oseba 1): »Če pa nimam tega časa, pa potem bleknem nekaj, kar mi je potem 
žal, da to rečem. Oziroma sama vem, da bi lahko veliko boljše povedala, če bi 
imela tistih 5 minut ali pa 2 minute, da si jaz »preklikam« v svoji glavi, kaj hočem 
povedat.« V naglici torej zase presojajo, da reagirajo in odgovarjajo slabše. 

 

7. KATEGORIJA: PRILAGAJANJE VEDENJA ZAHTEVAM OKOLJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILAGAJANJE 

VEDENJA ZAHTEVAM 

OKOLJA 

PRITISKI OKOLJA 

-strah pred nesprejetostjo 

-pritiski po ekstravertiranem 

vedenju 

-pričakuje se aktivno sodelovanje 

-sporočila okolja, da je z njimi 

nekaj narobe 

 

IZKUŠNJE PRILAGAJANJA 

VEDENJA 

-ustvarjanje lažnega vtisa o sebi 

-odgovore prilagodijo pričakovanjem 

-zaigrano vedenje, pretvarjanje 

-na dolgi rok občutek odtujenosti, 

izčrpanost 

-nekateri svojega vedenja ne prilagajajo 

drugim 

 Slika 7: Prilagajanje vedenja zahtevam okolja 
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PRITISKI OKOLJA 

Tako skozi pregled literature kot tudi v intervjujih je bilo možno razbrati, da se od 
introvertiranih mladostnikov kdaj pričakuje bolj ekstravertirano vedenje. Iz okolja 
prejemajo raznorazna sporočila o tem, da bi se morali vesti drugače, da bi morali 
biti bolj odprti, družabni, zgovorni, komunikativni in podobno. Oseba 2 opiše: »Pa 
včasih dobiš tak občutek ja, če so ravno kakšne takšne vaje v skupini in se potem 
več pričakuje, da se bolj pogovarjaš.« Od njih se pričakuje aktivno sodelovanje. 
Oseba 3 opiše občutek pritiska: »Podobno se mi dogaja pri delu v večjih 
skupinah, kjer vsi vedno pričakujejo aktivno sodelovanje, glasno izražanje 
samega sebe in podobne scene.« Opisala je, da se pojavijo pritiski sošolcev, 
kadar je v skupini tišja. Od nje pričakujejo, da bi morala bolj sodelovati. 
Mladostnik (oseba 4) pa doživlja ne le pritisk po več govorjenja, temveč tudi po 
glasnejšem govorjenju. 

Od drugih nemalokrat prejemajo sporočila, da je z njimi nekaj narobe. 
Mladostnica (oseba 3) se je s tem bolj intenzivno soočala v preteklosti: »Biti nekaj 
in dobivati skoz tisti feedback od ostalih, da nisi dovolj, da je nekaj s tabo narobe, 
da si čudaški, tiha miška, nevreden nekako njihove družbe in naklonjenosti ter 
spoštovanja celo … Ni bilo fajn živet s tem.« To je vplivalo tudi na njeno lastno 
dojemanje sebe. Tudi sicer se intervjuvanci bojijo, da jih vrstniki ne bi sprejemali 
take, kot so. Oseba 1 navede svojo izkušnjo: »Sploh na začetku si vedel, da 
moraš it ven, ker boš drugače izpadel iz skupine.« Tudi kar se tiče druženja po 
pouku je povedala: »Meni se to ni dalo, ampak sem šla, ker sem vedela, da če ne 
bom šla, me bodo izločili.« Po opisu osebe 4 nastane podobna situacija v primeru 
zabav, na primer na maturantskem izletu: »Ostali te pa potem lahko malo tako 
gledajo: »Kaj pa je s tabo?« Kot, da se ne znam imeti fajn. Znam, samo na svoj 
način, ne pa točno na tak njihov način.« 

Pritiski in zahteve obstajajo s strani vrstnikov, učiteljev, pa tudi celotne šole kot 
sistema. Oseba 3 pravi: »Podrediš se pač nekim normam, ki so v šoli, njenim 
zahtevam, da lahko funkcioniraš v tem sistemu. Saj tako je povsod, dejansko.« 
Le ena mladostnica (oseba 5) nima občutka, da obstajajo v šolskem prostoru 
kakšni pritiski, da bi se morala vesti drugače.  

 

IZKUŠNJE PRILAGANJANJA VEDENJA 

Zaradi pritiskov iz okolja, lastnega nezadovoljstva, želje po vključenosti, strahu 
pred nesprejetostjo in še kakšnih drugih razlogov se pri intervjuvanih 
mladostnikih kdaj zgodi, da svoje vedenje prilagodijo nekim trenutnim situacijam. 
V bistvu gre za pretvarjanje, saj se sicer sami po sebi ne bi vedli tako. Nekateri 
intervjuvani mladostniki (osebe št. 1, 2, 3) so že doživeli izkušnjo, da so svoje 
vedenje prilagodili zahtevam okolja. Oseba 5 je edina, ki je to doživela po večini 
izven šole: Na kakih zabavah ali pa bolj na kakih družinskih srečanjih. Bolj kot v 
šoli. Pač v šoli, ko nek svoj sistem ugotovimo in se malo »pogrupiramo« med 
seboj po skupinicah, potem tako čisto v redu funkcioniramo.« Mladostnik (oseba 
4) pa ne čuti potrebe po tem, da bi svoje vedenje prilagajal le z namenom, da bi 
ustrezal drugim.  
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Ko se pojavijo situacije, da se od intervjuvancev pričakuje bolj ekstravertirano 
vedenje, reagirajo torej različno. Oseba 3 pove: »Vedem se v takih situacijah 
tako, da poskušam čim bolj odigrat nekako tako, kot se od mene pričakuje. Pač, 
če veš da nekaj moreš naredit, pač to narediš v najboljši moči, kolikor jo v tistem 
momentu premoreš.« Tudi oseba 2 predstavi podobno: »Se nekako kar 
prilagodiš, ko si vržen v situacijo, ker se pač moraš.« Omenjali so zaigrano 
vedenje, na primer oseba 3: »Potem mogoče greš celo v neko igro, ampak na 
koncu se počutiš še bolj odtujen od samega sebe, brez veze.« Same posledice 
pretvarjanja torej niso nujno le pozitivne. Vse skupaj lahko vodi v občutek 
odtujenosti. Oseba 3 meni: »Mislim, pretvarjanje, da si nekaj, kar nisi, to te 
pokoplje na dolgi rok, po mojem.« Tudi oseba 1 je že poskusila s pretvarjanjem 
vedenja, a v tem prepozna negativne vidike: »Ampak ne moreš se prisilit v nekaj, 
ker potem drugi ljudje hodijo na zabave pa to, tebi se pa potem to ne da in pač ne 
moreš se pretvarjat skos. Jaz mislim, da bi me to res izčrpalo.« 

Prilagajanje zahtevam se pojavi tudi, ko se od intervjuvanke (oseba 1) zahteva, 
da na glas deli svoje osebne podatke ali čustva: »Če sem pa mogla na glas delit, 
sem pa potem izbrala socialno sprejemljiv odgovor. Se pravi, če so vsi ostali rekli: 
»Jaz rada hodim na zabave,« sem potem jaz rekla, da jaz tudi.« Ugotavlja pa, da 
lahko ravno prilagajanje vedenja en razlog, zakaj je ostali ne poznajo in ne 
razumejo v celoti: »Ne, zaradi tega, ker sem sploh včasih vedno neko masko 
nosila. Vedno sem hotela kazat, da sem bolj ekstravertirana, kot v resnici sem. 
Zaradi tega jaz nisem marala hodit v srednjo šolo, čeprav je izgledalo, kot da ful 
rada hodim.« 

 

8. KATEGORIJA: VLOGA UČITELJEV IN SVETOVALNE SLUŽBE  

Zadnja kategorija se nanaša na to, kako intervjuvani mladostniki doživljajo vlogo 
učiteljev in svetovalne službe, kakšen je njihov medsebojni odnos ter kako se z 
njimi vedejo učitelji, kako se odzivajo na njihove stiske ter kako in če prilagajajo 
svoje pristope, da pri tem upoštevajo njihove potrebe.  
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PREPOZNAVANJE STISK IN ODZIVI 

Nekateri mladostniki (na primer oseba 1) navajajo, da učitelji njihovo stisko 
opazijo: »Ja, mislim da bolj v srednji šoli, ker sem se tudi bolj tako držala za sebe 
in so vsi vedeli, da sem bolj tiha, mirna.« Ena mladostnica (oseba 2) ni 
prepričana, če profesor opazi njeno stisko: »Ja, ne vem, če on kaj opazi ali kaj 
prilagodi. Pač itak, če ne odgovoriš, gre on kar naprej in se naslednjič potem spet 
obrne k tebi.« Odgovarjali pa so tudi, da učitelji stisk ne prepoznajo in svojih 
pristopov ne prilagajajo. Oseba 3 tako navede: »Učitelji ne prepoznajo takih stisk. 
Vsaj pri meni je nikoli niso. Vedno so pač postavili neke zahteve, neke normative, 
od katerih pač ni bilo odstopanja. Tudi oseba 5 opisuje podobno: »Po moje niso 
nekaj posebej opazili, jaz pa jim tudi nisem nič povedala, da se tako počutim. Pač 
so imeli nek svoj sistem in so se tega držali.« Primeri pa so tudi, da stisko in 
nelagodje prepoznajo, a glede tega ne storijo ničesar. Intervjuvanci ugibajo, da 

VLOGA 

UČITELJEV IN 

SVETOVALNE 

SLUŽBE 

 

PREPOZNAVANJE STISK 

IN ODZIVI 

-nekateri učitelji stisko 

opazijo, nekateri ne 

-pristopov ne prilagajajo 

-sledijo učnemu načrtu 

-stiskam ne povzročajo 

posebne pozornosti 

ŽELJE MLADOSTNIKOV 

GLEDE DELOVANJA 

UČITELJEV IN 

SVETOVALNE SLUŽBE 

-bolj osebni pristop 

-več razumevanja stisk in 

potreb 

-več poudarka na 

osebnosti, kreativnosti 

-upoštevanje močnih 

področij 

-dejavnosti, ki vključujejo 

delo na sebi, spoznavanje 

sebe 

-večja odprtost 

-manjše skupine 

 

ODNOS MED UČITELJI, 

SVETOVALNO SLUŽBO IN 

MLADOSTNIKI  

-vpliv na počutje posameznikov 

-lažje sodelujejo, če je dober odnos 

-lahko polepša in zamori predmet 

-premalo osebni pristop 

-poudarek na podajanju snovi 

-nudenje podpore in pomoči 

ISKANJE OPORE IN 

POMOČI 

-pomoč in podpora je na 

voljo 

-mladostniki se nanje 

redko obračajo 

-preveč osebne situacije 

-preveč strokoven odnos 

-dvom v pozitiven izid 

 

Slika 8: Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 
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so morda njihovega vedenja že preveč navajeni in mu zato ne posvečajo 
posebne pozornosti. 

Učitelji se v osnovni šoli po navedbah intervjuvanih mladostnikov niso preveč 
obremenjevali, kaj ustreza učencem, in svojih pristopov niso prilagajali željam 
posameznikov. Opisujejo, da so se učitelji v glavnem držali učnega načrta. Ob 
vprašanju, kako so reagirali na njihovo stisko, je bil odgovor intervjuvanke (oseba 
1) na primer: »Nič posebnega, ker se mi zdi, da so se kar moral držat svojega 
učnega načrta in svojih planov.«  

Kar se tiče učiteljevega spodbujanja k sodelovanju nekaterih mladostnikov niso 
posebej vabili k sodelovanju. Oseba 1 navede, kaj je po njenem mnenju razlog za 
to: »In ker sem se vedno trudila, se mi zdi, da učitelji niso hoteli potem še 
dodatno spodbujat. Pač sem povedala toliko, kolikor je bilo treba, so pa kakšni 
drugi veliko več povedali, na primer.« Oseba 2 opisuje, da kličejo nekateri 
profesorji učence po vrsti: »Ja kakšni gredo tako na primer po vrsti, kakšni na 
splošno vprašajo in potem, pač, kdor odgovori, odgovori.« Ena mladostnica 
(oseba 3) pa ima drugačno izkušnjo: »Učitelji spodbujajo k sodelovanju, tako da, 
ker sem pač večino časa tiho, me kar naenkrat pokličejo pred celotnim razredom, 
na primer. Razumem njihov namen, ampak največkrat doseže čisto kontra 
učinek.« Tudi v tem ne prepoznajo njene stiske, niti je ne upoštevajo. Podobno 
izkušnjo ima mladostnik (oseba 4): »Kadar učitelj sprašuje celotni razred in 
odgovarjajo vedno isti ljudje, takrat potem učitelj včasih prav po imenu pokliče 
mene ali koga od ostalih, ki ne sodelujejo oziroma ne odgovarjajo, in nas pozove, 
da kaj povemo, nam direktno zastavi kakšno vprašanje.« Oseba 5 pa se glede 
povabil k sodelovanju ne počuti preveč izpostavljena: »Pri kakih drugih 
predmetih, ko pa je bilo kaj takega, je pa itak vedno vsak enkrat prišel na vrsto za 
nekaj povedat. Tako da ni bil nobeden nekaj izpostavljen, niti pozabljen.« 

 

ODNOS MED UČITELJI, SVETOVALNO SLUŽBO IN MLADOSTNIKI 

Tako odnos med vrstniki kot tudi odnos mladostnikov z zaposlenimi na šoli 
pomembno vplivata na to, kako se bodo le-ti počutili v šoli. Na počutje 
mladostnikov lahko vplivajo pozitivno, lahko pa jim čas, preživet v šoli, po opisu 
osebe 5, tudi otežijo: »Ker po eni strani ti lahko profesorji ful zamorijo stvari.« 
Mladostnici se je v primeru take profesorice posledično zameril cel predmet, ki ga 
je imela sicer rada. »Mislim, profesor lahko zelo vpliva na razpoloženje razreda, 
na razpoloženje učenca, na to, kako bo učenec sprejemal snov.«  

Intervjuvanci pa navajajo tudi pozitivne izkušnje odnosa z učitelji. Tako ima tudi 
oseba 5 še drugo izkušnjo: »Ker eni na primer, če se res zagrebejo za svoje 
učence, jim lahko oni ful polepšajo predmet, jim dajo veliko spodbude, predlogov, 
če jim kaj ne gre, in to lahko ful pomaga.« Intervjuvancem je poleg tega precej 
lažje sodelovati, če pozitivno doživljajo odnos učitelja do njih. Oseba 2 opiše: 
»Ja, po mojem je veliko odvisno od tega odnosa s tistim, ki te poučuje. Če je pač 
tak pristen, prijeten, potem je veliko lažje tudi za tiste, ki smo recimo malo bolj 
zadržani, sramežljivi. Da ni ravno tak strog, no, pa hladen ali pa celo kakšen 
zaničevalen.« V primeru, da gre za zaničevalen ali strog odnos, se intervjuvanka 
zapre in se težje pripravi do sodelovanja.  
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Mladostniki pri učiteljih, razen redkih primerov, ne opazijo, da bi se ti poglabljali v 
njihov karakter, in to pogrešajo. Oseba 1 pravi: »Ja, jaz mislim, da se niso nikoli 
veliko obremenjevali s tem, kakšen si ti kot karakter, samo tisto svojo snov, učni 
načrt, da odpredavajo svoje, in potem je to to.« Njihov odnos je po mnenju 
intervjuvancev pogosto preveč strokoven, poudarek je na podajanju snovi, 
premalo pa je osebnega pristopa. Menijo, da jih učitelji ne poznajo dobro. Bolj 
povezan odnos so na primer vzpostavili v osnovni ali srednji šoli, na fakulteti pa 
je to po mnenju osebe 2 težje doseči: »Tukaj na faksu pa itak ne moreš v enem 
semestru vzpostavit nekega globljega stika.« 

 

ISKANJE OPORE IN POMOČI 

Zaradi prej omenjenega preveč strokovnega odnosa se intervjuvanci težje 
odločijo, da bi pri učiteljih poiskali oporo ali pomoč. Oseba 5 opiše: »Če si imel 
vprašanje, si sicer lahko prišel do njih, ampak tako si se počutil mogoče pri 
določenih, kot da si v eni pisarni.« 

Možnost obiska svetovalne službe ali učitelja izven pouka je na voljo, vendar pa 
jo intervjuvani mladostniki redko izkoristijo ali pa je sploh ne. Raje se obračajo na 
domače in bližnje prijatelje. Oseba 5 pove: »Do razredničarke sem šla samo 
enkrat v osnovni šoli, ko sem imela eno dilemo glede enega drugega profesorja. 
Drugače pa se bolj obračam na družino, prijatelje.« Mladostnica (oseba 3) pa 
pravi, da se na šoli ne obrača na nikogar. Strinja se, da bi bilo lažje, če bi lastne 
občutke s kom delila, ampak tega na šoli ne stori. Za nekatere (oseba 2) je to 
preveč osebna situacija: »Po mojem je toliko bolj osebno to zame. Niti ne zaupaš 
toliko nekemu tujemu človeku. Se lažje odprem na primer doma.« Tudi oseba 1 
se iz podobnih razlogov v primeru stiske ne bi obrnila na učitelja ali svetovalno 
službo: »Ne bi se. Čisto iz svojih razlogov. Ker nisem nikoli marala govorit o sebi, 
ne maram se odpirat drugim.«  

S svetovalno službo imajo še največ stika in izkušenj glede poklicnega 
usmerjanja. Oseba 5 pravi: »V osnovni je bila svetovalna delavka. Taka kar 
luštna. Ampak nisem nikoli šla do nje z neko osebno težavo. Razen v srednji šoli, 
ko smo se usmerjali v poklice. Takrat smo hodili na individualne posvete k njej.« 
Oseba 2 ima v zvezi z izkušnjo svetovanja za poklicno usmerjanje mešane 
občutke: »Ampak v bistvu ni se neki ful zatopila vate, no vsaj jaz nisem dobila 
takega občutka, da bi se lahko neki ful odkrito pogovarjal.« Svetovalna delavka je 
pogovor opravila zelo na hitro in površno: »Se mi zdi, da nisem nič odnesla od 
tistega pogovora. Sem mogla potem v bistvu vse sama naredit.« Nekateri (na 
primer oseba 1) pa ravno zaradi dvoma v pozitiven rezultat, obiska niti ne 
opravijo: »Saj verjetno je na voljo to, ampak ne vem, kakšen bi bil sploh rezultat. 
Ne vem niti, kako se potem oni poglobijo v tebe. Verjetno čisto odvisno od 
človeka.« 
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ŽELJE MLADOSTNIKOV GLEDE DELOVANJA UČITELJEV IN SVETOVALNE 
SLUŽBE 

Intervjuvani mladostniki so izrazili željo po večjem upoštevanju njihove želje po 
individualnem delu. Oseba 3 si želi: »Več individualnega dela, raznolike izbire 
preverjanja znanja, od pisanja do nastopanja, po željah pač.« Želijo si manj 
pritiska po udeleževanju skupinskega dela. Oseba 1 si želi več razumevanja 
glede tega: »Da imam rada individualne stvari. Dajte mi napisat deset strani 
naloge, ampak ne mi zdaj govorit, da moram tam v skupini delat.« 

Želijo si večjo mero odprtosti s strani učiteljev. Oseba 5 na primer izrazi, da si od 
njih želi: »Da bolj pristopijo do učencev, da ne bi bili samo v funkciji učitelja. 
Ampak tudi v tem smislu, da bi bili bolj odprti, da ne bi bili tam samo zaradi 
poučevanja.« Izrazili so željo po tem, da bi se večkrat odpirala tema 
introvertiranosti. Mladostnica (oseba 3) navaja: »Mislim, o tem se ne govori 
sploh, to je dosti taka tabu tema.« Mladostnica (oseba 1) ocenjuje, da bi bilo 
treba v šolah več podpore nameniti svetovalni službi. Ta bi z učenci lahko 
izvajala dejavnosti, ki vključujejo čustveno inteligenco, delo na čustvih. Zaposleni 
na šoli pa bi morali po njenem mnenju več poudarka namenjati prepoznavanju 
obrambnih mehanizmov pri mladostnikih: »Marsikdo trpi, pa ne zna poiskat 
razloga ali pa pomoči. Vsi se poslužujejo nekih obrambnih mehanizmov, ampak 
nihče pa ne vidi, kaj je v ozadju.« Tudi oseba 2 je izrazila željo po več aktivnostih, 
ki vključujejo delo na sebi: »Mogoče v srednji šoli kakšne bolj take aktivnosti 
glede osebnosti. Da bi se malo bolj spoznali. Tako med sabo kot sami pri sebi. Ni 
pač vse samo znanje, znanje, znanje.«  

Ena mladostnica (oseba 5) je omenila željo po uporabi deskriptivnih ocen. 
Izpostavlja pa tudi željo po manjših razredih, do največ 5 učencev. Tako bi bilo 
tudi znotraj razredov lažje formulirati manjše skupine za skupinsko delo. Želi si 
možnosti sprotnega postavljanja vprašanj in manj poudarka na sprotnem 
zapisovanju snovi: »Tako, da ni učenec samo v vlogi poslušalca. Da je neka 
interakcija. Pač če kdo ne želi, se ga ne sili, če pa kdo želi, pa da ima to 
možnost.« 

Od učiteljev si intervjuvani mladostniki želijo še bolj osebni pristop in bolj 
življenjsko zasnovan pouk, oziroma, kot navede oseba 3: »Drugačni učitelji kot 
prvo. Bolj človeški, bolj razgledani, bolj sočutni. Potem sigurno manjši razredi. 
Pouk bi bil bolj življenjsko in praktično zasnovan.« Mladostnica si poleg tega želi 
več poudarka na umetnosti in gibanju. Na splošno izražajo željo po upoštevanju 
posameznikov in njihovih močnih področij. Oseba 3 doda še: »Šole bi morale 
otrokom dajati krila, ne pa jim jih pristriči, ker ne ustrezajo vsi njihovim normam in 
zahtevam.« Meni, da bi bilo za dosego občutka sprejetosti in varnosti pri vseh 
potrebnih mnogo sprememb v šolskem sistemu. Za razliko od nje pa mladostnik 
(oseba 4) ne bi spreminjal ničesar. Meni, da so izkušnje, četudi so neprijetne, 
pomembne za življenje na sploh: »Tudi, če se v mnogih situacijah ne počutim 
najboljše, je šola neka vaja za življenje naprej. Na primer javno nastopanje, vse 
to so situacije, kjer moraš nepripravljen znati odreagirati.« 

  



62 
 

3.4.2 ANALIZA IN REZULTATI INTERVJUJEV Z UČITELJICAMA IN 
SVETOVALNO DELAVKO 

Vprašanja, ki sem jih med intervjujem zastavljala učiteljicama in svetovalni 
delavki, so se razlikovala od vprašanj, postavljenim introvertiranim mladostnikom. 
Poudarek je bil na pristopih, ki jih uporabljajo pri svojem delu in morebitnem 
prilagajanju le-teh potrebam mladostnikov, ter na prepoznavanju stisk in lastnosti 
mladostnikov in prepoznavanju svoje vloge pri tem. Zato so tudi kategorije, 
nastale med procesom kodiranja teh treh intervjujev, drugačne. Predstavljam jih v 
sledečem poglavju.  

 

1. KATEGORIJA: PREPOZNAVANJE IN RAZUMEVANJE INTROVERTIRANIH 
MLADOSTNIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPOZNAVANJE 

IN RAZUMEVANJE 

INTROVERTIRANIH 

MLADOSTNIKOV 

VPLIV 

INTROVERTIRANOSTI 

NA UČNI USPEH 

-ni pretiranega vpliva 

-ustno odgovarjanje se 

uravnoteži s pisnim 

SPREJETOST, 

VKLJUČENOST V 

RAZRED 

-manjši krog bližnjih 

oseb 

-ni intenzivnega 

druženja z vsemi 

-niso izločeni 

-manj razumevanja s 

strani ostalih 

PREPOZNAVANJE 

STISK IN POTREB 

-stisko po večini 

prepoznajo 

-osebni prostor, umik 

-potreba po razmisleku, 

redu, jasna navodila 

-telesne reakcije (drža, 

pogled dol, krč) 

-doživljanje panike, 

tesnobe 

-stiska ob socialnih stikih 

-določene situacije 

(malica, maturantski ples, 

izpostavljanje …) 

 

PREPOZNAVANJE MOČNIH 

PODROČIJ 

-čut za odgovornost, senzibilnost 

-ustvarjalnost, marljivost 

-dobri poslušalci,  

-prostovoljstvo,  

-samostojno delo, pisno izražanje 

 

PREPOZNAVANJE LASTNOSTI 

INTROVERTIRANIH 

MLADOSTNIKOV 

-določene lastnosti hitro opazijo 

-raje delajo individualno 

-zadržani, opazovalci, manj 

komunikativni, odgovorni 

-informacije od učiteljev, staršev 

Slika 9: Prepoznavanje in 
razumevanje introvertiranih 
mladostnikov 
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PREPOZNAVANJE LASTNOSTI INTROVERTIRANIH MLADOSTNIKOV 

Intervjuvane osebe so s pojmom introvertiranost v manjši meri že seznanjene. 
Menijo, da introvertirane učence v razredih po navadi prepoznavajo. Oseba 7 
pove: »Ja, bi rekla, da čisto v vsakem, ki ga učim.« Določene lastnosti oseba 6 
prepozna zelo hitro: »Ja, ja, se vidi, zelo hitro. Že z vidika, ko koga kličeš ali pa 
ko postaviš vprašanje, takoj vidiš, kdo se rad izpostavlja, kdo se pa pač zavestno 
noče.« Ko razred dobro poznajo, lahko lažje razločijo, če nesodelovanje pomeni 
tudi neznanje ali zgolj željo mladostnikov, da se ne izpostavljajo. Včasih pa oseba 
6 vedenje težko loči od sramežljivosti: »Malo je težko presodit, ker ne smem 
mešat tega s sramežljivostjo.« Oseba 8 opaža poteze introvertiranosti že ob 
prihodu novih dijakov na šolo. Nekateri imajo seveda iz različnih razlogov že na 
začetku težave z vključevanjem. Nekatere informacije dobi od učiteljev: »In 
vedno, že po teh prvih urah, mi učitelji za koga povedo: »Ta se pa ni dobro 
vključil.« In potem smo mogoče malo bolj pozorni na njega.« Posvetuje pa se tudi 
z zaposlenimi svetovalnimi delavkami na osnovnih šolah, iz katerih so dijaki prišli. 
Včasih jih tudi starši sami opozorijo na določene lastnosti svojih otrok. Včasih pa 
introvertiranost pri mladostnikih opazi celo že ob vpisu, na katerem z vsakim 
bodočim dijakom opravi kratek pogovor. 

Učiteljica (oseba 6) opaža: »Pa taki bolj introvertirani potem tudi ne marajo delat 
ravno veliko v skupinah, ne marajo skupinskih del. Mogoče v paru še, če je pa 
večja skupina, pa ne marajo.« To intervjuvane osebe razberejo iz tega, da se 
učenci držijo nazaj, manj sodelujejo, manj so komunikativni in prevzemajo vlogo 
opazovalca. Za introvertirane mladostnike opažajo še, da se podcenjujejo in 
imajo nizko samopodobo. Ne prepoznavajo vedno svojih sposobnosti in močnih 
področij. Oseba 8 z introvertiranostjo poveže tudi visoko občutljivost, 
perfekcionizem in čut za odgovornost. »Pa introvertirani so po navadi zelo 
analitični in veliko predelujejo še po tem, ko so se določene situacije že zgodile, 
zaključile« Pravi, da imajo potrebo po tem, da si v mislih postavijo svoj red. 

 

PREPOZNAVANJE MOČNIH PODROČIJ 

Čeprav opažajo, da se introvertirani mladostniki pogosto podcenjujejo, menijo, da 
za to ni neke smiselne podlage. Same pri njih namreč prepoznavajo precej 
močnih področij. Oseba 8 tako opaža: »Recimo oni so po navadi zelo tudi 
senzibilni. So bolj senzibilni, bolj tenkočutni, bolj se znajo približati drugim 
ljudem.« Pravi, da jih odlikuje čut za druge ljudi in pripravljenost pomagati: 
»Recimo, se izkažejo kot izvrstni prostovoljci.« Ocenjuje jih kot dobre poslušalce: 
»In neverjetno, vedno vidimo, kako zelo se znajo dijaki, za katere bi rekli, da so 
bolj introvertirani, s temi starejšimi ljudmi pogovarjati, sedeti ob njih, jih 
poslušati.« Poleg tega so intervjuvanke (oseba 7) omenile marljivost: »Dejansko 
je vso snov spremljala bolj marljivo kot marsikdo drug.« Odlikuje jih samostojno 
delo in pisno izražanje. Pri njih pa so prepoznale tudi umetniško naravnanost, 
ustvarjalnost. Oseba 7 pravi: »Skoraj, da moram reči, da s tistimi, s katerimi sem 
jaz imela stik, so bili bolj kot ne umetniške dušice.« Za primer navede glasbeno 
udejstvovanje. 

Intervjuvane osebe pripisujejo velik pomen prepoznavanju močnih področij in 
krepitvi le-teh. Svetovalna delavka (oseba 8) poudari: »Da najdejo neko področje, 
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kjer so uspešni, da razvijejo pozitivno samopodobo in da se s tistim znajo tudi 
pokazati pred drugimi« Spodbujanje močnih področij pa vidi tudi kot način, da jih 
ostali lahko bolje spoznajo, se jim približajo: »Ker po navadi jih zanimajo zelo 
zanimive stvari, imajo zanimive hobije, so spretni v nekih dejavnostih, ki jih drugi 
sploh ne poznajo. Vsakdo ima kaj, vsakdo bi imel kaj za pokazati, zakaj ti ne bi 
imeli.« 

 

VPLIV INTROVERTIRANOSTI NA UČNI USPEH 

Po mnenju intervjuvank naj introvertiranost ne bi imela pretiranega vpliva na učni 
uspeh mladostnikov. Oseba 8 meni: »Ne, jaz ne bi rekla, da to kaj posebej vpliva. 
Oni veliko delajo. Težko bi rekla. Tukaj so bolj sposobnosti pa druge stvari 
pomembne.« Razlike se po mnenju učiteljice (oseba 6) lahko morda pokažejo pri 
ustnem ocenjevanju: »Včasih zna bit ustno ocenjevanje malo bolj subjektivno v 
primerjavi s pisnim. Tako da bi mogoče lahko bili ti učenci potem v slabšem 
položaju glede na to, da je pač ustno spraševanje vedno pred celim razredom.« 
Vendar se tudi to prej ali slej uravnoteži: »Ampak pri meni se mi zdi, da ne. Ker 
imamo tudi isto število ustnih in pisnih ocenjevanj, tako da se slej kot prej zadeve 
uravnajo.« Oseba 7 pa težko presodi v kolikšni meri introvertiranost vpliva na to, 
saj so po njenih izkušnjah nekateri bolj introvertirani dijaki pri njenem predmetu 
nadpovprečno uspešni, pri ostalih pa imajo težave.  

 

SPREJETOST, VKLJUČENOST V RAZRED 

Oseba 7 za introvertirane dijake opaža: »Rabijo veliko časa. Večina teh dijakov. 
In nekateri potem v bistvu tudi s časom kar naberejo en krog ljudi, s katerimi so si 
blizu. Ne pa z vsemi, zagotovo ne z vsemi.« Introvertirani mladostniki se po 
njihovih opisih ne družijo intenzivno z vsemi sošolci v razredu, ustvarijo pa si 
manjši krog oseb, s katerimi so si blizu. Oseba 8 opiše »Ampak po navadi je 
tako, da se v razredu, če je recimo povprečno 25 dijakov v razredu, potem dva, 
trije taki najdejo, tudi sedejo skupaj, niso ravno med tistimi, ki so najbolj glasni, pa 
si oni potem tudi neke stvari morda bolj zaupajo. Da se najdejo skupaj.« Lahko 
gre za vrstnike, s katerimi se poznajo že od prej, na primer iz osnovne šole, ali pa 
s časom zgradijo odnos z njimi. Oseba 7 pove podobno: »Ampak si pa en krog 
ljudi pa le potem s časom najdejo. In jim je po navadi ta krog tudi v oporo. Ni tako 
odklonilen.« 

Krog ljudi, ki si ga ustvarijo, jim je po navadi torej v oporo in je bolj sprejemajoč. 
Ostali vrstniki jih po opisu osebe 7 namreč ne razumejo povsem v celoti, niti ne 
sprejemajo nujno vseh njihovih lastnosti: »Nekateri sploh niso v stanju dojeti, da 
to ni tako lahko in da to ni nekaj, kar bi si ta oseba želela in da to ni izmikanje 
obveznostim.« Drugi niti ne razumejo povsem njihovega vedenja. Oseba 6 doda: 
»Jaz mislim, da ni to, da bi bili pa oni izločeni zaradi tega, kakšni so, je pa 
mogoče malo več nerazumevanja. Mogoče so v malo slabšem položaju. Mogoče 
zaradi tega, ker se včasih zavestno odstranijo, umaknejo, se osamijo, ker pač to 
rabijo, in to je potem vedno čudno.« Oseba 7 pa pravi, da sami začutijo, kdo jih je 
pripravljen sprejeti in kdo ne: »Po mojem je tudi zaradi tega potem ta krog 
manjši.« 
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PREPOZNAVANJE STISK IN POTREB  

Dve intervjuvani osebi (oseba št. 6 in 8) menita, da se potrebe introvertiranih 
mladostnikov niti ne razlikujejo bistveno od potreb ostalih. Oseba 6 tako pove: 
»Jaz jih niti ne razlikujem toliko od ostalih glede tega.« Oseba 8 meni, da v stiski 
niso bistveno pogosteje od ostalih: »Ne bi pa rekla, da so oni pogosteje, tega pa 
ne bi rekla. Težko bi rekla, da bi a priori oni pogosteje v različnih stiskah.« 
Strinjata pa se, da so vseeno pogosto lahko v stiski. Oseba 8 doda: »Jaz sem 
prepričana, da so v stiski. Mogoče oni še težje verbalizirajo to svojo stisko, če 
niso tako vključeni v šolsko sredino, ali pa z razrednikom nimajo pravega 
kontakta.« 

Kot možne potrebe navajajo potrebo po jasnih navodilih in več samostojnega 
dela. Oseba 6 prepoznava: »Ti, ki so pa bolj introvertirani, oni pa imajo rajši, da 
jim ti poveš, potem pa delajo sami.« Intervjuvanke opažajo, da bi mladostniki 
potrebovali več podpore pri načrtovanju obveznosti. Oseba 7 prepoznava njihovo 
potrebo po osebnem prostoru: »Dokaj hitro ugotovim, kdaj sem nekomu ne bi 
rekla odveč, ampak kdaj ima nekdo odpor do tega, da sem mu preblizu, da 
potrebuje osebni prostor.« V situacijah, kjer tega osebnega prostora nimajo, 
prepoznava njihovo stisko in opazi umik: »V svojem prejšnjem oddelku sem na 
primer imela eno dekle, ki se je tudi ob tem, ko sem ji jaz kot razredničarka želela 
pomagat, ko sem skušala v njo rinit, sem pravzaprav imela občutek, da sem ji 
bolj škodila kot koristila.« Introvertirani mladostniki imajo potrebo tudi po 
analiziranju situacij, premisleku in vzpostavljanju reda v svojih mislih.  

Sicer intervjuvanke menijo, da stiske pri mladostnikih znajo prepoznati. Oseba 6 
na primer pove: »Mislim, da prepoznam. Jaz sama sebe kar smatram za nekoga, 
ki zna to prepoznat.« Včasih pa je po mnenju svetovalne delavke (oseba 8) lahko 
to tudi težko: »Včasih pa ne veš, kaj se v resnici dogaja z njimi, na zunaj ni 
mogoče videti vsega. Mogoče jih je veliko v stiski, pa jaz niti ne vem.« Nekaterim 
po besedah ene izmed učiteljic (oseba 7) stisko povzročajo že sami socialni stiki: 
»Morda zaradi tega, ker se težje vključijo v družbo. Ne morem reči, da jim je v 
prid, da je razred kot celota okrog njih.« Kot neprijetno situacijo prepoznavajo še 
šolske malice, kjer je bolj hrupno in njihov osebni prostor bolj ogrožen, pa tudi 
maturantski ples. Ob neznanih in nepričakovanih situacijah lahko pride do 
anksioznosti. Poleg tega že sam šolski sistem prinaša stiske, na primer šolski 
uspeh. Oseba 7 poda primer: »Problem se pojavi, ko niso uspešni na enem 
področju, pa potem poskušajo, pa niso uspešni na drugem in nastopijo stiske.« K 
doživljanju stisk pa lahko po njenem mnenju pripomore tudi nizka samopodoba: 
»Če nimaš samozavesti, so vse okoliščine lahko stresne.« Doživljanje stiske 
razumejo kot nekakšno paniko in čustvenost. Doživljanje stiske pa se vidi tudi 
navzven. Oseba 7 pove: »Ja, tudi telesno se vidi. Tako, da ima ta otrok po navadi 
v bistvu že eno držo, ki je tako: »Pusti me, kaj bi zdaj spet rada.« V tistem 
trenutku, ko se skušaš približat.« Ko se jim poskušajo približati, zaznajo 
nekakšen krč. Oseba 6 opazi, da jim je neprijetno, če jih v razredu pokliče ali 
izpostavi: »Vidi se tudi po drži. Tako je bolj zaprta, eni tudi dol gledajo.« 
Svetovalna delavka (oseba 8) meni, da je učiteljevo prepoznavanje stisk 
mladostnika v veliki meri odvisno tako od znanja kot tudi od osebnosti učitelja: 
»Ampak tako, za večino bi rekla, da so nekako razumevajoči.« 
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2. KATEGORIJA: STRATEGIJE DELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPORABA UČNIH OBLIK 

Ta koda se nanaša na oblike poučevanja, ki jih učiteljici najpogosteje uporabljata. 
Obe kombinirata frontalni pouk s skupinsko učno obliko, delom po dvojicah in 
individualnim delom. Učenci morajo svoje izdelke predstavljati tudi pred tablo, kot 
ponazori tudi oseba 7: »Pri svojem predmetu vse to delam. Dijaki delajo v 
skupinah, morajo predstaviti svoje izdelke oziroma seminarske naloge.« 
Intervjuvanke opažajo, da skupinskemu delu niso vsi naklonjeni, eni zato, ker 
presojajo, da jim drugi člani lahko znižujejo uspešen rezultat, drugi imajo težave s 
socialnimi stiki ali pa preprosto raje delajo individualno. Učiteljici v skupinsko delo 
vseeno vključujeta vse učence. Oseba 7 meni: »Jaz sicer skušam doseči, da 
delajo v skupini, ker se mi zdi, da je to dobra izkušnja. V življenju je treba 
sodelovati z drugimi, ker je večina stvari vezana na skupinsko delo, projekte ipd.« 
Tudi svetovalna delavka (oseba 8) se strinja, da je treba introvertirane 
mladostnike vsekakor povabiti k skupinskemu delu. V primeru hujših stisk pa jim 
tudi omogočiti, da delajo samostojno. Pri skupinskem delu je oseba 6 zelo 
pazljiva, kako učence razporedi v skupine. Po navadi jih razporedi sama: »Tudi 
takrat, ko jim daš za delati v skupinah, moraš prej res dobro razmisliti, na kak 
način jih razporedit med seboj, da so skupine čim bolj nekako enakomerne, tudi 
glede znanja, glede sposobnosti. Ker če se sami, se vedno tisti, ki so že tako 
vedno skupaj.« Ko pa jih med poukom kliče, ne uporablja posebnega vrstnega 
reda: »Moram pa zelo pazit na to, da koga ne pokličem prevečkrat in da koga ne 
premalokrat, da ne čuti pač on, kot da se ga izogibam poklicat.« 

STRATEGIJE DELA 

UPORABA UČNIH 

OBLIK 

-frontalno poučevanje ob 

jemanju nove snovi 

-druge oblike za 

utrjevanje snovi 

-največ individualno in 

delo v paru 

-manj časa za skupinsko 

delo 

-stiska s časom 

-spodbujanje pozitivne 

razredne dinamike 

STRATEGIJE DELA 

SVETOVALNE SLUŽBE 

-karierno svetovanje 

-delavnice v razredu 

-pomembna pripravljenost 

sodelovati 

-nudenje opore in pomoči 

-sodelovanje s starši, 

učitelji in zunanjimi 

izvajalci 

-uporaba 

psihoterapevtskih tehnik 

-spodbujanje vključevanja 

UPORABA 

PROSTORA 

-klopi v vrstah 

-ni polkrožne ali krožne 

postavitve 

-gibanje po prostoru 

-dostop do vseh 

-introvertirani 

mladostniki sedijo 

zadaj, ob strani 

 

Slika 10: Strategije dela 
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Obe učiteljici sta izpostavili, da sta pri svojem delu veliko v stiku z učenci. Oseba 
7 pove: »Imam namreč predmet, pri katerem oni zelo veliko delajo vaje, tako da 
sem z njimi v stiku in jih moram usmerjati, opazovati, pomagati, spremljati njihovo 
delo. Na ta način dijake kar dobro spoznam.« Lažje jima je delati z manjšimi 
skupinami, saj v velikih skupinah hitro pride do nemira.  

Obe sta povedali, da v šolskem sistemu obstaja težnja k čim večji uporabi 
skupinskega dela in postavljanju učenca v središče učnega procesa. Ena 
učiteljica (oseba 7) opiše: »Na primer skupinsko delo je ena zadeva, na kateri se 
zelo vztraja.« Vendar pa se intervjuvani učiteljici soočata s stisko s časom, saj je 
treba upoštevati tudi učni načrt in predelati vso snov. Oseba 7 pove: »Ker žal, 
najhitrejši način za podajanje snovi je frontalna oblika dela. Koliko učenec od 
tega ima, je pa drugo vprašanje.« To poskušajo uravnotežiti tako, da na začetku 
ob jemanju snovi uporabljajo frontalno obliko, ko pa gre za utrjevanje snovi, pa se 
poslužujejo drugih oblik, najpogosteje individualnega dela in dela v paru, 
manjkrat pa dela v skupinah. Kadar jim čas dopušča, vključujejo tudi kakšne bolj 
interaktivne dejavnosti in igre. tako oseba 6 predstavi: »Jaz sicer poskušam 
namenjat čas tudi temu, kakih zadnjih pet minut ali pa kaj takega. Ali pa kake 
take dni, ki so bolj proti koncu šolskega leta.« Skupinskega dela nikoli ne izvajajo 
celo uro. Oseba 6 doda: »Potem se gre pa nazaj pa sledijo kakšne naloge ali kaj 
podobnega, pač samostojno delo, ja. Da se zadeva tudi malo umiri, ker drugače 
lahko nastane kaos.« 

Poleg podajanja snovi je skrb učitelja tudi sama razredna dinamika. Učiteljica 
(oseba 6) je pozorna na to, da se učenci med seboj ne izključujejo: »Že s tem, da 
ne dovolim, da enega čisto osamijo, fizično.« V primeru, da se to zgodi, jih 
presede. Sicer pa se poslužuje opozarjanja v primeru zmerjanja med učenci. 
Pravi, da je delo z razredom bolj naloga razrednika, saj ima v času razrednih ur 
tudi čas, ki ga lahko temu nameni.  

 

STRATEGIJE DELA SVETOVALNE SLUŽBE 

Svetovalna služba z učenci izvaja karierno svetovanje. Poleg tega pa občasno 
izvaja tudi kakšne aktivnosti, delavnice. Intervjuvana svetovalna delavka (oseba 
8) pove: »Včasih pridejo tudi v času razredne ure in namesto razrednika 
opravljajo kakšne aktivnosti.« S pomočjo delavnic poskuša vzpostavljati 
skupinsko dinamiko v razredu, medsebojno spoznavanje in podobno. Poudarek 
daje tudi aktivnostim, ki posameznemu učencu omogočijo boljše vključevanje v 
skupino oziroma razred. Pri načrtovanju aktivnosti sodeluje tudi z učitelji oziroma 
razredniki.  

Svetovalna služba lahko mladostnikom nudi oporo in pomoč v primeru 
kakršnihkoli stisk. Pomaga pa jim lahko tudi pri načrtovanju obveznosti. 
Intervjuvane osebe izpostavijo dejstvo, da šolska svetovalna služba ne more 
izvajati neke individualne pomoči, če mladostniki sami ali njihovi starši na to ne 
pristanejo. Sicer intervjuvana svetovalna delavka (oseba 8) sodeluje tudi s starši, 
bodisi na roditeljskih sestankih bodisi individualno. Navedla pa je tudi 
sodelovanje s Centrom za socialno delo in drugimi zunanjimi izvajalci. Včasih jo 
starši prosijo za pomoč pri mladostniku: »Potem naredim kakšen svetovalni 
pogovor s tem otrokom, ampak tako morem reči, da sem zelo previdna pri tem.« 
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Z mladostniki lahko individualno izvaja različne vaje: »Ja, če oni pridejo s 
problemom ali stisko, potem se pač različne stvari dajo narediti, da se sprostijo, 
da se učijo, kako pristopiti k drugim in podobno.« Pri tem uporablja znanja 
transakcijske analize, vedenjsko-kognitivne terapije ter drugih psihoterapevtskih 
šol.  

UPORABA PROSTORA 

Prostor v učilnicah intervjuvane osebe organizirajo različno. Oseba 7 na primer 
predstavi: »Pri meni v razredu je večinoma tako, da oni sedijo pred računalniki 
oziroma za računalniki.« Obe učiteljici (oseba 6 in 7) se radi gibljeta po prostoru 
in gresta do vsakega učenca. Oseba 6 na primer pove: »Jaz se pa sicer zelo 
rada sprehajam po razredu, zaradi tega, da tudi vidim, kaj kdo dela, da lahko 
vmes kaj popravim, na primer.« Zato ne mara učilnic, kjer so klopi težje 
dostopne: »Tega ne maram, me zelo moti, ker potem ne morem vmes hodit. Pa 
tudi na drugi strani je potem klop čisto do stene in je problem, ker potem nimam 
toliko stika, pa veliko časa bi mi vzelo, da bi hodila okrog, da bi prišla do vsakega 
učenca.« Uporabe polkrožne ali krožne postavitve miz pri njiju ni.  

Učiteljica (oseba 7) prepoznava introvertirane dijake tudi po tem, kam se usedejo: 
»Čeprav oni tudi preizkušajo sproti in delajo vse, se da opaziti, da se bo tak 
učenec usedel nekam bolj za sebe, bolj ob strani, ne spredaj, bolj zadaj.« Opaža, 
da izbirajo čim bolj neopazne pozicije, iz katerih je enostavno hitro oditi: »Nekje 
četrta klop, pa tam nekje. Ampak zanimivo, ne pri oknu, ne noter, ker bi bilo treba 
skozi vrsto tja priti. Ne, na tej strani, kjer je najlažje potem tudi oditi, čim prej, 
neopazno.«  
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3. KATEGORIJA: UPOŠTEVANJE INTROVERTIRANOSTI PRI 

MLADOSTNIKIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE VEDENJA INTROVERTIRANIH MLADOSTNIKOV IN ODZIVI 

Intervjuvanke si vedenje mladostnikov razlagajo različno. Včasih določene vzorce 
vedenja pripisujejo preprosto nerazpoloženosti mladostnika ali temu, da ima slab 
dan.  

Zaradi svoje ekstravertirane naravnanosti pa oseba 6 težje razume introvertirane 
mladostnike: »Jaz, ki nisem sama tak človek, to težko razumem, ampak vem pa, 
da to pač je stvar in da ne morejo biti vsi taki kot jaz in poskušam ne obsojat tega 
in hočem tudi prijazno do tega pristopat.« Vendar pa lahko včasih, kadar je 
skupina bolj zadržana in se nihče ne želi izpostavljat, doživlja jezo: »Težje je 
potem s takimi delat. In potem včasih pride neka frustracija, če so vsi tako bolj 
naravnani, da kar nebi sodelovali.« Ti primeri so sicer redki, morata pa takrat 
učiteljici sami vložiti toliko več energije in truda. Obe pogrešata povratne 
informacije s strani učencev.  

Učiteljica (oseba 7) si zato pomaga z različnimi mediji, preko katerih doseže, da 
lahko prav vsi mladostniki izrazijo mnenje ali podajo odgovor. Omogoči jim 
anonimnost: »In zato je pri mojem predmetu prednost, da lahko uporabim 
sodobno tehnologijo in omogočim takšnim dijakom, da pridejo do besede. Meni 

UPOŠTEVANJE 

INTROVERTIRANOSTI 

PRI MLADOSTNIKIH 

DOŽIVLJANJE VEDENJA 

INTROVERTIRANIH 

MLADOSTNIKOV IN ODZIVI 

-včasih jeza, frustracija 

-zbeganost, dilema 

-zaskrbljenost, ocene jih pomirijo 

-težje delati z njimi, ko želijo 

komunicirati z razredom 

-lažje pri individualnem delu in 

frontalnem pouku 

-omogočiti možnost sodelovanja in 

izražanja mnenja 

ODZIVI NA STISKE IN POTREBE 

-opremiti s strategijami obvladovanja 

situacij 

-reorganizacija prostora 

-nudenje opore 

-priti jim nasproti 

-manj izpostavljanja 

-uravnotežena uporaba aktivnosti, da 

upoštevajo vse 

-prilagoditve v danih situacijah 

-podpreti v močnih področjih 

Slika 11: Upoštevanje introvertiranosti pri 
mladostnikih 
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včasih omogoči, da dobim odziv tudi od tistih, ki si ne upajo biti glasni.« Pri tem si 
pomaga z raznimi kvizi, reševanje s pomočjo telefonov ali drugih naprav, pisanje 
sporočil na steno in podobno. Rada namreč vidi, da v razredu ni vedno tišina in 
da imajo vsi priložnost na tak ali drugačen način sodelovati: »Meni se pa zdi to 
pomembno, da oni tudi svoje mnenje upajo povedati. Ne glede na to, da jaz 
mogoče ne vem čisto za vsakega, kdo je kaj napisal. Lahko, recimo, pohvališ 
mnenje in si s tem pohvalil tudi njega, dijaka.«  

Po drugi strani pa jim je lahko ravno z introvertiranimi mladostniki lažje delati. Še 
posebej, ko gre za frontalni pouk in individualno delo, saj so lahko zelo dobri 
poslušalci, pri individualnem delu pa zelo delavni in uspešni. Oseba 6 meni: »S 
tega vidika so taki učenci lažji za delo, če ti rad na ta način delaš. Kar je včasih 
super, sploh ko se kaj utrjuje.«  

Kadar se želita mladostnikom približati ali jim pomagati, oni pa se umikajo, sta 
intervjuvani učiteljici zbegani. V takih situacijah ne vesta, kako pristopiti, da ne bi 
izzvali odpora. To pa sicer ne pomeni, da ju tako vedenje moti. Takrat se morata 
postaviti na druga izhodišča in presoditi, da ni pravi čas, da posegata v 
mladostnikov osebni prostor, vseeno pa doživljata občutek skrbi. Oseba 7 pove: 
»Jaz pravim, da je treba to definitivno zaznat, je treba kakorkoli že skušat prit 
naproti. Mene to po navadi zaskrbi.« Svetovalna delavka (oseba 8) razloži, da so 
lahko učitelji tudi večkrat v dilemi, če je razlog za določeno vedenje mladostnika 
morda v njihovem napačnem pristopanju: »Zlasti, ko dijakov še ne poznajo dobro 
in ko še nimajo niti povratne informacije o tem, koliko se dejansko pripravljajo za 
pouk, ko še nimajo ocene.« Ocene pa naj bi po njenem mnenju učitelje zelo 
pomirile: »Če ima nekdo solidno oceno, se ne bodo kaj veliko ukvarjali z 
njegovim vedenjem. Če pa ima slabše ocene ali pa imajo občutek, da bi moral 
dobiti boljšo, jih pa to bega.« Predlaga jim individualen pogovor z mladostnikom, 
kar se po navadi izkaže za dobro strategijo. 

 

ODZIVI NA STISKE IN POTREBE  

V primeru stisk introvertiranih mladostnikov se zdi svetovalni delavki (oseba 8) 
pomembno, da se da dijakom vedeti, da se lahko obrnejo na šolsko svetovalno 
službo ali na strokovnjake izven šole. »Neustrezno jih je spreminjati, temveč jih je 
treba opremiti s strategijami, da bodo znali ravnati v tistih situacijah, ki jim 
povzročajo stisko.« Pomembno je torej, da pridobijo strategije obvladovanja 
stresnih socialnih situacij, brez da bi sebe dojemali kot slabe in neuspešne. V tem 
vidi ključen pomen. Intervjuvanke jih poskušajo podpreti na področjih, na katerih 
so močni. Trudijo se k bolj osebnemu pristopu in vzpostavljanju pristnega odnosa 
z učenci. Oseba 7 poudari: »Morda bodo pa otroci lažje nadoknadili snov kot 
takšne vrzeli in izkušnje.«  

Pred ostalimi v razredu jih poskušajo intervjuvanke kar se da malo izpostavljati. 
Oseba 6 na primer pove: »Čeprav je res, da te, bolj introvertirane poskušam malo 
manjkrat poklicat, če pač vidim, da jim je neprijetno. Vem, da ne marajo vsi 
tega.« Zavedajo se možnih negativnih vidikov izpostavljanja, kot omeni oseba 7: 
»Je pa razumljivo, da bi s tem, ko bi med poukom in pred vsemi izpostavljala 
takšnega dijaka, samo škodovala njegovi samopodobi.« Vseeno pa je 
pomembno, da poskušajo vzpostaviti stik. Oseba 7 to stori tako: »Predvsem 
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skušati doseči ta stik takrat, kadar niso izpostavljeni, niso ogroženi, ko je veliko 
lažje.« Kadar presodijo, da posegajo v njihov osebni prostor, se umaknejo in 
poskušajo poiskati druge načine, da se jim približajo. Po mnenju ene izmed 
učiteljic (oseba 6) pa ne upoštevajo vsi učitelji tega: »Se mi zdi, da včasih učitelji 
radi to delajo, kar je napačen pristop po mojem mnenju. Raje pustit, pa mogoče 
kdaj drugič na drugačen način povabit.« Včasih je lahko rešitev v sami 
reorganizaciji prostora. Ob tesnobi zaradi neznanih in nepredvidljivih situacij pa 
se lahko dela na primer na tem, da se mladostnika po korakih pripravlja na 
situacijo in potek le-te. 

Pri vsem tem je po mnenju svetovalne delavke (oseba 8) zelo pomembna 
psihološka opora: »Pa to, da dijakom prideš nasproti.« Sama pri tem uporablja 
psihološke pristope: »Ja, vsekakor poskušam nekako ugotoviti, kaj se dogaja, če 
ima mogoče kakšne slabe izkušnje, kakšne travme v zvezi s tem, kako on na to 
gleda.« Pomembno je počakati na primeren trenutek, kar upošteva tudi oseba 7: 
»In to je to, da prepoznaš takšnega dijaka in mu skušaš priti naproti oziroma, če 
mu je ob tem nerodno, počakaš na primeren trenutek.« Pomembno se jim zdi 
pokazati, da so jim na voljo za oporo in pomoč. Tako se lahko nanje obrnejo tudi 
po pouku.  

Ena od prilagoditev je po navedbah osebe 6 tudi ta, da med ustnim 
spraševanjem od njih ne zahteva, da stojijo pred tablo: »Lahko si prinesejo stol, 
se usedejo, ostalim dam drugo delo, tako da tudi ne poslušajo toliko. Na tak 
način narediš neko tako mogoče malo bolj intimno situacijo.« Učiteljica (oseba 7) 
upošteva potrebe in stiske introvertiranih mladostnikov pri tem, kako jih razvršča 
v skupine: »Tukaj je zelo pomembno, koga dati v skupino, ker to lahko spremeni 
celo pogled posameznika na skupinsko delo.« Ne zdi pa se ji smiselno vedno 
vztrajati pri tem, da se od njih zahteva skupinsko delo: »Vsekakor potem dovolim 
takšnemu dijaku, dijakinji, da dela samostojno. Trudim se pa na kakšnih drugih 
področjih poiskati priložnosti, da poskusijo sodelovati, da imajo vsaj neko 
priložnost, v drugi obliki.« Mladostnikom se tako poskuša prilagoditi v danih 
situacijah: »Če mu nekaj ne ugaja, čutim tudi jaz pravzaprav svojo dolžnost, da 
ne vztrajam pri tistem, kljub temu, da je nekaj zapisano v učnem načrtu.« Ker pa 
vedno ni mogoče, da bi delali samostojno, poskušajo intervjuvanke aktivnosti 
uravnotežiti, tako da vsaj en del ustreza vsakemu. Ne zdi pa se jim prav, da 
introvertirane učence pustijo čisto pri miru. Oseba 6 navede razlog: »Zato, ker 
tako ni v življenju realna situacija.« 
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4. KATEGORIJA: VLOGA ŠOLE PRI RAVNANJU Z INTROVERTIRANOSTJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPOZNAVANJE LASTNE VLOGE 

Svojo lastno vlogo vidijo intervjuvane osebe predvsem v tem, da prepoznavajo 
lastnosti ter stiske introvertiranih mladostnikov in da se znajo nanje odzivati. 
Menijo, da je njihova vloga pri ravnanju z introvertiranimi mladostniki zelo 
pomembna. Oseba 7 pove: »To je zelo pomembno za življenje enega človeka, za 
celo življenje, ne samo za tisti trenutek.«  Pomemben je osebni pristop, ki pa ga 
je včasih težko uravnotežiti z zahtevami učnega načrta. Učiteljica (oseba 7) meni: 

VLOGA ŠOLE PRI 

RAVNANJU Z 

INTROVERTIRANOSTJO 

PREPOZNAVANJE LASTNE 

VLOGE 

-lastna vloga pomembna 

-prepoznavanje stisk in 

odzivanje nanje 

-pomen osebnega pristopa 

-podpora pri mladostnikovem 

sprejemanju samega sebe 

-odpiranje teme na konferencah 

MOŽNE SPREMEMBE IN 

IZBOLJŠAVE 

-izobraževanja, delavnice, 

napotki za delo 

-osveščanje na ravni šole in na 

nacionalni ravni 

-odpiranje teme v medijih 

-upoštevanje potreb 

-poudarjanje različnosti, 

individualnosti vsakega 

-pomen pridobivanja pozitivnih 

izkušenj mladostnikov 

PRITISKI PO EKSTRAVERTIRANEM 

VEDENJU 

-prepričanje, da je z introvertiranimi 

nekaj narobe 

-pričakuje se manj introvertirano 

vedenje 

-ekstravertirano vedenje kot normalno 

-pritiski vodstva šole glede strategij 

poučevanja 

-ekstravertirano vedenje introvertiranih 

kot strategija za ugajanje okolju 

 

 

SODELOVANJE UČITELJEV IN 

SVETOVALNE SLUŽBE 

-pozitivne izkušnje sodelovanja 

-redno sodelovanje 

-kadar učitelji niso kos situacijam 

-skupno načrtovanje aktivnosti 

-vključevanje učiteljev v izvajanje 

delavnic z razredom 

Slika 12: Vloga šole pri ravnanju z introvertiranostjo 
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»Zato menim, da je treba imeti korajžo. Osebno sem mnenja, res, brez 
pretvarjanja, da bodo lažje nadoknadili katerokoli snov, kot pa mogoče takšne 
zadeve, pristne medčloveške odnose.« Odnos ima nanje lahko pomemben vpliv. 
Oseba 7 doda: »Je pa po mojem tudi to zelo pomembno, kako ti sprejmeš takega 
dijaka in koliko mu potem sam pomeniš. Verjamem, da tudi to vpliva, ker čuti 
podporo in lahko razvije svoje sposobnosti.«  

Svetovalna delavka (oseba 8) vidi poleg nudenja opore in pomoči svojo vlogo v 
tem, da odpira določene teme. Na kakšnih konferencah tako opozarja, da je treba 
upoštevati tudi posameznike in jih ne le siliti v skupinske dejavnosti. Tudi 
mladostnike poskuša večkrat podpreti v tem, da sprejemajo samega sebe: »In 
potem jih podprem v smislu: »Ti kar bodi takšen, kot si, pričakuj, da bodo še 
kakšni pritiski, bogastvo je tudi v tem, da smo različni.« V tem smislu, da jih malo 
utrdim v tem.« Primeri, da se mladostniki s težavami nanje obrnejo po lastni 
pobudi pa so sicer pri intervjuvanih osebah redki, se pa občasno zgodijo.  

 

SODELOVANJE UČITELJEV IN SVETOVALNE SLUŽBE 

Vse intervjuvane osebe imajo glede medsebojnega sodelovanja pozitivne 
izkušnje in se ga redno poslužujejo. Oseba 6 glede sodelovanja s svetovalno 
službo pove: »Je dostopno in sta taki luštni delavki, tako da se da fino 
sodelovat.« 

Najpogosteje sodelujejo v primeru potrebe po dodatni strokovni pomoči, pri 
ravnanju z otroci s posebnimi potrebami, pri načrtovanju razrednih ur … Poleg 
tega skupaj načrtujejo aktivnosti, ki jih izvajajo v razredu. Oseba 6 izpostavi: »Po 
navadi potem kake aktivnosti glede medsebojnih odnosov in podobno.« 
Svetovalna delavka (oseba 8) poudari, da je pomembno, da sicer aktivnosti 
razred načrtuje skupaj z učiteljem, da pa jih kdaj učitelj izvaja tudi sam: »No, tako 
imam sedaj organizirano, da učitelji ves material dobijo, jaz se z njimi sestanem, 
s tistimi ki še recimo niso toliko izkušeni, lahko grem tudi zraven v razred, da jim 
pomagam, ampak morajo oni izvajati delavnico v svojem razredu, prvi dan šole.«  

Včasih se učiteljici sami obrneta na svetovalno službo, če presodita, da sami 
nista kos situaciji, ali sta v dilemi, kako v določeni situaciji ali z določenim 
mladostnikom odreagirati. Oseba 7 to prepozna sama pri sebi: »Ker takrat, ko 
dojameš, da nisi dorasel situaciji, je treba dejansko poiskati tudi kakšno pomoč.« 
Svetovalno službo doživljata kot bolj usposobljeno za soočanje z mladostnikovimi 
stiskami. Svetovalna delavka (oseba 8) pa včasih presodi, da potrebuje kakšen 
učitelj tudi razbremenitev v primeru dilem in občutkov krivde glede nezadostne 
pomoči mladostnikom, kar na primer doseže s kakšno šalo, potrditvijo njegovih 
dilem in svetovanjem.  

 

PRITISKI ŠOLE PO EKSTRAVERTIRANEM VEDENJU 

Svetovalna delavka (oseba 8) opaža, da je introvertiranost manj sprejeta lastnost 
v šolskem prostoru: »Ja, mogoče je malo zapostavljena lastnost. In 
ekstravertiranost preveč poudarjena.« Opaža, da obstaja naravnanost učiteljev, 
da je z introvertiranimi učenci nekaj narobe: »In da ne sprejmejo tega, da je to 
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lahko zelo zaželena lastnost v mnogih poklicih.« Mladostniki ji tudi sami kdaj 
potožijo, da imajo občutek, da se od njih pričakuje, da bi bili drugačni. 

Vse intervjuvane osebe se strinjajo, da se v šoli pričakuje manj introvertirano 
vedenje. Introvertirane mladostnike se hitro označi za preveč zadržane. Oseba 8 
doda: »Da tisti, ki so pa zelo sproščeni, je pa to čisto normalno. Ni uravnoteženo, 
ja.« Tudi same aktivnosti so večkrat naravnane tako, da bolj ustrezajo 
ekstravertiranim učencem, ali kot opiše oseba 8: »Ja, čim se gre v neke prenove, 
čim se gre v neke projekte, potem mora biti vse skupinsko delo, pa sodelovalno, 
pa tako naprej. In tukaj se zagotovo pozablja na eno veliko skupino dijakov.« 
Opažajo pritiske po čim manjši uporabi frontalnega poučevanja. Oseba 7 pa 
meni, da žal niso vsi predmeti zasnovani tako, da bi omogočali individualno delo 
v tolikšni meri, da bi to ustrezalo introvertiranim učencem. Tudi med samimi 
vrstniki sicer opažajo socialni pritisk, ki od introvertiranih mladostnikov zahteva, 
da sodelujejo v aktivnostih, ki jim niso prijetne. 

Za nekatere introvertirane mladostnike intervjuvana oseba 8 predpostavlja, da se 
v določenih situacijah prilagajajo zahtevam okolja in se vedejo bolj 
ekstravertirano: »Zato, ker so mogoče nekateri introvertirani razvili strategije, da 
se delajo takšne, kot se od njih pričakuje, da so družabni, v resnici pa niso.« 
Vendar pa jih lahko to po njenem mnenju na dolgi rok zelo izčrpa: »Prepričana 
sem, da jih to stane veliko energije. Da jih mora to energetsko izčrpavati. In to na 
dolgi rok ni dobro, da pa jim kratkoročno verjetno prinese koristi.«  

 

MOŽNE SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE 

Intervjuvane osebe prepoznavajo potrebo po spremembah in možen prostor za 
izboljšave znotraj izobraževalnega sistema. Izrazile so željo po tem, da bi se o 
introvertiranosti in tudi ostalih osebnostnih lastnostih oziroma psiholoških temah 
na splošno v šolskem prostoru govorilo več. Želijo si različnih izobraževanj ali 
napotkov v zvezi s tem ter predavanj in delavnic na ravni cele šole. Sicer 
navajajo, da imajo na šolah na voljo različna izobraževanja, menijo pa, da bi bilo 
za celotne kolektive dobrodošlo in koristno izvedeti še kaj več na to temo. Oseba 
6 se strinja: »Ravno zaradi tega, da bi bili bolj seznanjeni s to temo, ker smo 
premalo. V bistvu na ravni cele šole bi bilo to fino, ker v bistvu z učenci imamo vsi 
stik in kdaj ne znamo vsi čisto primerno pristopat.« Svetovalna delavka (oseba 8) 
pa meni, da bi bilo osveščanje o tej tematiki pomembno ne le na ravni cele šole, 
temveč na nacionalni ravni, na primer na raznih strokovnih posvetih za učitelje ter 
v medijih in literaturi, tako strokovni kot poljudni, da se bi doseglo čim več ljudi.  

Težava se pojavi pri usklajevanju, saj navajajo, da ob natrpanem urniku pogosto 
zmanjkuje časa za tovrstne vsebine in dejavnosti. Oseba 7 pri delu s takimi dijaki 
izhaja predvsem iz sebe in svojih izkušenj, želela pa bi si pridobiti več znanja: 
»Bolj kot ne si jaz tukaj pomagam s tem, da izhajam nekako iz sebe, iz tistega, 
kaj vse sem recimo sama doživela, preživljala. Tako da meni kvečjemu kakšna 
empatija pomaga, zagotovo bi bilo dobrodošlo še marsikaj, kar bi izvedela.« 
Oseba 6 pa opaža, da niso vsi njeni sodelavci naklonjeni razmisleku o tovrstnih 
temah: »Da bi mogoče kak učitelj kaj več slišal o tem, ker tudi interesi učiteljev so 
različni in niti ne zanimajo vseh ti psihološki vidiki. Eni so zelo odklonilni do tega, 
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tako da jaz mislim, da ne bi škodilo, da se kaka zadeva večkrat sliši, pa ti potem 
mogoče pride do živega.« 

Sicer pa so intervjuvanke predlagale, da bi bilo koristno že samo zavedanje, da 
so v razredu tudi bolj introvertirani učenci, pomembno pa se jim zdi tudi dajati več 
poudarka potrebam introvertiranih učencev. Oseba 6 meni: »Mogoče bi bilo fino, 
da bi se kdaj poudarjalo tudi to, tudi potrebe introvertiranih. Ker ja, večinoma je 
kar vse bazirano na nekem tem popolnem učencu.« Svetovalna delavka (oseba 
8) izpostavi pomen upoštevanja individualnosti pri vseh mladostnikih: »Nasploh bi 
rekla za mladostnike, da jih ne bi smeli ukalupiti v nič, temveč je treba upoštevati 
njihovo individualnost in jim dati možnost, da se izrazijo na tistem področju, kjer 
je njihov potencial močnejši v primerjavi z drugimi.« Izpostavi pomen tega, da 
mladostniki skozi svoje šolanje pridobivajo pozitivne izkušnje, saj jim to koristi 
tudi kasneje v življenju.  

 

3.4.3 SKUPNE UGOTOVITVE 

Kljub temu, da sem intervjuje introvertiranih mladostnikov kodirala ločeno od 
intervjujev učiteljic in svetovalne delavke, so se mnoge teme pojavile tako pri prvi 
kot pri drugi skupini intervjuvanih oseb. To poglavje je namenjeno primerjavi 
odgovorov obeh skupin intervjuvancev ter ugotovitvam, ki jih lahko iz tega 
izpeljem. S pomočjo pregleda kategorij in kod drugega reda vseh intervjujev sem 
tako oblikovala in izpostavila nekaj najpomembnejših skupnih tem, ki so se 
pojavljale v intervjujih, in jih prikazala v naslednjih tabelah.   

 

Tabela 2: 1. Primerjava: Lastnosti introvertiranih mladostnikov 

LASTNOSTI INTROVERTIRANIH MLADOSTNIKOV (primerjava v 
kategorijah: mladostnikovo doživljanje sebe, izzivi in močna področja ter 

prepoznavanje in razumevanje introvertiranih mladostnikov) 

INTROVERTIRANI MLADOSTNIKI UČITELJICI IN SVETOVALNA 
DELAVKA 

 tihi, zadržani, umirjeni 

 potrebujejo čas, da se odprejo 

 nočejo se izpostavljati 

 obremenjevanje z malenkostmi 

 individualne osebe 

 nefleksibilni v hitrih situacijah 

 izogibanje / reševanje konfliktov  

 topli, prijazni 

 v krogu poznanih ljudi sproščeni, 
odprti 

 samokritičnost, perfekcionizem 

 manjši krog bližnjih prijateljev 

 zadržani, manj komunikativni 

 manj se vključujejo 

 nočejo se izpostavljati 

 manj odprti 

 veliko premišljujejo 

 več težav s skupinskim delom 

 visoko senzitivni 

 samokritičnost, perfekcionizem  

 manjši krog bližnjih prijateljev 

Močna področja 

 samostojno delo 

 pisni izdelki 

 sposobnost dobre organizacije 

Močna področja  

 samostojno delo 

 pisni izdelki 

 bistri, marljivi 
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 natančnost, sistematičnost 

 glasba / šport 

 pomoč drugim 

 učenje, delanje zapiskov 

 odgovornost 
 

 ustvarjalnost  

 sposobnost dobrega poslušanja 

 senzibilnost, čut za sočloveka 

 dobri prostovoljci  

 čut za odgovornost 

 

Iz prve tabele lahko razberem, da se vidik prepoznavanja lastnosti introvertiranih 
mladostnikov pri obeh skupinah intervjuvancev precej ujema. Prav tako se ujema 
prepoznavanje njihovih močnih področij. Učiteljici in svetovalna delavka niso 
imele težav s prepoznavanjem močnih področij introvertiranih mladostnikov. Vse 
pa so poudarile tudi pomen krepitve teh področij, saj se na ta način lahko omilijo 
tudi nekatere težave, ki morebiti nastanejo v šolskih situacijah zaradi zgoraj 
naštetih lastnosti. Svetovalna delavka je na primer izpostavila, da s pomočjo 
spodbujanja prostovoljstva doseže, da se lahko mladostniki počutijo bolj 
vključene in da lažje prepoznajo lastno vrednost in doprinos k družbi.  

 

Tabela 3: 2. Primerjava: Potrebe in stiske introvertiranih mladostnikov ter odzivi nanje 

POTREBE IN STISKE INTROVERTIRANIH MLADOSTNIKOV TER 
ODZIVI NANJE (primerjava v kategorijah vloga učiteljev in svetovalne 
službe, prepoznavanje in razumevanje introvertiranih mladostnikov ter 

upoštevanje introvertiranosti pri mladostnikih) 

INTROVERTIRANI MLADOSTNIKI UČITELJICI IN SVETOVALNA 
DELAVKA 

Prepoznavanje stisk in potreb 

 nekateri učitelji stisko opazijo, 
večina pa ne 

 so že navajeni njihovega vedenja 
 

Prepoznavanje stisk in potreb 

 potreba po osebnem prostoru, umiku 

 prepoznavajo telesne znake 

 menijo, da prepoznajo stiske in 
potrebe 

 niso večkrat v stiskah kot ostali 

 odvisno od osebnosti in znanja 
učitelja 

 večina učiteljev razumevajočih 

 včasih stisko težko prepoznati 
navzven 

Odzivi na stiske in potrebe  

 pristopov ne prilagajajo 

 sledijo učnemu načrtu 

 stiskam ne povzročajo posebne 
pozornosti 

 morda upoštevajo pri oceni 

 prisila k sodelovanju v timu 

 ne upoštevajo potrebe po času 
za razmislek 

Odzivi na stiske in potrebe 

 opremiti s strategijami obvladovanja 
situacij 

 reorganizacija prostora 

 priti jim nasproti 

 ne povečujejo jim stiske 

 omogočanje individualnega dela 

 podpora močnih področij 

 psihološka opora 

 uravnotežene aktivnosti 

 priložnosti za sodelovanje v drugi 
obliki 
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Kar se tiče prepoznavanja in odzivanja na potrebe in stiske introvertiranih 
mladostnikov je odstopanja med obema skupinama več. Mladostniki doživljajo 
odzive učiteljev precej negativno. Menijo, da ti, razen parih izjem, ne posvečajo 
posebne pozornosti njihovemu doživljanju, niti ne poskušajo prilagajati svojih 
pristopov dela. Za razliko od njih pa učiteljice zase menijo, da znajo precej dobro 
prepoznavati take učence. Skozi njihovo pripovedovanje pa so dajale občutek, 
kot da se trudijo upoštevati njihove stiske in potrebe tudi pri svojem delu v tolikšni 
meri, kolikor jim čas in učni načrt to dopuščata. Učiteljici in svetovalna delavka so 
dajale vtis, kot da so zelo empatične, čuteče in razumevajoče, zato lahko ugibam, 
da morda spadajo med izjeme učiteljev, za katere so introvertirani mladostniki 
navajali, da so bolj razumevajoči. Morda pa je tudi sama percepcija situacij obeh 
skupin intervjuvancev različna, zato so tudi odgovori precej različni. Morda 
doživljajo mladostniki več stisk, kot pa jih učiteljice opazijo, zato imajo mladostniki 
občutek, da jim ne posvečajo posebne pozornosti. Svetovalna delavka je sicer 
omenila, da je včasih težko vedeti za vsakega mladostnika, ali doživlja stisko ali 
ne, mnogi namreč tega niti ne kažejo navzven, in če ne povejo sami, ne morejo 
vedeti, kaj doživlja sam pri sebi. Tudi mladostniki so sami povedali, da svojo 
stisko le redko delijo z zaposlenimi na šoli. Po navadi se obrnejo le na bližnje 
prijatelje ali na domače. Iz tega lahko sklepam, da verjetno učitelji in svetovalna 
delavka res ne poznajo prav vseh njihovih stisk, zato svoje pristope tudi težje 
prilagajajo. Tudi učiteljici in svetovalna delavka so se strinjale, da vsi učitelji 
nimajo razumevanja za stiske mladostnikov, kar potrdi tudi doživljanje 
mladostnikov glede delovanja učiteljev.  

 

Tabela 4: 3. Primerjava: Doživljanje šolskih situacij 

DOŽIVLJANJE ŠOLSKIH SITUACIJ (primerjava v kategorijah doživljanje 
šolskih situacij ter prepoznavanje in razumevanje introvertiranih 

mladostnikov) 

INTROVERTIRANI MLADOSTNIKI UČITELJICI IN SVETOVALNA 
DELAVKA 

Neprijetne šolske situacije 

 malice 

 maturantski izlet 

 timsko delo 

 ustno preverjanje znanja 

 naravoslovni dnevi 

 skupinske diskusije 

 skupne seminarske naloge 

 nastopanje pred razredom 

 gneča, hrup 

 hitro odvijajoče se situacije 

 izpostavljanje pred vsemi 

 sedenje v sprednjih klopeh 

 krožna postavitev klopi  

Neprijetne šolske situacije 

 malice 

 maturantski ples 

 odmori  

 socialne interakcije 

 sodelovanje  

 hitro odvijajoče se situacije 

 pomanjkanje osebnega prostora 

 izpostavljanje pred vsemi 

 sedenje v sprednjih klopeh 

Doživljanje v neprijetnih situacijah 

 stres 

 strah  

 odpor 

Doživljanje v neprijetnih situacijah 

 stres 

 odpor 

 kriza 
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 frustracija  

 živčnost, nervoza, trema 

 šok, zablokira 

 anksioznost 

 frustracija 

 panika  

 anksioznost 
 

 

Tretja tabela prikazuje situacije, ki lahko introvertiranim mladostnikom povzročajo 
stisko, ter njihovo doživljanje znotraj tovrstnih situacij. Tukaj se odgovori obeh 
skupin intervjuvancev ponovno ujemajo. Učiteljici in svetovalna delavka so 
naštele večino situacij, ki so jih izpostavili tudi mladostniki sami. Prav tako so 
prepoznale, da gre med drugim za doživljanje stresa, strahu pred neznanimi 
situacijami, frustracijo in tesnobo.  

 

Tabela 5: 4. Primerjava: Pritiski okolja in prilagajanje vedenja 

PRITISKI OKOLJA IN PRILAGAJANJE VEDENJA (primerjava v 
kategorijah: prilagajanje vedenja zahtevam okolja in vloga šole pri 

ravnanju z introvertiranostjo) 

INTROVERTIRANI MLADOSTNIKI UČITELJICI IN SVETOVALNA 
DELAVKA 

Pritiski okolja 

 sporočila okolja, da so preveč 
tihi, zadržani, da je z njimi nekaj 
narobe 

 pričakuje se družabnost, 
zabavanje 

 pritisk po sodelovanju 

 zahteve po ekstravertiranem 
vedenju 

 pritisk vrstnikov 

Pritiski okolja 

 mnenje, da je z njimi nekaj narobe 

 označeni kot zadržani 

 pričakuje se manj introvertirano 
vedenje 

 ekstravertirano vedenje kot normalno 

 pritisk po druženju z vrstniki 

 socialna pričakovanja, da bi morali biti 
drugačni 

 introvertiranost kot zapostavljena 
lastnost 

Prilagajanje vedenja  

 ustvarjanje lažne podobe 

 podreditev normam in 
pričakovanjem 

 ni želje po prilagajanju drugim 

 občasno prilagajanje vedenja 

 neuspešno na dolgi rok, 
izčrpanost, odtujenost 

 strah pred nesprejetostjo 

Prilagajanje vedenja 

 nekateri razvijejo strategije 
ekstravertiranega vedenja, kadar se to 
od njih pričakuje 

 izčrpanost na dolgi rok 

 

Vsi so opazili in potrdili obstoj pritiska po bolj ekstravertiranem vedenju. Tako 
mladostniki kot tudi učiteljici in svetovalna delavka so navedli, da jim mnogi ljudje 
pripisujejo oznake, kot so: »preveč tih« ali »preveč zadržan«. Od njih se pričakuje 
bolj ekstravertirano vedenje in ne le to, da v šolah sodelujejo pri skupinskih 
dejavnostih, ampak da pri tem tudi uživajo. Sicer se hitro pojavijo tudi pritiski in 
neodobravanje s strani vrstnikov. Zato se pogosto poslužujejo vedenja, za 
katerega menijo, da bo s strani učiteljev in vrstnikov bolj sprejeto.  
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To so navedli skoraj vsi introvertirani mladostniki, strinjali pa so se, da se tovrstno 
vedenje obnese le kratkotrajno. V drugi skupini intervjuvanih oseb pa je to opazila 
in izpostavila le svetovalna delavka. Verjetno drži njena trditev, da poleg tistih 
mladostnikov, za katere učitelji prepoznavajo, da so bolj introvertirani, v vsakem 
oddelku obstaja še nekaj takih, ki svoje vedenje prilagajajo v tolikšni meri, da 
učitelji ne prepoznajo, da so v resnici prav tako bolj introvertirani. Iz primerjave 
lahko zaključim, da se intervjuvani učiteljici in svetovalna delavka sicer zavedajo 
prisotnosti introvertiranih mladostnikov in njihove lastnosti po večini 
prepoznavajo, največ odstopanj pa se pojavlja pri doživljanju njihovih strategij 
dela. Mladostniki bi si s strani učiteljev želeli več razumevanja, bolj osebni pristop 
in več prilagoditev v določenih situacijah.  

 

3.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV GLEDE NA 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Raziskovalno vprašanje: Kako izbrani introvertirano usmerjeni 
mladostniki doživljajo sebe in osebe, ki jih obkrožajo v šolskem 
prostoru? 

Rezultati kažejo, da introvertirani mladostniki, vključeni v raziskavo, sebe 
doživljajo kot tihe, individualne in zadržane osebe. Zase opisujejo, da so ob 
vstopu v nove interakcije nesproščeni in da potrebujejo čas, da se odprejo. Z 
drugimi ljudmi neradi delijo svoja notranja občutja, zaradi česar se tudi redkeje 
odločajo, da pomoč v primeru stiske ali dileme poiščejo na šoli, na primer pri 
razredniku, svetovalni delavki ali kakšnem drugem učitelju. Tudi v literaturi je 
zapisano, da svoje notranje doživljanje in potrebe pogosto skrivajo in jih redko 
razkrivajo ostalim (Myers in Myers, 1980, v Burruss in Kaenzig, 1999). V krogu 
ljudi, ki so jim blizu, pa so intervjuvanci lahko sproščeni, zgovorni, lahko jim 
zaupajo svoje doživljanje in pri njih iščejo oporo v primeru stisk. To se sklada z 
ugotovitvami S. Cain (2014), ki pravi, da introvertirane osebe redko razkrivajo 
svoja čustva ostalim, razen če jih dobro poznajo.  

Po ugotovitvah S. Cain (2014) se introvertirani za razliko od ekstravertiranih oseb 
le redko prostovoljno javljajo z namenom, da bi z ostalimi delili informacije. Tudi 
sodelujoči intervjuvanci so izpostavljali, da se raje postavljajo v vlogo opazovalca 
ali zapisnikarja, manj radi pa aktivno sodelujejo pri pogovoru, razen če s 
temeljitim razmislekom presodijo, da bi povedano pomembno prispevalo k 
obravnavani temi. Ravno potreba po temeljitem razmisleku nakazuje na njihovo 
samokritičnost in perfekcionizem. Pogosto se primerjajo z drugimi. Omenili pa so 
tudi nezadovoljstvo ob lastnem neuspehu. Pogosto menijo, da bi lahko naloge 
opravili bolje, če bi imeli na voljo več časa za razmislek in pripravo. Izpostavili pa 
so tudi lastnosti, na katere so sami pri sebi ponosni, na primer čut za 
odgovornost, natančnost, pisno izražanje, delanje zapiskov in pripravljenost 
pomagati drugim. Večina se poleg šole ukvarja še z raznimi drugimi dejavnostmi, 
kot so na primer glasba, slikanje ali šport.  

Nekateri izmed njih sebe doživljajo kot drugačne od ljudi, ki jih obkrožajo. Čutijo, 
da na določenih področjih izstopajo, poleg tega pa imajo občutek, kot da jih drugi 
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v večini primerov ne razumejo povsem. Nekateri so izpostavili občutek, da jih 
drugi dojemajo kot čudne, dolgočasne, samotarje, sramežljive in podobno. Ravno 
zaradi pomanjkanja razumevanja pa jim poskušajo pogosto pomagati, da bi 
postali bolj družabni in da bi se bolj zabavali iz perspektive ekstravertiranih 
(Burruss in Kaenzig, 1999). To jim predstavlja pritisk in jih lahko precej 
obremenjuje, saj to ni nekaj, kar bi si sami želeli. H. Smrtnik Vitulić (2009) 
opisuje, da si posamezniki za prijatelje pogosto izberejo osebe s podobnimi 
osebnostnimi značilnostmi, stališči, prepričanji, interesi in izobrazbenimi cilji. 
Intervjuvanci pripisujejo velik pomen temu, da so obkroženi z manjšim številom 
bližnjih prijateljev in nimajo potrebe po interakcijah z vsemi v razredu. Z vsemi si 
želijo biti v dobrih odnosih, vendar pa nimajo potrebe po intenzivnejših 
interakcijah z njimi. J. D. Burruss in L. Kaenzig (1999) povesta podobno, in sicer, 
da ima lahko introvertiran učenec le enega najboljšega prijatelja in je s to situacijo 
popolnoma zadovoljen. M. Ule (2004) pravi, da dobri intimni odnosi z drugimi 
največ prispevajo k občutku sreče. Velja pa tudi obratno. 

Nekateri so izpostavili, da so se predvsem v mlajših letih soočali s strahom pred 
nesprejetostjo. Otroci, ki jih drugi ne sprejmejo, lahko po besedah Durkina (1995, 
v Smrtnik Vitulić, 2009) občutijo posledice negativnih socialnih izkušenj tudi v 
kasnejših razvojnih obdobjih. Tako so lahko bolj rizični za razvojne in 
psihosocialne probleme, na primer alkoholizem, depresijo, učno neuspešnost in 
odklonsko vedenje. Sicer intervjuvanci navajajo, da so v splošnem zadovoljni 
sami s seboj, obstajajo pa situacije, ko bi si želeli biti drugačni, bolj odprti, 
družabni in sproščeni. Menijo, da bi tako v mnogih situacijah lažje shajali. Kot pot 
k sprejemanju sebe in svojih lastnosti pa navajajo spoznavanje samega sebe, 
refleksijo, spoznavanje lastne introvertiranosti in stike s sebi podobnimi ljudmi, 
kar jim nudi izkušnjo sprejemanja in razumevanja. Skozi njihovo pripovedovanje 
lahko razberem, da se pri njih lastno sprejemanje stopnjuje skozi odraščanje in 
pridobivanje znanja ter izobrazbe.  

 

2. Raziskovalno vprašanje: Katere šolske situacije se za izbrane 
introvertirano usmerjene mladostnike kažejo kot obremenilne in 
kakšne strategije uporabljajo za spoprijemanje s tovrstnimi 
situacijami? 

Mnoge situacije se za intervjuvane introvertirano usmerjene mladostnike kažejo 
kot obremenilne oziroma neprijetne. Eysenck (1982, v Sharma, 2011) trdi, da so 
introvertirane osebe bolj dovzetne za stres kot ekstravertirane. Mladostniki, 
sodelujoči v raziskavi, so poudarili predvsem aktivnosti, ki od njih zahtevajo 
sodelovanje v skupinah ali izpostavljenost pred razredom. V stisko jih tako 
spravljajo situacije, kot so predstavitve seminarskih nalog, ustno preverjanje 
znanja, skupinske diskusije ter timsko delo. Raje imajo samostojno delo, saj je na 
ta način vsa odgovornost na njih, s tem pa tudi lažje dosežejo, da so izdelki in 
naloge brezhibno opravljeni. 

Kot obremenilne se torej zanje kažejo različne skupinske dejavnosti. To, da so 
nenehno izpostavljeni nepričakovanim, spontanim vprašanjem s strani vrstnikov, 
je lahko zanje zelo utrudljivo in naporno (Condon in Ruth-Sahd, 2013). V 
situacijah, kjer je prisotnih veliko dražljajev hkrati, doživljajo stres in frustracijo ter 
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se želijo umakniti v mirno okolje. Ta ugotovitev se sklada z navedbami avtorice S. 
E. Dow (2013), ki poudari vpliv prisotnosti velike količine dražljajev v šolskih 
situacijah na mladostnikove čute. To mu lahko namreč otežuje, da bi ostal zbran. 
Green (1984, v Igbojinwaekwu idr., 2007) ugotavlja, da se v prisotnosti hrupa pri 
introvertiranih osebah pokažejo večje motnje pri učinkovitem opravljanju učnih 
nalog kot pri ekstravertiranih. Tudi intervjuvani mladostniki so izpostavili hrup kot 
moteč dejavnik. Zanje obremenilne situacije pa so poleg tega lahko še na primer 
maturantski ples, maturantski izlet, naravoslovni dnevi, skupinske športne 
dejavnosti ter čas malic in odmorov. Čas malic je po mnenju J. D. Burruss in L. 
Kaenzig (1999) odličen primer situacije, kjer je za introvertirane osebe prisotnih 
preveč dražljajev. V obremenilnih situacijah intervjuvani mladostniki doživljajo 
živčnost, strah, odpor, včasih tudi tesnobo in paniko, ko ne vedo, kaj storiti ali 
kako odreagirati na določeno stvar. Tudi prostorska razporeditev lahko 
pomembno vpliva na počutje nekaterih intervjuvanih posameznikov. V stiski so 
lahko, če sedijo bolj spredaj, saj se počutijo preveč izpostavljene. Raje imajo 
občutek nadzora nad prostorom, zato pogosto sedejo zadaj ali ob stran. 
Neprijetna jim je tudi krožna postavitev klopi ali stolov, saj se tako ponovno 
počutijo bolj izpostavljene in večja verjetnost obstaja, da se bodo v tem primeru 
zaprli vase in bodo manj aktivno sodelovali.  

Po mnenju S. E. Dow (2013) je za mladostnike pomembno, da razvijejo 
učinkovite strategije za delovanje v svetu, v katerem se ne počutijo vedno prijetno 
in udobno. Kot ena strategija soočanja z obremenilnimi situacijami se za 
intervjuvane osebe izkaže pripisovanje smiselnosti in namena sodelovanju v 
določenih šolskih situacijah. Že samo vključenost v izobraževalni sistem namreč 
prepoznavajo kot pot do zadanega cilja. Tudi pri skupinskih aktivnostih in pisanju 
seminarskih nalog se udejstvujejo z večjo lahkoto in motivacijo, če jih tematika 
pritegne. Če se na nekem področju počutijo uspešne in močne, jim je to lahko v 
izziv. Tudi takrat imajo za sodelovanje večjo motivacijo in višjo raven energije. 

Bolj kot s celotnim razredom ustreza introvertiranim posameznikom delo v 
manjših skupinah ali dvojicah, še posebej, če so z ostalimi udeleženci že 
seznanjeni in če imajo prej čas za pripravo na določeno temo (Wood, 2012, v 
Condon in Ruth-Sahd, 2013). Večje kot je število članov skupine, manjša je 
verjetnost, da bodo intervjuvani mladostniki aktivno sodelovali v skupinski 
aktivnosti. Ena pomembnejših strategij za intervjuvane mladostnike pa je priprava 
vnaprej. Ta je zanje izjemnega pomena. S tem si povečajo zaupanje vase in 
določeno aktivnost doživljajo manj stresno, kot bi jo sicer. Veliko časa posvečajo 
pripravi na aktivnosti, izpisovanju in barvanju pomembnih točk, pripravi 
kartončkov, delanju miselnih vzorcev in podobno. V tem pogosto tudi uživajo, saj 
so radi zelo sistematični. Tudi McLeod (2012, v Condon in Ruth-Sahd, 2013) 
opisuje, da lahko s pisanjem povzetkov, obnov, kritik, izdelovanjem miselnih 
vzorcev, primerjalnih tabel ali sledenjem napredka veliko pridobijo.  

Gneči in hrupu med šolskimi malicami se nekateri intervjuvanci izognejo tako, da 
si malico preprosto kupijo prej ali si jo prinesejo od doma, pojejo pa jo v nekem 
mirnem okolju, na primer v učilnici ali zunaj v parku. Če je v učilnicah zanje 
naenkrat dražljajev preveč, se za nekaj minut umaknejo na hodnik ali stranišče. V 
teh primerih gre za strategijo umika. Tudi maturantskim in drugim šolskim izletom 
ter športnim dnevom se ena intervjuvanka izogiba in se jih pogosto ne udeleži.  
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Ne le v času pouka, tudi pred ali po pouku se med vrstniki po navadi pričakuje, 
da se med seboj družijo. Intervjuvanim mladostnikom pa to pogosto jemlje 
energijo in bi si želeli ta čas preživeti sami. Že pod prejšnjim raziskovalnim 
vprašanjem pa je bil omenjen njihov strah pred nesprejetostjo s strani vrstnikov. 
Tako premajhna kot tudi prevelika družabnost sta lahko po mnenju M. Tomori 
(1994) vir zunanjih konfliktov ali pa notranjih stisk mladostnikov. N. D. Fanning 
(2000) je s pomočjo opravljene raziskave ugotovila, da zahtevajo nekatere 
situacije od introvertiranih oseb bolj ekstravertirano vedenje. Za razliko od 
ekstravertiranih se introvertirane osebe v situacijah, ki od njih zahtevajo 
spontanost, ne počutijo dobro. Vseeno pa je pri njih prisotna želja, da se 
pokažejo kot bolj spontani in sproščeni. Občutijo lahko potrebo po tem, da si 
izgradijo alternativno osebnost in igrajo vlogo ekstravertirane osebe, kadar se to 
od njih zahteva. Tudi intervjuvani mladostniki se včasih poslužujejo strategije 
prilagajanja vedenja zahtevam okolja. Vedenje torej prilagodijo na način, za 
katerega menijo, da je v tisti situaciji zaželen oziroma pričakovan. Tudi J. D. 
Burruss in L. Kaenzig (1999) pravita, da se lahko mnogi introvertirani ljudje 
naučijo vesti kot ekstravertirani, kadar nastane potreba po tem. To jim zagotavlja, 
da si za tisti čas nadenejo nekakšno masko, kar jim v določenih situacijah koristi. 
Avtorici pravita, da lahko te veščine pridobijo in krepijo skozi javno nastopanje, 
debate, igro, glasbo, plesom in druge podobne aktivnosti. Vseeno pa lahko ta 
strategija intervjuvane mladostnike zelo izčrpa. Če se tega poslužujejo pogosto, 
jim to pobere veliko energije, poleg tega pa tudi dobijo občutek, da so se odtujili 
sami od sebe. 

Jacobs (2014) navaja, da lahko ob opazovanju učencev med diskusijo hitro 
opazimo, da ekstravertirani bolj sodelujejo v pogovoru, medtem ko si 
introvertirani delajo zapiske, postavljajo vprašanja ali pa ostajajo tiho. Kot ena 
izmed strategij soočanja z obremenilnimi situacijami je bilo omenjeno tudi 
zavzemanje določene vloge v skupini. V skupinah pogosto zavzamejo vlogo 
opazovalca, poslušalca ali pa se lotijo izpisovanja pomembnih tem in delanja 
zapiskov. Wood (2012, v Condon in Ruth-Sahd, 2013) pravi, da so lahko v 
skupinah uspešnejši, kadar imajo dodeljeno neko vlogo, nalogo, na primer skrbeti 
za zapiske. V dodeljeni vlogi se intervjuvani posamezniki bolj angažirajo že 
zaradi dejstva, da se določeno delo od njih pričakuje. Tudi, če jim je dodeljena 
vloga, kot na primer poročanje ugotovitev pred celim razredom, se bodo tega lotili 
lažje, kot če bi morali to storiti spontano. Tudi Issacs (2009) ugotavlja, da naj bi 
za introvertirane mladostnike obstajala večja verjetnost, da bodo v pogovoru 
sodelovali, če bodo vedeli, da se to od njih pričakuje. Na ta način naj bi se počutili 
tudi bolj sprejete in vključene. Zanimivost, ki se je pokazala skozi pogovor z 
intervjuvanci, pa je ta, da v situacijah, ko v skupini ne spregovori nihče, pogosto 
prevzamejo odgovornost in na nek način rešijo situacijo s tem, da dajo sami 
pobudo za sodelovanje, čeprav se običajno ne izpostavljajo radi.  

Umik ali izogibanje neprijetnim situacijam pa nista vedno mogoča. Izkušnje, ki jih 
tekom tovrstnih situacij pridobijo, pa so jim vseeno pomembne in so nanje lahko 
celo ponosni. Zadnja pomembna strategija pa je razbremenitev po končanih 
aktivnostih. To pomeni, da imajo po zaključeni aktivnosti, ki je od njih zahtevala 
veliko vložene energije, na voljo čas za razbremenitev, za umik v mirno okolje, za 
samostojne aktivnosti, bodisi poslušanje glasbe, pisanje, sprehod, razmislek in 
refleksijo. To jih ponovno napolni z energijo in tako se tudi situacij ter aktivnosti, 
ki sledijo, znova lažje lotijo.  
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3. Raziskovalno vprašanje: Kako dobro so s pojmom introvertiranost 
seznanjeni izbrani učitelji ter svetovalna delavka in kako doživljajo 
introvertirano usmerjene mladostnike? 

Intervjuvane osebe menijo, da v razredu sicer prepoznavajo introvertirane 
posameznike, a bi si želele pridobiti več znanja glede teme introvertiranosti in 
usmeritev za delo z introvertiranimi učenci. Introvertirane mladostnike sicer 
najpogosteje prepoznavajo po tem, da so bolj zadržani in tihi v primerjavi z 
ostalimi, po njihovem mnenju težje navezujejo socialne stike, v skupinskih 
dejavnosti pa sodelujejo manj aktivno in pogosteje prevzemajo vlogo opazovalca.  

M. Condon in L. Ruth-Sahd (2013) se strinjata, da so učitelji sicer seznanjeni z 
introvertiranimi mladostniki, a mnoge njihovo vedenje bega in frustrira, saj na 
primer redko dvignejo roko ali se vključijo v pogovor. Učitelji tako težko presodijo, 
ali te mladostnike dosegajo in ali so dovolj vključeni v dogajanje, ali pa se med 
poukom morda celo dolgočasijo. Tudi intervjuvani učiteljici navajata, da ju njihovo 
vedenje občasno bega. Kadar se mladostnikom preveč približata ali jih 
izpostavljata, opazita njihov odpor. Včasih jim želita le pomagati, oni pa se 
zaprejo vase. C. Peklaj in S. Pečjak (2015) opisujeta, da se poskušajo 
mladostniki ob posegu v njihov intimni prostor pogosto umakniti. To se kaže tako, 
da se na primer nagnejo malo na stran, prekrižajo roke, se pričnejo gladiti po 
vratu in podobno. Avtorici menita, da je pomembno, da se učitelji teh znakov 
zavedajo in upoštevajo intimno razdaljo, da mladostnikov ne bodo dodatno 
ogrožali. Tudi intervjuvani učiteljici opažata podobne znake, na primer pogled 
usmerjen navzdol ter napeto in zaprto držo. Kadar želita z razredom vzpostavljati 
interakcijo, ju lahko zadržanost introvertiranih učencev tudi jezi. Po drugi strani pa 
navajata, da je ravno s temi učenci lažje delati, saj so po navadi bolj umirjeni, 
pozorno poslušajo in uspešno opravljajo individualne naloge. Intervjuvane osebe 
so torej pogosto lahko zaskrbljene ali v dilemi, a navajajo, da so manj zbegane in 
vedenje učencev lažje prepoznavajo, ko razred bolje poznajo. Tudi sodelujoča 
svetovalna delavka opaža, da so učitelji pomirjeni, če imajo učenci dobre ocene, 
kljub temu, da si morda njihovo vedenje težje razlagajo.  

Poleg zgoraj naštetih lastnosti pa intervjuvane osebe prepoznavajo kar nekaj 
močnih področij introvertiranih mladostnikov. Uspešni so pri pisnem izražanju, 
samostojnem delu, poslušanju in spremljanju pouka. Opišejo jih kot zelo 
odgovorne, marljive in delovne. Po njihovem mnenju imajo dobro razvit čut za 
sočloveka, kar posledično pomeni, da so lahko zelo dobri prostovoljci. Ena 
učiteljica jih je celo poimenovala »umetniške duše«, opaža namreč, da so zelo 
ustvarjalni in uspešni na glasbenem ali kakšnem drugem umetniškem področju. 
Vendar pa so po njihovih opažanjih kljub mnogim močnim področjem do sebe 
izredno kritični in nagnjeni k perfekcionizmu. Le redko so zadovoljni s svojimi 
uspehi in s samimi seboj. Do sebe so lahko zelo strogi in lahko se zgodi, da se 
podcenjujejo, čeprav za to nimajo neke realne podlage. Po mnenju sodelujočih 
intervjuvank pa naj introvertiranost pri učencih ne bi imela vpliva na učni uspeh, 
kar potrjujejo tudi raziskave. H. Smrtnih Vitulić (2009) sicer pravi, da naj bi bile 
osebnostne dimenzije ene od najmočnejših napovednikov šolske uspešnosti, a 
pri tem niso vse dimenzije enako pomembne. Ekstravertiranost se na primer 
pozitivno povezuje z zaključnimi ocenami v nižjih razredih osnovne šole, kasneje 
ob zaključku osnovne šole, v srednji šoli in na fakulteti pa je povezanost med 
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ekstravertiranostjo in šolsko oziroma študijsko uspešnostjo nepomembna 
oziroma negativna (Laidra idr., 2007, v Smrtnik Vitulić, 2009).  

 

4. Raziskovalno vprašanje: Katere strategije dela prevladujejo pri 
izbranih učiteljih in svetovalni delavki ter na kakšne načine pri tem 
upoštevajo potrebe in lastnosti introvertiranih mladostnikov? 

Intervjuvani učiteljici pri svojem delu kombinirata frontalni pouk z ostalimi učnimi 
oblikami. Kolikor jima čas in učni načrt dopuščata, uporabljata tudi skupinsko 
učno obliko, delo po dvojicah in individualno delo. Obe pa sta izpostavili, da bi si 
želeli več časa namenjati skupinskim dejavnosti, a to žal ni vedno izvedljivo. 

Intervjuvanima učiteljicama in svetovalni delavki se zdi pomembno, da tudi 
introvertirane učence vključujejo v skupinske dejavnosti in jih povabijo k 
sodelovanju. Menijo, da jim to lahko prinese koristne izkušnje. Učence povabijo k 
aktivnostim na različne načine. Včasih uporabijo naključni vrstni red in poskušajo 
vsakega učenca kdaj poklicati. Občasno upoštevajo, da lahko spravlja 
izpostavljanje pred razredom introvertirane mladostnike v stisko in jih zato 
pokličejo manjkrat. Vseeno pa to ne pomeni, da jih pustijo čisto pri miru. Včasih 
pa gredo tudi kar po vrsti. Tudi Bean in Peterson (1998) navajata različne metode 
vključevanja učencev k sodelovanju. Ena metoda, ki jo opisujeta, je torej, ko 
učitelj postavi vprašanje in naključno pokliče učenca, ki mora na to vprašanje 
odgovoriti. Druga, najbolj pogosta metoda pa je diskusija s celotnim razredom 
(Welty, 1989, v Bean in Peterson, 1998). V tem primeru učitelj postavi vprašanje, 
namenjeno vsem učencem v razredu. Intervjuvani mladostniki so navajali, da jim 
ta metoda bolj ustreza saj ustvarja manj pritiska. Nerodno postane le, če se nihče 
od učencev ne javi, da bi odgovoril na vprašanje.   

Introvertiranim učencem sicer bolj ustrezajo aktivnosti z minimalno stopnjo hrupa 
in dražljajev ter z zmerno količino dela v majhnih skupinah (Burruss in Kaenzig, 
1999). Individualni projekti jim omogočajo, da svoje sposobnosti in močna 
področja predstavijo na svoj izbrani način in pod svojimi pogoji (Dow, 2013). 
Njihove potrebe po samostojnem delu poskušata sodelujoči učiteljici upoštevati 
na ta način, da skupinske dejavnosti nikoli ne potekajo celo uro. Po končanih 
skupinskih aktivnostih tako sledijo bolj umirjene oblike dela. Tudi N. D. Fanning 
(2000) opisuje pomembnost tega, da imajo introvertirani učenci v fazi, ki sledi 
takoj po izkušnji, ki je od njih zahtevala ekstravertirano vedenje, na voljo izbor 
preprostih nalog. Meni, da so tovrstne prilagoditve le manjši kompromisi v 
primerjavi s pomembnimi vpogledi, ki jih lahko introvertirani učenci prispevajo 
skupini, če v njej čutijo podporo in sprejetost. Intervjuvani mladostniki so 
povedali, da imajo raje, če si lahko sami izberejo, v katero skupino se bodo 
vključili pri skupinskem delu. Veliko jim namreč pomeni, če so v skupini s tistimi 
vrstniki, s katerimi so si blizu. Učiteljici pa sta povedali ravno nasprotno. Učence 
raje sami razporejata v skupine, saj se sicer skupaj usedejo vedno isti učenci. Pri 
razporejanju pa poskušata vseeno upoštevati, da so nastale skupine čim bolj 
enakomerne glede znanja in sposobnosti.  

Ena izmed prilagoditev poučevanja, ki so jih intervjuvane osebe navedle, je ta, da 
učencem omogočijo, da podelijo mnenje, ne da bi se pri tem morali izpostavljati 
pred celotnim razredom. Zagotovijo pa jim lahko tudi anonimnost. Pri tem 
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uporabljajo različne oblike sporočanja, na primer pisanje na tablo ali pa virtualne 
oblike pisanja sporočil in mnenj. Caspi idr. (2006) ugotavljajo, da doživljajo 
introvertirani učenci virtualno komunikacijo kot bolj varno in bodo na ta način lažje 
postavljali vprašanja, delili misli in mnenje kot pa naglas v razredu. Tudi pri 
ustnem spraševanju upoštevata sodelujoči učiteljici njihove potrebe na ta način, 
da od njih ne zahtevata, da stojijo pred tablo. Lahko se usedejo zraven nje, ostali 
učenci pa imajo medtem druge zadolžitve, tako da je izpostavljenost učenca 
manjša. Intervjuvani učiteljici prepoznavata, da v določenih situacijah posegata v 
osebni prostor introvertiranega učenca, in takrat presodita, da se bosta raje 
umaknili in poiskali drugo priložnost za stik z učencem.  

Svetovalna delavka uporablja predvsem strategije, kot so izvajanje različnih 
delavnic z razredom, individualno svetovanje in sodelovanje z učitelji, zunanjimi 
ustanovami ter starši. Pri delu z mladostniki uporablja različne psihoterapevtske 
tehnike. V primeru, da se obrnejo nanjo, jim nudi oporo in pomoč. Tako učiteljici 
kot svetovalna delavka izpostavljajo, da se pri svojem delu trudijo imeti čim bolj 
osebni pristop. Za razliko od njih pa so intervjuvani mladostniki izpostavili, da 
ravno ta vidik pri učiteljih pogrešajo. 

Intervjuvane osebe tako pri svojem delu upoštevajo predvsem to, da introvertirani 
mladostniki niso radi izpostavljeni. Ni pa bilo zaznati prilagajanja drugi pomembni 
potrebi, ki so jo navajali intervjuvani mladostniki, in sicer potrebi po času in 
pripravi vnaprej.  

 

5. Raziskovalno vprašanje: V čem izbrani učiteljici in svetovalna 
delavka prepoznavajo svojo vlogo ter vlogo šole pri ravnanju z 
introvertiranostjo? 

Vloga svetovalnih delavcev v zvezi z introvertiranimi mladostniki je, da 
mladostnikom, ki imajo socialne ali učne težave, povezane z njihovo 
introvertiranostjo, pomagajo, da sprejmejo sebe in svoje delovanje kot normalno 
(Condon in Ruth-Sahd, 2013). Intervjuvana svetovalna delavka to pri svojem delu 
redno upošteva. Mladostnike skuša podpreti v tem, da sprejemajo sebe take, kot 
so, in da se tako lažje soočajo z morebitnimi pritiski iz okolja. Svojo vlogo vidi tudi 
v tem, da mladostnikom nudi karierno svetovanje. Po G. Čačinovič Vogrinčič idr. 
(2008b) je naloga svetovalne službe vsem učencem zagotoviti dostop do 
informacij, ki jih potrebujejo za odločitev o nadaljnjem izobraževanju in izbiri 
poklica. Intervjuvana svetovalna delavka je izpostavila lastno delo z dijaki, ki na 
novo prihajajo na šolo. Tem posveti posebno pozornost, si za vsakega vzame 
čas, zasnuje pa tudi spoznavne aktivnosti, ki jih nato učitelji ob začetku šolskega 
leta izvajajo v razredu. Med drugim je v Programskih smernicah za osnovne šole 
zapisano, da naj bi šolska svetovalna služba posvečala posebno skrb pri 
sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem na šoli (Čačinovič Vogrinčič idr., 
2008a). Intervjuvana svetovalna delavka pa vidi svojo vlogo tudi v tem, da temo 
introvertiranost odpira tudi zunaj razreda, na primer na konferencah in raznih 
posvetih in tako opozarja na to skupino učencev in njihove potrebe.  

Učitelji imajo pri vodenju skupine in usmerjanju posameznikov zelo pomembno 
vlogo (Smrtnik Vitulić, 2009). Tudi intervjuvane osebe se strinjajo, da je njihova 
vloga pri delu z introvertiranimi učenci pomembna. Svojo vlogo vidijo v 



86 
 

prepoznavanju introvertiranih učencev, njihovih stisk in potreb ter primernem 
odzivanju nanje.  

S. E. Dow (2013) meni, da bi morali biti učitelji opremljeni z znanjem, kako 
pomagati učencem, odkrivati njihove močne točke, prepoznati in izboljšati 
šibkosti ter jim nuditi priložnosti za pridobivanje in krepitev novih veščin. 
Intervjuvani učiteljici in svetovalna delavka opisujejo, da tudi same poskušajo 
mladostnike podpreti v njihovih močnih področjih in jim omogočiti aktivnosti, kjer 
lahko ta področja pokažejo ter se na ta način prikažejo še v drugi luči in lažje 
povežejo tudi z ostalimi. Ryan (1992, v Košir, 2013) meni, da je za 
zadovoljevanje potrebe učencev po povezanosti z drugimi ključna vključenost 
učitelja. To pomeni, da ima z učenci vzpostavljene kvalitetne medosebne odnose, 
kaže pa se tudi v tem, da se zanje pristno zanima, ne le kot za učence, temveč 
kot posameznike, in se jim je pripravljen tudi prilagajati. 

Intervjuvane osebe prepoznavajo svojo vlogo tudi v tem, da skrbijo za 
vzpostavljanje pozitivne skupinske dinamike v razredu. H. Smrtnik Vitulić (2009) 
meni, da lahko učitelji dajejo pobude za dobre odnose v razredu. Intervjuvani 
učiteljici skrbita za to, da so vsi učenci vključeni, in poskušata preprečevati 
zmerjanje ter izključevanje učencev med seboj. Z razredom vzpostavljata 
določene skupne dogovore in pravila, ki jih morajo vsi upoštevati. Učencem sta 
dostopni za pomoč in pogovor, trudita pa se imeti čim bolj pristen odnos z njimi. 
Tudi H. Smrtnik Vitulić (2009) poudarja pomembnost tega, da imajo učitelji 
pristen odnos z učenci, da znajo z njimi vzpostaviti stik, da imajo do njih in 
njihovega prizadevanja spoštljiv odnos, ter omogočajo vsem enake možnosti za 
razvoj. Svojo vlogo za čim bolj učinkovito delo vidijo intervjuvane osebe tudi v 
tem, da sodelujejo med seboj. Tako se intervjuvani učiteljici pogosto obračata 
tudi na svetovalno službo. Menita, da je pomembno lastno zavedanje, kdaj 
situacijam nista kos. Tudi K. Miller (2000) svetuje, da si učitelji priznajo, kje so 
meje njihovega strokovnega znanja in spoštujejo področja, kjer se začne znanje 
drugih strokovnjakov. 

Intervjuvane osebe prepoznavajo, da je vloga šole odpirati temo in osveščati 
zaposlene in mladostnike o introvertiranosti ter omogočati raznolika 
izobraževanja, delavnice oziroma predavanja o tem. Pogosto je lahko namreč 
koristno že samo zavedanje, da so v razredih prisotni tudi mladostniki z bolj 
izraženo potezo introvertiranosti. Tako lahko postanejo tudi bolj pozorni na 
njihovo morebitno doživljanje stisk. K. Miller (2000) meni, da si mora vsak učitelj v 
svojem delovnem dnevu vzeti čas in biti pozoren na to, kaj se z njimi dogaja. 
Pozorni morajo biti na vzrok stiske in tako preprečiti nadaljevanje stiske pri 
učencih. 
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4 SKLEP 

Walsh (2012) ugotavlja, da živijo introvertirano usmerjeni ljudje v ekstravertirano 
naravnanem svetu. V zahodni civilizaciji je ekstravertiranost postala norma, pa 
čeprav je okoli tretjina splošne populacije introvertirane (Fanning, 2000). M. 
Condon in L. Ruth-Sahd (2013) pa navajata, da naj bi bila v naključno izbranem 
šolskem razredu kar približno polovica učencev bolj introvertirano usmerjenih.  

Krajnčan (1997) meni, da bi lahko bila šola bolj čuteča do otrok in njihove 
različnosti. Raziskava, ki sem jo opravila v okviru magistrske naloge je pokazala, 
da sodelujoče introvertirane osebe znotraj šolskega sistema doživljajo številne 
stiske, ki jim otežujejo uspešno opravljanje zadanih nalog ali angažiranje v 
socialnih stikih. Tudi samo doživljanje šole je pri nekaterih izmed njih precej 
negativno. M. Tomori (1994) poudarja, da je izredno pomembno, da učitelj 
prepoznava stiske mladostnikov. Čeprav se mu lahko zdijo njihove stiske kdaj 
pretirano dramatične ali nerazumljivo boleče, pa avtorica meni, da je ključno 
zavedanje učitelja, da mladostniki reagirajo na stvari iz svoje perspektive. Stvari 
in situacije lahko doživljajo drugače kot odrasli. Zato jih je treba vzeti resno in jim 
to tudi znati pokazati.  

Za intervjuvane mladostnike se kot obremenjujoče kažejo situacije, ki od njih 
zahtevajo spontano sodelovanje, ne da bi imeli na voljo čas za razmislek, razne 
skupinske aktivnosti, situacije, v katerih se morajo izpostavljati, hrupni prostori, 
gneča … torej vse, kar zanje pomeni preveč dražljajev naenkrat. J. D. Burruss in 
L. Kaenzig (1999) opisujeta, da je šolski dan že od začetka poln velikih skupin, 
velikih prostorov, velikih razredov in velikih telovadnic. Tudi kosila ali malice po 
navadi potekajo v skupnih prostorih, prav tako so skupne garderobe, avle in 
podobno. Vse to bolj ustreza učencem, ki v druženju uživajo ter z lahkoto in 
glasno govorijo s komerkoli. Take učence po navadi hrup in gneča ne motita, 
nagnjeni pa so k akciji in k čim več aktivnostim. Šolsko okolje je po mnenju 
avtoric tako zasnovano v prid ekstravertiranim, saj se ujema z njihovimi 
potrebami in učnimi navadami. Introvertirani pa se za razliko od ekstravertiranih 
mladostnikov tudi težje sprostijo po izkušnjah, ki so bile zanje stresne (Sharma, 
2011). 

Intervjuvani mladostniki pa so izpostavili, da si v takih situacijah pogosto zaželijo, 
da bi se lahko umaknili. Seveda to v realnem svetu ni vedno mogoče, zato so 
razvili različne druge strategije, ki jim ta čas nekako olajšajo. Po navadi so po 
končani tovrstni situaciji celo ponosni nase, da so se zmogli prebiti skoznjo, 
vendar pa jih ta izkušnja lahko tudi precej izčrpa. Pomembno je torej, da četudi v 
takih situacijah prisostvujejo, imajo po končani situaciji na voljo čas, da si od nje 
odpočijejo in si povrnejo energijo. Takrat potrebujejo samoto, tiho in umirjeno 
okolje ter aktivnosti, ki jih sprostijo. Vsak zase pozna, kaj mu takrat ustreza. 
Druga strategija je, da svoje vedenje prilagajajo pričakovanjem okolja, kar 
pomeni, da se v bistvu pretvarjajo oziroma igrajo neko vlogo, ki sicer ne odraža 
njihove resnične narave. Na ta način si zagotovijo sprejemanje in odobravanje s 
strani vrstnikov, poleg tega pa manj izstopajo. Ta strategija se sicer kaže kot 
koristna za kratek čas, na dolgi rok pa lahko mladostnike zelo izčrpa in jim pusti 
občutek, kot da niso v stiku sami s seboj. Na tem mestu prepoznam pomen 
lastnega spoznavanja in sprejemanja.  
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Sodelujoči introvertirani mladostniki so izrazili željo, da bi imeli učitelji večjo mero 
odprtosti. Želijo si več razumevanja in bolj življenjsko zasnovan pouk. Veliko jim 
pomeni, če ima učitelj bolj osebni pristop in se ne posveča izključno le učnemu 
načrtu. Kljub temu, da so skozi pogovore našteli precej strategij, s katerimi si 
pomagajo pri soočanju z obremenilnimi situacijami v šoli, pa bi si posluževanja 
ene izmed njih želeli pogosteje. In ravno ta se mi zdi še posebej pomembna. Gre 
za delo na sebi. Izrednega pomena je, da mladostniki spoznavajo same sebe, 
svojo osebnost, čustva, lastnosti in vzorce vedenja, pa tudi druge, ki jih 
obkrožajo, in odnose z njimi. Izpostavili so, da bi si želeli več aktivnosti, s katerimi 
bi vse to spoznavali. Nekateri so skozi šolanje že dosegli določeno stopnjo 
razumevanja samega sebe, kar je bistveno vplivalo na njihovo lastno doživljanje. 
Iz njihovega pripovedovanja se da izluščiti sklep, da s tem dosežejo tudi 
sprejemanje samega sebe in čutijo manj potrebe po spreminjanju in prilagajanju 
lastnega vedenja pričakovanjem drugih z namenom, da bi jim ugajali. Le ena 
intervjuvana mladostnica je izpostavila, da se redno poslužuje pisanja 
samorefleksij, česar se je naučila skozi študij. Ponazorila je, da ji to prinaša veliko 
koristi. Na tem mestu vidim prostor za možne izboljšave in vlogo socialnega 
pedagoga. Spoznavanje sebe in delo na sebi bi namreč gotovo koristilo vsem. 
Socialni pedagog, zaposlen v izobraževalni ustanovi, lahko tako izvaja aktivnosti, 
skozi katere mladostniki dosegajo ravno to.  

Izredno pomembno je odpiranje teme introvertiranosti v celotnem šolskem 
prostoru. Tudi sodelujoči učiteljici in svetovalna delavka imajo potrebo po tem, da 
to področje bolje spoznajo in ta spoznanja uporabljajo pri svojem delu. Tudi tukaj 
prepoznam vlogo socialnega pedagoga. Kranjčan (1997) pravi, da mora socialni 
pedagog pomagati pri spreminjanju zavesti vseh udeležencev v šoli. Sicer pa je 
tudi svetovalna delavka v intervjuju navedla, da poskuša temo odpirati na primer 
na konferencah in sestankih. Poleg tega je vloga socialnega pedagoga v šoli po 
T. Grünfeld (1997) tudi ta, da odkriva posameznikove pozitivne lastnosti in na njih 
gradi posameznikovo samopodobo. Pristop svetovalca, ki temelji na aktiviranju 
mladostnikovih lastnih sposobnosti in potencialov, je po mnenju M. Tomori (1994) 
najbolj učinkovit tudi za reševanje aktualnih stisk. Hkrati pa avtorica to 
prepoznava kot naložbo za mladostnikov dejaven delež pri obvladovanju težav v 
prihodnosti. Tudi učiteljici in svetovalna delavka, sodelujoče v raziskavi, so 
opolnomočenju mladostnikov s pomočjo njihovih močnih področij pripisale velik 
pomen in navedle, da poskušajo to upoštevati pri svojem delu.   

Zaključim lahko s sklepom, da je šolski sistem po mnenju intervjuvanih oseb 
naravnan v smer čim pogostejše uporabe skupinskih dejavnosti, vseeno pa se 
vse več poudarja tudi različnost vsakega posameznika in upoštevanje le-tega. Za 
spoznavanje teme introvertiranosti pri mladostnikih je prostora v izobraževalnem 
sistemu še veliko. Okolje in njegovo razumevanje ter poznavanje pojma 
introvertiranosti ima lahko pomemben vpliv na samopodobo introvertiranih 
mladostnikov. Musek (1993) pravi, da nam velik in pomemben del samopodobe 
zgradijo drugi, ki nas obkrožajo. Od njih prejemamo bistvene informacije, ki 
postanejo temeljni del podobe, ki si jo ustvarimo o samem sebi. Ljudje, ki nas 
obkrožajo, na primer starši in drugi sorodniki, vrstniki, znanci ter učitelji nam tako 
že od malega konstruirajo samopodobo. Povedo nam, kakšni smo in kakšni naj 
bomo. Tako kot navaja intervjuvana svetovalna delavka, se tudi sama strinjam, 
da bi bilo osveščanje o introvertiranosti kot povsem normalni in pogosti potezi 
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osebnosti potrebno tako na ravni šole kot tudi na nacionalni ravni preko različnih 
kanalov.  

Na tem mestu vidim vlogo nas vseh, tako socialnih pedagogov, učiteljev, staršev 
kot tudi samih mladostnikov. V tujini je na to temo opravljenih že precej raziskav, 
pri nas pa bi bile podobne raziskave zagotovo dobrodošle. Menim, da magistrsko 
delo vsaj do določene mere osvetli to področje, prikaže doživljanje izbranih 
introvertirano usmerjenih mladostnikov ter bralcem v razmislek ponudi različne 
zanimive teme in poglede. 
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1 – VPRAŠALNIK INTROVERTIRANOSTI 

(Pennington, 2012, v Kmetič, 2016) 

 

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. Kadar je v učilnici zelo glasno, se ne morem zbrati in 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 
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17. Ne maram grozljivk in 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 vedno sedim 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 

 

KRITERIJ (glede na število trditev, ki za mladostnike držijo): 

 

- 0-10 ekstravertirani 

- 11-20ambivertirani 

- 21-30introvertirani 
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6.2 PRILOGA 2 – VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE Z MLADOSTNIKI 

- Kako bi za začetek opisal/a sebe, svoj karakter, osebnost? 

- Kako bi rekel/la, da se na splošno počutiš v šoli? 

- Obstajajo v šoli kakšne situacije, ki so zate neprijetne oz. te spravljajo v 

stisko?  

- Katere? Kako se v takih situacijah počutiš? 

- Kako se v takih neprijetnih situacijah vedeš? Česa si takrat želiš, kaj bi 

takrat potreboval/a? 

- Kako pa učitelji reagirajo na tvojo stisko? Jo prepoznajo? Se ti kaj 

prilagodijo? 

- Katere situacije v šoli ti predstavljajo izziv (v smislu, da so mogoče izven 

cone tvoje udobja, si pa vseeno ponosen/na, da jih opraviš)? Kako se s 

tem izzivom soočaš? 

- Imaš kdaj občutek, da bi se moral/a spremeniti? Se ti zdi, da se od tebe 

pričakuje, da bi več sodeloval/a, bil/a bolj zgovoren/na, družaben/na? 

- Kako v takih situacijah reagiraš? Se kdaj pretvarjaš? 

- Kaj pa meniš ti? Si tudi sam/a tega želiš? 

- Na kakšen način te učitelj spodbuja k sodelovanju, vključuje v aktivnosti?  

- Kako doživljaš sodelovanje v velikih skupinah? Kako se takrat počutiš in 

vedeš? 

- Kaj pa kadar nastopaš pred razredom, predstavljaš seminarske naloge in 

podobno?  

- Kako se počutiš po končanih skupinskih aktivnostih? Kaj takrat 

potrebuješ?  

- Kako doživljaš situacije, ko dogajanje poteka hitro in se od tebe zahteva, 

da deliš misli, preden uspeš bolj temeljito razmisliti o temi? 

- Obstajajo kakšne šolske aktivnosti, v katerih uživaš? Opiši, prosim. Na 

katerih področjih se počutiš še posebej močno/uspešno? 

- Kakšna je po navadi prostorska razporeditev v učilnicah? Kako ti to 

ustreza? 

- Ima nate hrupno okolje v šoli kakšen vpliv? Kakšen? 

- Se lahko v primeru stisk, težav, dilem v šoli na koga obrneš? Opiši. 

- Imaš občutek, da te vrstniki in učitelji razumejo, te dobro poznajo?  

- Kaj si želiš, da bi drugi o tebi bolj razumeli? 

- Če bi šolsko okolje in pouk lahko oblikoval/a čisto po svojih željah, kako bi 

ju oblikoval/a? Kaj bi spremenil/a? 

 

 

 



97 
 

 

6.3 PRILOGA 3 – VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE Z UČITELJI IN 

SVETOVALNO SLUŽBO 

- Koliko poznate termin introvertiranost? 

- Ali se vam zdi, da imajo introvertirani mladostniki kakšne posebne 

lastnosti? Kakšne? 

- Po čem prepoznavate, da je mladostnik introvertirano usmerjen?  

- Se vam zdi vaša vloga pri ravnanju z introvertiranimi mladostniki 

pomembna? V čem? 

- V čem pa vidite vlogo šole kot sistema? 

- Se vam zdi, da so introvertirani mladostniki kdaj v stiski?  

- Kaj so po vašem mnenju vzroki in dejavniki nastajanja stisk? Zakaj/kdaj do 

stiske sploh pride? 

- Kako prepoznate stisko mladostnika? Kako se to kaže pri njemu? 

- Kaj takrat naredite, kako se odzovete? 

- Kako si razlagate/razumete tišino, zadržanost mladostnikov? 

- Vas pri tem kaj moti? Vas njihovo vedenje kdaj bega? 

- Kako pa se odzovete na tišino in zadržanost mladostnikov?  

- Kakšni pristopi poučevanja in komuniciranja z mladostniki pri vas 

prevladujejo? 

- Kako organizirate prostor v učilnicah? 

- Katere so po vašem mnenju potrebe introvertiranih mladostnikov? Na 

kakšen način pri svojem delu te potrebe upoštevate?  

- Ali svoje pristope kdaj prilagajate na način, da čim bolj upoštevate in 

vključujete vse mladostnike v razredu?  

- Na kakšne načine spodbujate učence k sodelovanju? Kako pa tiste bolj 

tihe?  

- Lahko naštejete kakšne primere dobrih praks?  

- Menite, da ima to, ali je mladostnik bolj introvertirano naravnan, kakšen 

vpliv na učni uspeh? Kakšen?  

- Obstajajo kakšna področja, na katerih so introvertirani mladostniki še 

posebej uspešni, močni? 

- Se strinjate s trditvijo, da je šolski sistem zasnovan za bolj ekstravertirane 

mladostnike? Razložite prosim, zakaj? 

- V kolikšni meri menite, da bi se moral sistem prilagoditi potrebam 

introvertiranih mladostnikov, v kolikšni meri pa bi se morali oni prilagoditi 

sistemu? 

- Kako poteka vaše sodelovanje s šolsko svetovalno službo / z učitelji? V 

katerih primerih se najpogosteje vzpostavi? 

- Bi bilo po vašem mnenju treba temo introvertiranost pri mladostnikih v 

šolskem prostoru pogosteje obravnavati? 
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- Kaj se vam zdi pri razumevanju in delu z introvertiranimi mladostniki še 

posebej pomembno? 

- Kje vidite prostor za možne spremembe in izboljšave? 
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6.4 PRILOGA 4 – PRIMER KODIRANEGA INTERVJUJA Z OSEBO 2 

DOBESEDNI ZAPIS INTERVJUJA Z 
OZNAČENIMI KODIRNIMI ENOTAMI 

 
KODE 1. REDA 

 
KODE 2. REDA 

 
KATEGORIJE 

Kako bi za začetek v nekaj besedah opisala 
sebe? 
Pač je razlika, če sem v krogu ljudi, ki jih poznam, 
kot če pridem v novo družbo. Se mi zdi, da sem 
veliko bolj sproščena, zgovorna in odprta, če sem 
s tistimi, ki jih dobro poznam. Pač v kakšnem 
novem krogu sem pa mogoče bolj zadržana in 
rabim več časa recimo, da se spoznamo. 
Miroljubna sem zelo. Pač rada gladim spore, če 
kje nastanejo in se izogibam konfliktom, če se le 
da.  

 
- V krogu poznanih ljudi 

sproščena, zgovorna, 
odprta 

- V novih krogih zadržana 
- Potrebuje čas za 

spoznavanje 
- Miroljubna 
- Rada gladi spore 
- Izogibanje konfliktom 

 
Opisovanje svojih lastnosti 
 
 
 
Potreba po času za vstop v 
interakcije 
 
Opisovanje svojih lastnosti 

Mladostnikovo doživljanje 
sebe  
 
 
 
Potrebe introvertiranih 
mladostnikov 
 
Mladostnikovo doživljanje 
sebe 

Kako pa bi rekla, da se na splošno počutiš v 
šoli? 
Pa tako, v redu no, se mi zdi. Ker pač si tam z 
enim določenim namenom in pač veš, da so vsi 
tam s tem namenom in pač, da greš proti nekemu 
cilju, recimo. Sploh zdaj na faksu. V osnovni pa 
srednji pa, hm … meni je bilo v redu, no, sem 
imela v splošnem dober občutek.  

 
- V šoli se počuti v redu 
- Šola kot pot do cilja 
- Vsi tam z namenom 

 
 

- V splošnem dober občutek 

 
Splošno počutje v šoli 

 
Doživljanje šolskih situacij 

Pa obstajajo mogoče kakšne situacije v šoli, 
ki so ti bile kdaj neprijetne oziroma so te 
spravljale v neko stisko? 
Poleg izpitov in tega (smeh), nimam kakšnih 
neprijetnih spominov, recimo. Pač včasih mi je 
bedno, a veš, ko delaš po skupinah in v bistvu od 
nobenega ni nič in potem vse sloni samo na parih 
ljudeh. Čeprav naj bi delali po skupinah. Ni 
nekega enakovrednega prispevanja. Pač to težko 
dosežeš. Itak je tudi od ljudi odvisno, ampak ni po 
navadi tistega občutka, da bi vsi skupaj neki 
naredili, s skupnimi močmi. 
Še kakšna stvar? 
Hm.. Ja, včasih je tako malo neprijetno. Imamo 
enega profesorja in si vedno izbere enega 

 
 

- Izpiti 
- Delo v skupinah 
- Ni enakovrednega 

prispevanja 
- Odgovornost na parih 

ljudeh 
- Ni občutka povezanosti, 

skupnega dela 
 
 
 

- Neprijetno izpostavljanje s 
strani učitelja 

 
 
 
 
 
 
 

 
Izpostavljanje neprijetnih 
situacij 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doživljanje šolskih situacij 
 
 
 
 
 
 



100 
 

študenta in ga recimo tisto uro nenehno nekaj 
sprašuje. In ravno zadnjič na primer, sem bila to 
jaz, ker sem slučajno tam na koncu sedela.  

  
 
 

Aha, torej taka zelo nepredvidljiva vprašanja? 
Ja, in potem sem bila jaz tako: »Amm, ne 
veeem.« Je bilo tako malo hecno, no. Celo uro se 
v bistvu potem osredotoča nate. Tako kar 
dostikrat se je obrnil k meni v smislu: »No 
kolegica, kaj pa vi menite?« Tako malo nerodno, 
ker ne veš. Pa saj dejansko si potem velikokrat 
kar sam odgovori.  
 

 
 

- Osredotočanje učitelja 
samo na enega učenca 

- Neroden občutek zaradi 
neznanja 

- Učitelj si odgovori sam 

 
 
Pristopi poučevanja 

 
Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 

Ampak tako, nisem ful rada tako izpostavljena. 
Kakšne občutke pa doživljaš na primer v 
takšni situaciji? 
Ja, po navadi je najprej ful šok: »Ooooh.« Te kar 
malo šokira, nisi pripravljen na primer na to in 
vsaj jaz, če je tako kaj ful na hitro, potem včasih 
kar zablokiram in tudi, če bi na primer vedela 
odgovor, ne bi povedala. In potem, saj, če malo 
razmisliš, se spomniš odgovora, samo po navadi 
ti tudi on ne da toliko časa. Si potem že kar sam 
odgovori na primer v tem času, preden ti sploh 
dojameš kaj je hotel. Ravno to, da gre za nekaj 
nepričakovanega, se mi zdi, da je še bolj stresno 
in neprijetno. 

- Ni rada izpostavljena  
 
 

- Šok 
- Nepripravljenost 
- Zablokira, če mora na hitro 

odgovorit 
- Učitelj ne da dovolj časa za 

razmislek 
- Učitelj si odgovori sam 
- Nepričakovana situacija 
- Stresno 
- Neprijetno 

 
 
 
Doživljanje stresa, strahu, 
občutka izpostavljenosti 
 
 
 
 

 
 
 
 
Doživljanje šolskih situacij 

In kaj bi ti takrat na primer potrebovala, da bi 
ti bilo lažje? 
Več časa, po mojem. 

 
 

- Potrebovala bi več časa 

 
Potreba po času za premislek 
in pripravo na aktivnost 

 
Potrebe introvertiranih 
mladostnikov 

Ker je razlika pri eni drugi profesorici. Ona te 
vpraša, ampak recimo malo dlje počaka, da lahko 
premisliš. Ampak tako, ona sprašuje pač cel 
razred in potem, ko je že tako, včasih si misliš, če 
bomo šli naprej ali ne bomo, ampak dejansko 
potem eden odgovori. Tako mi je recimo veliko 
boljše. 

- Ena profesorica počaka, 
da premisliš 

- Sprašuje cel razred  
- Nekdo se javi, da odgovori 
- Boljše, če učitelj sprašuje 

cel razred 

 
 
Pristopi poučevanja 

 
Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 

Imaš čas razmislit in če presodiš, da pa res veš 
odgovor, mogoče potem tudi na glas poveš. Pač 

- Čas za razmislit 
- Sama presodi, če pove na 

 
Potreba po času za premislek 

 
Potrebe introvertiranih 
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boljše mi je, če imam čas, da premislim, in šele 
potem povem na glas.  

glas 
- Raje ima čas za razmislek, 

preden pove na glas 

in pripravo na aktivnost 
 
 

mladostnikov 
 
 

To mi je lahko precej neprijetno, če ne počakajo, 
da premisliš, ampak v primeru, da si tiho, pač 
nadaljujejo s svojim delom.  

- Neprijetno, če učitelj ne 
počaka, da premisli in 
nadaljuje z delom 

Pristopi poučevanja Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 

Mi je potem tudi boljše, kadar lahko pisno 
odgovarjam, ker imaš potem več časa, da 
oblikuješ odgovor, čeprav je pa res, da ustno 
lahko daš veliko več informacij, ko se pogovarjaš, 
ker je že sam zvok in način, kako odgovoriš, in 
vse to. Se mi zdi, da več sporočiš tako. Ampak 
bližje mi je pisno izražanje in tudi raje imam pisne 
izpite kot ustne. 

- Raje odgovarja pisno 
- Pisno več časa za 

oblikovanje odgovora 
- Ustno več informacij 
- Bližje ji je pisno izražanje 
- Raje ima pisne izpite kot 

ustne 

 
 

Izpostavljanje neprijetnih 
situacij 
 

 
Doživljanje šolskih situacij 

Torej prej omenjena situacija ti povzroča 
stisko. Pa meniš, da ta profesor opazi tvojo 
stisko? Kako odreagira? 
Ja, ne vem, če on kaj opazi ali kaj prilagodi. Pač 
itak, če ne odgovoriš, gre on kar naprej in se 
naslednjič potem spet obrne k tebi. Pač čisto 
tako. Dela svoje naprej.  

 
 

- Ni prepričana, če učitelj 
opazi stisko 

- Če ne odgovori, gre učitelj 
naprej 

- Učitelj sledi svojemu delu 

 
 
 
Prepoznavanje stisk in odzivi 

 
 
 
Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 

Bolj je tisti lastni občutek, ko imaš slabo vest, da 
nisi nič pametnega povedal, ker veš, da bi lahko. 
Pač neka zamujena priložnost ti pusti tak grenak 
priokus potem. 

- Slaba vest ob slabem 
odgovoru 

- Ve, da zmore več 
- Občutek zamujene 

priložnosti 
- Grenak priokus 

 
 
Samokritičnost, perfekcionizem 

 
 
Mladostnikovo doživljanje 
sebe 

Katere situacije v šoli pa ti na primer 
predstavljajo izziv? 
Ne vem, mogoče že same te seminarske, v 
bistvu, ki jih imaš na primer za delat. Če je 
zanimiva tema, si itak ful bolj pogledaš temo in 
prebereš veliko člankov in v bistvu je delo ful 
široko, čeprav potem na primer za samo 
seminarsko malo zožiš in daš res samo tisto 
bistveno noter. Tako da, tisto je res, da narediš 
še več kot bi te v bistvu res to mogoče zanimalo. 
Ali pa kakšne te laboratorijske vaje, ko si 

 
 

- Seminarske naloge kot 
izziv 

- Če je zanimiva tema 
- Poglobitev v temo 

 
 
 

- Laboratorijske vaje 
- Možnost pogovora s 

 
 
 
 
 
 
 
Dejavnosti, ki predstavljajo izziv 

 
 
 
 
 
 
 
Izzivi in močna področja 
introvertiranih mladostnikov 
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dejansko v kliničnemu laboratoriju in tam lahko 
potem dejansko še kaj vprašaš, če te tako kaj 
prav v zvezi s tem zanima, in ti odgovorijo tisti, ki 
res delajo s tem. To je bilo res dobro, no. Tako, 
če je neko področje, ki me res zanima in da imam 
možnost, da ga potem še bolj poglobim, to mi je 
nekakšen izziv in se tudi počutim ponosna, ko to 
opravim.  

strokovnjaki 
- Rada se poglobi v 

področje, ki jo zanima 
- Izziv in ponos ob opravljeni 

nalogi 

Kako pa je s predstavitvami seminarskih 
nalog? Kako to doživljaš? 
Pač, po navadi, če se dobro pripraviš, mislim, če 
veliko veš o tem, potem si tudi malo bolj umirjen, 
recimo, ko greš na predstavitev. In si rečeš: »Saj 
bo šlo.«  

 
- Dobra priprava na 

predstavitev seminarskih 
nalog 

- Potem večja umirjenost 
- Zaupanje vase 

 
Vnaprejšnja priprava na 
aktivnosti 
 
 

Strategije soočanja z 
obremenilnimi situacijami  
 
 
 

Če je pa kakšna taka smotana tema, je pa potem 
veliko težje zame. Tako, ker me že sama tema 
odbija in potem se tudi te predstavitve veliko bolj 
bojim.  
Iz kakšnega razloga pa misliš, da se je bojiš? 
Ja, po eni strani te je itak strah, da bi neke 
neumnosti kvasil. Po drugi strani pa se ti zdi, da 
pa moraš tudi to vedet, da ne smeš biti nek bedak 
tudi na tem področju, čeprav ti mogoče ni toliko 
zanimivo. Pa po moje malo tudi zaradi same 
izpostavljenosti. Nimam ravno preveč rada 
govornih nastopov. Ampak v bistvu me bolj skrbi 
ta strokovni del. Da ne bi kaj neumnega tam rekla 
že zaradi profesorjev, pa tudi sošolci so kakšni 
tako zelo kritični.  

- Če tema ni zanimiva, je 
težje 

- Jo odbija 
- Se boji predstavitve 
- Strah, da bi govorila 

neumnosti 
- Samokritičnost 
- Strah zaradi 

izpostavljenosti 
- Ne mara govornih 

nastopov 
- Skrbi jo strokovni del 
- Strah pred slabim vtisom 

pred učitelji in sošolci 
 

 
 
 

Izpostavljanje neprijetnih 
situacij 
 
 
 
Samokritičnost, perfekcionizem 
Doživljanje stresa, strahu, 
občutka izpostavljenosti 
 
 
 
Izpostavljanje neprijetnih 
situacij 
 
Samokritičnost, perfekcionizem 
 

Doživljanje šolskih situacij 
 
 
Mladostnikovo doživljanje 
sebe  
Doživljanje šolskih situacij 
 
 
 
 
 
 
Mladostnikovo doživljanje 
sebe 

Recimo, jih imaš par, ki so zelo zagnani, in potem 
se ti zdi, da bodo imeli neke predsodke, če pač 
ne boš tako dober glede na njihova merila. Tak 
občutek sem jaz dobila, no. Tak odnos se mi zdi 
potem z njihove strani. Ker eni so res zagnani in 
potem se tudi enostavno ne družijo toliko s tabo. 
Jaz sem pač taka, da bi rada z vsemi imela nek 

- Kritični sošolci 
 
 
 

- Zagnani sošolci, se ne 
družijo, se držijo zase 

- Želi dober odnos z vsemi 

 
 
 
Odnosi z vrstniki/sošolci 

 
 
 
Pomen medosebnih 
odnosov 
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dober odnos vzpostavljen, ampak pač niso 
pripravljeni vsi na to in oni so pač bolj zase. 

 

Pa imaš kdaj občutek, da se od tebe pričakuje, 
da bi morala biti bolj zgovorna, družabna, da 
bi več sodelovala? Občutiš kdaj kak tak 
pritisk? 
Pa, včasih dobiš tak občutek, ja, če so ravno 
kakšne takšne vaje v skupini, in se potem več 
pričakuje, da se bolj pogovarjaš. Ampak saj to po 
navadi ni problem, če je nek tak »taprav« odnos 
med profesorjem in nami. Če ni ravno tak, da te 
vpraša nekaj, česar ne moreš vedet. Po navadi 
sicer ni tak problem, no.  

 
- Pritisk po večji družabnosti, 

zgovornosti 
- Na vajah v skupini se 

pričakuje sodelovanje  
- Ni velik problem 
- Odvisno od odnosa z 

učitelji 
- Postavljanje težkih 

vprašanj 

 
 
Pritiski okolja 
 
 
 
Odnos med učitelji, svetovalno 
službo in mladostniki 
Pristopi poučevanja 

 
Prilagajanje vedenja 
zahtevam okolja 
 
 
 
Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 

Se nekako kar prilagodiš, ko si vržen v situacijo, 
ker se pač moraš. 

- Prilagoditev vedenja, ko si 
vržen v situacijo 

Izkušnje prilagajanje vedenja Prilagajanje vedenja 
zahtevam okolja 

Na kak način pa te povabijo k sodelovanju? 
Ja, kakšni gredo tako na primer po vrsti, kakšni 
na splošno vprašajo in potem pač kdor odgovori, 
odgovori.  

- Učitelj kliče učence po vrsti  
- Zastavi vprašanje in 

odgovori, kdor želi 

 
Pristopi poučevanja 

 
Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 

Včasih je lahko tudi nerodno, če pač nobeden ne 
odgovori. In potem pač eden mora. In včasih 
potem tudi jaz, ker pač mi je nerodno, da smo vsi 
tiho. Hočem nekako rešit situacijo. Ampak samo 
kadar res vem odgovor, ne pa, da bi samo nekaj 
rekla, samo zato, da bi. 

- Nerodno, če nobeden ne 
odgovori 

- Prevzame odgovornost in 
odgovori 

- Želi rešit situacijo 
- Kadar pozna odgovor 

 
 
 
Prevzemanje odgovornosti in 
vloge v skupini 

 
 
Strategije soočanja z 
obremenilnimi situacijami 

Kaj pa ti? Si sama zase želiš kdaj, da bi bila 
bolj družabna, zgovorna, da bi več 
sodelovala? 
Pa ja, bi bilo v kakšnih situacijah boljše. Če si bolj 
zadržan, sramežljiv, potem si včasih v bistvu ne 
upaš sploh vprašat, pa tudi če te kaj res zanima. 
Ali pa že to, če si tako bolj zadržan, ne upaš tako 
na splošno odgovorit, a veš tako, da bi res 
razpravljal o neki zadevi in potem si mogoče malo 
prikrajšan kdaj v kakšnih situacijah. 

 
 

- Občasno bi bilo bolje, če bi 
več sodelovala 

- Zaradi zadržanosti ne upa 
vedno česa vprašati 

- Ne upa razpravljati o 
zadevah 

- Posledično prikrajšanost 

 
 
 
Odnos do lastne spremembe 

 
 
Mladostnikovo doživljanje 
sebe 

Kaj pa bi ti spremenila, potrebovala, da bi ti 
bilo na primer v taki ali kakšni podobni 
situaciji lažje? Imaš kakšno idejo? 

 
 

- Pomemben odnos z 
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Uf ... Ja, po mojem je veliko odvisno od tega 
odnosa s tistim, ki te poučuje. Če je pač tak 
pristen, prijeten, potem je veliko lažje tudi za tiste, 
ki smo recimo malo bolj zadržani, sramežljivi. Da 
ni ravno tak strog, no, pa hladen ali pa celo 
kakšen zaničevalen. So tudi kakšni takšni, da 
znajo bit malo zaničevalni. To res pokvari vzdušje 
in sama zase vem, da se pri takšnih še prej 
zaprem in težje sodelujem.  

učiteljem 
- Lažje, če je odnos pristen, 

prijeten 
- Ne mara strogega, 

hladnega, zaničevalnega 
odnosa 

- Pokvari vzdušje 
- Se zapre  
- Težje sodeluje 

 
 
Odnos med učitelji, svetovalno 
službo in mladostniki 

Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 

Pa tudi od odnosa s sošolci je veliko odvisno. Ful 
je pomembno, če si kot neka skupina, a veš, da 
se razumeš. Ampak ne tako, da bi bilo, da moraš 
biti z vsemi ful ful dober prijatelj, ampak tako, da 
si v dobrih odnosih. Je veliko lažje kot pa, če si 
skregan, pa da se potem vedno tako malo čudno 
gledaš. 

- Pomemben odnos s 
sošolci 

- Občutek skupine 
- Pomembno razumevanje 
- Ni potreben globok odnos 

z vsemi 
- Lažje v dobrih odnosih, kot 

v konfliktu 

 
Odnosi z vrstniki/sošolci 
Potreba po razumevanju v 
socialnih interakcijah 
 
Odnosi z vrstniki/sošolci 

 
Pomen medosebnih 
odnosov 
Potrebe introvertiranih 
mladostnikov 
 
Pomen medosebnih 
odnosov 

Pa se ti zdi, da na to vpliva tudi velikost 
skupine? 
Ja, sigurno. Nas že tako ni veliko, nas je recimo 
na faksu nekje 40. Pa itak niso vsi na 
predavanjih. Ampak na vajah, kjer nas je na 
primer po 10, mi je recimo veliko, veliko boljše. 
Čeprav je tudi odvisno, kdo je vse v skupini. Če 
smo sami taki, ki bi se na primer samo gledali, pa 
ne bi nobeden nič rekel, je pač malo nerodno 
potem. Ampak drugače mi je vedno boljše v 
manjši skupini. Ni mi isto, če je skupina večja, če 
smo vsi, na primer 40. Ni to to. Včasih je potem 
tako, da če nas je več, si itak misliš potem: »Ah, 
bo že kdo drug povedal.« Se malo prelaga 
odgovornost in tudi sama pogosteje ostanem kar 
tiho. V manjših skupinah je pa malo lažje. Pač, 
takrat veš, da boš moral sodelovati, in ni tak 
problem. V večjih skupinah pa je vse bolj 
spontano in ne veš, kaj pričakovati. 

- Velikost skupine vpliva na 
počutje 

- Bolje v manjših skupinah 
- Odvisno od članov skupine 
- Če so v skupini sami tihi, je 

nerodno 
- Bolje v manjših skupinah 
- Ne mara večjih skupin 
- Prelaganje odgovornosti za 

sodelovanje 
- Sama pogosteje tiho v 

večji skupini 
- Lažje sodelovati v manjši 

skupini 
- Jasna pričakovanja po 

sodelovanju v manjši 
skupini 

- Večje skupine spontane in 
nepričakovane 

 
 
 
 
Doživljanje skupine glede na 
velikost in člane v njej 

 
 
 
 
Doživljanje šolskih situacij 

Kaj pa po končani neki skupinski aktivnosti, 
na primer vajah, skupinskemu delu? Kako se 
takrat počutiš, ko je takšna aktivnost, situacija 

- Utrujenost po končani 
aktivnosti 

- Dolgotrajne aktivnosti 
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zaključena? Kaj takrat potrebuješ? 
Bolj sem utrujena. Nisem taka, da bi to pač lahko 
ful časa počela. Ni tako prijetno. Je bolje, da 
večkrat po malem. Potem pa rabiš neko 
sprostitev ali nekaj. Da sem sama, po navadi. Ali 
pa tako s kakšno bližnjo prijateljico. Ampak tako, 
da si v nekem udobnem, mirnem okolju. 

neprijetne 
- Raje večkrat po malem 
- Potrebuje sprostitev 
- Samoto 
- Druženje z bližnjo 

prijateljico 
- Udobno, mirno okolje 

 
Razbremenitev po končanih 
aktivnostih 

 
Strategije soočanja z 
obremenilnimi situacijami 

Kaj pa glede prostorske razporeditve v 
učilnicah? Kakšna je pri vas? Ima kak vpliv na 
tvoje počutje?  
Hm, pač v srednji in osnovni šoli je bilo navadno 
tako, da so bile mize razporejene v vrste. Edino 
ena učilnica vem, da je bila tako nekako z mizami 
v polkrogu. Meni je bila tista celo boljša. Da si 
nekako imel stik z vsemi. To je bilo na primer pri 
angleščini in sploh, če si na primer moral kaj 
razpravljat, se mi je zdel boljši občutek. Zdaj, na 
faksu so pa itak predavalnice pač v tribunah, v 
vrstah. Na laboratorijskih vajah pa imamo pulte in 
najprej imamo vedno malo teorije pa tako in smo 
v bistvu tako za pulti. Recimo, smo potem po dva 
ali pa po štirje za enim pultom. Ne vem, po 
navadi ta razporeditev ne vpliva bistveno name.  
 

 
 
 
 
 

- Po navadi mize v vrsti 
- Raje mize v polkrogu 
- Stik z vsemi v primeru 

diskusij 
- Boljši občutek 
- Na fakulteti tribune 
- Na laboratorijskih vajah 

pulti 
- Po dva ali štirje za pultom 
- Ta razporeditev ne vpliva 

bistveno nanjo 
 
 

 
 
 
 
Doživljanje prostorske 
razporeditve 
 
Doživljanje prostorske 
razporeditve 

 
 
 
Doživljanje šolskih situacij 
 
 
 
Doživljanje šolskih situacij 

Kaj pa hrupno okolje v šoli?  
Uf, to pa nimam rada. Jaz imam rada, da je pač 
tišina, če je pouk. In tudi me moti, če kdo ful 
klepeta med poukom. Sploh, če sedi za mano, na 
primer. Se mi zdi, da nehote prisluhneš. Saj 
nočeš prisluškovat, ampak če ravno za tabo 
govori, je pač težko ignorirat, in to me vedno moti. 
Tako, da to res nimam rada. 

- Ne mara hrupnega okolja 
- Rada ima tišino med 

poukom 
- Moti jo klepetanje 
- Nehote prisluhne 
- Težko ignorira 
- Hrup jo moti 
- Ne mara hrupnega okolja 

 
 
 
Doživljanje hrupnega okolja 

 
 
 
Doživljanje šolskih situacij 

Pa se lahko v primeru stisk, dilem, vprašanj 
na koga na šoli obrneš?  
Pa nisem niti o tem nikoli razmišljala, če bi šla. 
Pač, v osnovni šoli imaš pač razrednika in če je 
kakšen takšen problem, greš pač do njega. 
Ampak če bi pa tako mela kakšno osebno stisko, 

 
 

- Nikoli ni razmišljala o 
iskanju opore na šoli 

- S problemom do 
razrednika 

 
 
 
Odnos med učitelji, svetovalno 
službo in mladostniki 
 

 
 
 
Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 
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pa ne bi šla v šoli do nikogar. Rajši doma ali pa s 
kom izven šole.  
Pa obstaja kakšen razlog za to, da ne bi 
poiskala pomoči v šoli? 
Hm, pa ne vem. Po mojem je toliko bolj osebno to 
zame. Niti ne zaupaš toliko nekemu tujemu 
človeku. Se lažje odprem na primer doma. Na 
primer s sestro, starši, kakorkoli. V srednji šoli je 
bila na primer možnost, da si šel do svetovalne 
delavke. Ampak v bistvu ni se neki ful zatopila 
vate, no vsaj jaz nisem dobila takega občutka, da 
bi se lahko neki ful odkrito pogovarjal. Jaz sem 
bila recimo takrat ful zmedena, kam bi šla naprej 
na faks in ona je pač to naredila vse tako malo na 
hitro. Pač v smislu: »Glej, če še nič ne veš, jaz ti 
predlagam, da najprej malo sama pogledaš.« In 
jaz sem bila potem tako malo zmedena, v smislu: 
»Okej … amm.« Se mi zdi, da nisem nič odnesla 
od tistega pogovora. Sem mogla potem v bistvu 
vse sama naredit. Rekla je nekaj v smislu, da 
sicer obstajajo neki testi, ampak ni nič predlagala, 
da bi ga na primer lahko rešila ali pa karkoli. Ne 
vem, res ni bilo veliko koristi od tega. 

- V primeru osebne stiske ne 
bi iskala opore na šoli 

- Iskanje opore doma, izven 
šole 

- Osebne situacije  
- Nezaupanje do tujih ljudi 
- Lažje se odpre doma 
- Možnost obiska svetovalne 

delavke 
- Ni se poglobila  
- Ni bil možen odkrit pogovor 
- Zmedenost 
- Hitra obravnava 

 
 
 
 

- Pogovor ni bil koristen 
- Več morala narediti sama 
- Ni predlagala reševanja 

testa 
- Ni bilo koristno 

 
Prilagoditve v situacijah 
 
 
Odnos med učitelji, svetovalno 
službo in mladostniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odnos med učitelji, svetovalno 
službo in mladostniki 
 
 

 
Strategije soočanja z 
obremenilnimi situacijami  
 
Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 

Kaj pa vrstniki in učitelji? Se ti zdi, da te na 
splošno dobro razumejo ali obstaja kakšna 
stvar, za katero si želiš, da bi jo o tebi bolj 
razumeli? 
Pač, nekako kakšni sošolci, ne vem, zdaj smo 
sicer že nekaj časa skupaj, ampak si včasih res 
želim, da bi se malo bolj spoznali. Ker, če si na 
primer tak bolj zadržan, se precej težje odpreš, 
več časa rabiš in potem te imajo mogoče včasih 
za nekoga, kar v bistvu nisi. Vsaj ne v celoti. Se 
mi zdi, da me ne poznajo prav dobro. 

 
 
 
 
 

- Želja po večjem 
medsebojnem poznavanju 

- Težje se odpre 
- Potrebuje več časa 
- Sošolci jo imajo za nekaj, 

kar ni 
- Ne poznajo je dobro 

 
 
 
 
 
Odnosi z vrstniki/sošolci 
 
 
Potreba po razumevanju v 
socialnih interakcijah 
Potreba po razumevanju 

 
 
 
 
 
Pomen medosebnih 
odnosov 
 
 
Potrebe introvertiranih 
mladostnikov 
 

Z učitelji pa, v srednji šoli smo se dobro spoznali, 
sploh s temi, k jih maš pač štiri leta iste. Tukaj na 
faksu pa itak ne moreš v enem semestru 
vzpostavit nekega globljega stika. 

- Dobro medsebojno 
poznavanje v SŠ 

- Na fakulteti težko 
vzpostaviti globlji stik 

 
Odnos med učitelji, svetovalno 
službo in mladostniki 

Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 
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Za konec pa še to vprašanje. Če bi lahko šolo 
in pouk oblikovala čisto po svojih željah, kako 
bi to izgledalo? Bi kaj spremenila? 
Mogoče v srednji šoli kakšne bolj take aktivnosti 
glede osebnosti. Da bi se malo bolj spoznali. 
Tako med sabo kot sami pri sebi. Ni pač vse 
samo znanje, znanje, znanje. Ampak tudi, da bi 
se kaj bolj povezali med seboj. Se mi zdi, da to 
prav pride tudi za naprej. Itak moraš delovat v 
enem timu, kjerkoli pač si, in bi se mi zdelo prav 
to vaditi že prej.  

- Več aktivnosti glede 
odnosov in lastnega 
spoznavanja 

- želja po spoznavanju 
osebnosti 

- Manj poudarka samo na 
znanju 

- Želja po medsebojnem 
spoznavanju 

- Povezovanje razreda 
- Vaja delovanja v timu 
- Koristno za prihodnost 

 
 
 
Želje mladostnikov glede 
delovanja učiteljev 
 
 
 
 

 
 
 
Vloga učiteljev in svetovalne 
službe 
 
 

                 


