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POVZETEK	
  

Magistrsko delo z naslovom Spodbujanje povezanosti med učenci s socialnimi igrami je 

sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem predstavila 

socializacijo, njen vpliv na medosebne odnose in vlogo učitelja pri tem. Podrobneje sem opisala 

uporabo sociometrične preizkušnje. Predstavila sem pomen socialnih iger in njihov vpliv na 

učence. Dotaknila sem se tudi teme o čustvih, saj imajo le-ta prav tako pomembno vlogo pri 

medosebnih odnosih. 

Raziskavo sem izvedla v skupini podaljšanega bivanja, v katero sta vključena dva oddelka 

drugega razreda. Izvajanje raziskave je trajalo štiri mesece. V empiričnem delu sem z analizo 

podatkov, ki sem jih zbrala pred izvedbo in po izvedbi socialnih iger, prišla do nekaterih 

ugotovitev, ki sem jih predstavila s pomočjo vsebinske analize, grafičnih prikazov in opisa 

izbranih primerov. S pomočjo sociometrične preizkušnje sem ugotovila, da se učenci v 

podaljšanem bivanju, kjer sta združena dva oddelka, tako pred izvedbo socialnih iger kot tudi 

po njej raje družijo znotraj svojega oddelka, vendar se po izvedbi socialnih iger v primerjavi s 

prej pogosteje družijo tudi s člani sosednjega oddelka. Z analizo anketnega vprašalnika, v 

katerem so učenci podali mnenja o članih skupine, sem ugotovila, da po izvedbi socialnih iger 

pogosteje izražajo mnenja o članih skupine. Tako pred izvedbo kot tudi po njej so učenci več 

mnenj podali o članih svojega oddelka kot o članih sosednjega oddelka. 

 

 

Ključne besede: socialne igre, razredna klima, sociogram, medvrstniška povezanost, podaljšano 

bivanje 

	
	



	

	 	



	

ABSTRACT 
  

The master’s thesis titled Fostering Relationships among Pupils with Social Games is 

constructed from a theoretical and a practical part. In the theoretical part, I presented 

socialization, its influence on interpersonal relations, and the role of a teacher in the process. In 

more detail, I described the use of the sociometric test. I presented the significance of social 

games and their influence on students. I also addressed the topic of emotions because the latter 

also has an important role in interpersonal relations. 

I performed the research in a group of extended-stay into which two classes of the second grade 

are included. Performing the research lasted for four months. In the empirical part, by the 

analysis of the data which I gained before the performance and after the performance of social 

games, I came to some conclusions which I presented by means of the contents analysis, 

graphical presentations, and the description of the selected cases. By means of a sociometric 

test, I ascertained that the students in the extended-stay where two classes are united prefer to 

socialize within their classes before the performance of social games and also after them. After 

the performance of social games, however, they socialize with the members of the other class 

more in comparison with the situation before. By the analysis of the survey questionnaire in 

which the students expressed their opinions about the members of the group, I ascertained that 

after the performance of social games, they expressed opinions about the members of the group 

more often. Before and after the performance, the students expressed more opinions on the 

members of their class than about the members of the neighboring class. 

 

 

Keywords: social games, climate in the class, sociogram, inter-peer connection, extended-stay 
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1. UVOD 
 

Vsak učitelj se trudi, da bi pri svojem delu vzpostavil pozitivno razredno klimo in dobre 

medsebojne odnose. Oboje naj bi vplivalo tudi na učne dosežke učencev. Ker so socialne igre 

eden od načinov, kako naj bi razredno klimo in medsebojne odnose izboljšali, bom o njihovi 

uporabi pisala v svojem magistrskem delu. V teoretičnem delu sta opisani razredna klima in 

njena vloga pri socializaciji otrok. Predstavljena sta uporaba sociometrične preizkušnje in 

sociograma ter način, kako si lahko učitelj s tako pridobljenimi podatki pomaga pri svojem 

delu. Opisan je namen socialnih iger in njihov vpliv na povezanost med učenci. V empiričnem 

delu so podani rezultati kvantitativne raziskave o tem, ali socialne igre spodbujajo povezanost 

med učenci v podaljšanem bivanju. V skupini podaljšanega bivanja, v kateri je bila izvedena 

raziskava, sta bila vključena dva oddelka drugega razreda, skupaj 25 učencev, od tega 12 

dečkov in 13 deklic. Ocenila sem, da se učenci raje družijo s sošolci iz svojega oddelka, kar 

sem preverila s sociometrično preizkušnjo. Poleg tega sem z vprašalnikom preverila, kakšno 

mnenje imajo učenci o vrstnikih iz svoje skupine. Zanimalo me je, ali učenci pogosteje izražajo 

mnenja o sošolcih iz svojega oddelka kot o sošolcih iz sosednjega oddelka. Štiri mesece sem 

trikrat tedensko v skupini izvajala socialne igre. Po štirih mesecih sem ponovno naredila 

sociometrično preizkušnjo ter tako ugotovila, ali so učenci bolj povezani kot cela skupina in ne 

le znotraj svojih oddelkov. Z vprašalniki sem ugotavljala, ali so učenci svoja mnenja o sošolcih 

kaj spremenili oz. ali so jih pogosteje izražali. Za izvedbo socialnih iger sem izdelala tedenske 

načrte; po vsaki izvedbi sem se z otroki o določeni igri pogovorila. Tako sem ugotovila, kaj 

menijo učenci o določeni igri in kako so jo sprejeli. Raziskava bo pomagala učiteljem in drugim, 

ki delajo z večjo skupino otrok. Glede na rezultate se bodo lažje odločili, ali naj v svoji skupini 

redno izvajajo socialne igre za boljšo povezanost med učenci ter katere igre bi bile za njihovo 

skupino najprimernejše.
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 SOCIALIZACIJA 

 

Cilj staršev, vzgojiteljev in učiteljev je socializirati otroke. S tem, kaj to pomeni, so se ukvarjali 

številni avtorji, ki so prišli do različnih spoznanj, a so nekateri zaključki njihovih raziskav 

skupni. Ob zavedanju, da na socializacijo otrok vplivajo različni dejavniki, se vsak izmed nas 

lahko sam odloči, na kakšen način jo bo dosegel. Avtorici Virk-Rode in Belak-Ožbolt (1990), 

ki sta raziskovali področje socializacije, sta opredelili tri dejavnike: 

- družina, 

- šola in 

- vrstniki. 

 

Družina je prva socialna skupina, ki sprejme otroka, zato je tudi najpomembnejši dejavnik pri 

njegovem socialnem prilagajanju. Ker se kasneje otrok vključuje tudi v druge socialne skupine, 

z leti vpliv družine pada. Drugi pomemben dejavnik otrokove socializacije postane šola, ki naj 

bi poudarjala znanja, veščine in navade, ki so potrebne za vključitev v normalno socialno 

življenje. Tam se otrok srečuje z družbeno disciplino in družbeno avtoriteto ter prihaja v stik z 

vrstniki, ki so tretji dejavnik socializacije. Tako širi razpon svojih socialnih izkustev, navad in 

veščin, ki so potrebne v socialnem okolju (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). Kanoy (2014) 

dodaja, da imajo na otroke močan vpliv tudi mediji ter širše okolje. 

 

»V vseh treh socialnih okoljih se ob neposredni socialni interakciji razvijejo tudi 

posameznikove sposobnosti zaznavanja, uporabe in izražanja čustev, sposobnosti uravnavanja 

lastnih čustev ter sposobnost uporabe čustev pri reševanju problemov in odločanju.« (Panju, 

2010, str. 7) 

 

V nadaljevanju bom predstavila različne avtorje in za njih bistvene značilnosti pri socializaciji 

posameznika. 

 

Inman, Buck in Burke (1998) so zapisali, da se osebni in socialni razvoj nanašata tako na 

proces otrokovega razvoja kot tudi na rezultat le-tega. Lastnosti, ki bi jih želeli razviti v okviru 

osebnega in socialnega razvoja, naj bi vključevale neodvisnost posameznika, sprejemanje 

odločitev, učenje iz preteklih dejanj, sodelovanje, razvijanje sposobnosti povezovanja lastnih 
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interesov z interesi skupine, razvijanje sposobnosti načrtovanja in delovanja v skladu s 

socialnimi in moralnimi vprašanji ipd. 

 

Plummer (2010) pravi, da za razvoj socialnih veščin obstajajo neke osnovne zmožnosti, ki se 

skrivajo v pametnih odločitvah in uporabi ustreznega vedenja. Izpostavila je naslednje: 

- Samozavedanje – sposobnost otroka, da se zaveda svojih občutkov, misli in vedenja. 

- Samokontrola – otrok do določene mere nadzira svoja čustva in misli ter zmožnost, da 

jih pokaže na primeren način. 

- Učinkovito poslušanje – sposobnost otroka, da resnično sliši in razume, kar govorijo 

drugi, pri čemer je pozornost pomemben pogoj za sodelovanje. 

- Učinkovito opazovanje – sposobnost zaznavanja neverbalnih vidikov interakcij, kot so 

obrazna mimika in drža telesa.  

- Sposobnost razumevanja in uporabe verbalnih in neverbalnih oblik komunikacije z 

drugimi. 

- Poznavanje in razumevanje različnih čustev drugih oseb. 

- Domišljija – pomemben element empatije, sposobnost videnja stvari s perspektive 

drugega in zavedanje o potrebah drugih ljudi. 

- Toleranca in spoštovanje raznolikosti ter sposobnost, da to stališče posredujemo 

drugim. 

- Sposobnost razumevanja vzajemnosti, ki je sestavni del sodelovanja. 

- Sposobnost uporabe ustreznih strategij za odpravljanje težav. 

 

Warden in Christie (2001) trdita, da se v okolje dobro vključi tisti otrok, ki je empatičen in  

obvlada komunikacijske spretnosti. Sprašujeta se tudi, »ali je možno doseči soglasje glede 

vprašanja "primernega" in "neprimernega" socialnega vedenja, ali sta to spreminjajoči se 

kategoriji, na oblikovanje katerih pri otrocih vplivajo različne vrstniške skupine in subkulture.« 

(Warden in Christie, 2001, str. 7). Kot spretnosti, ki so potrebne za konstruktivno oblikovanje 

socialnih odnosov, sta izpostavila socialno inteligentnost in razumevanje, empatijo in 

prevzemanje vlog, spretnosti komuniciranja, otroška prijateljstva in razvoj moralnega 

presojanja in prosocialnega vedenja. Na vedenjske odzive otrok po njunem mnenju močno 

vplivajo družinske okoliščine, saj družinsko življenje močno vpliva na otrokovo razumevanje 

socialnih in osebnih odnosov ter socialno vedenje. 
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2.1.1 ODNOSI V SKUPINI IN SOCIALNA SPREJETOST  

 

Splošno znano je, da lahko sproščeno delujemo v skupini, kjer smo sprejeti in se počutimo 

varne. To dejstvo potrjujeta tudi Peklaj in Pečjak (2015), ki sta ga nadgradita z mislijo, da 

socialna sprejetost oziroma psihosocialni položaj posameznika močno vplivata na šolsko 

uspešnost, vedenje v razredu in na nekatere osebnostne značilnosti. 

 

Do enakega sklepa je prišla tudi Kanoy (2014). Velik pomen namreč pripisuje navezovanju 

prijateljstev in dobremu počutju ob ljudeh. Pravi celo, da gre pri medosebnih odnosih za 

razvijanje odnosov z drugimi na podlagi vzajemnosti, zaupanja in odkritosti. 

 

Ule (2000) je zapisala, da je za nastanek in ohranjanje medosebnih odnosov in drugih socialnih 

odnosov socialna interakcija nujen proces, vendar opozori, da sta socialna interakcija in socialni 

odnos različna pojma. Medosebni odnosi so posledica trajnejših in ponavljajočih se interakcij 

med dvema ali več osebama. Te interakcije temeljijo na zaupanju, naklonjenosti in sodelovanju. 

Socialne interakcije na nek način presegajo socialne odnose, saj poudarjajo ali pa slabijo 

socialne odnose. Pojem interakcije vključuje vse procese, ki se dogajajo med dvema ali več 

ljudmi, lahko tudi med skupinami. Avtorica trdi, da je najpomembnejši proces socialne 

interakcije komunikacija. Izpostavila je tri glavne modele socialne interakcije: 

- interakcija kot izmenjava vedenjskih oblik in dejanj med osebami, 

- interakcija kot soočanje in povezovanje socialnih pomenov dejanj, 

- interakcija kot izraz nezavednih dispozicij in nezavednih vedenjskih vzorcev. 

 

Lamovec (1993) meni, da so zadovoljujoči medosebni odnosi prvi pogoj za psihično zdravje in 

osebno srečo in uspeh v mnogih poklicih. Trdi, da je zmožnost ustvarjanja in ohranjanja 

medosebnih odnosov, ki temeljijo na soodvisnosti in sodelovanju, eden glavnih znakov 

uspešnega psihičnega delovanja. Ljudje, ki zaradi psihičnih vzrokov niso zmožni ustvariti 

zadovoljivih odnosov z drugimi, pogosto doživljajo tesnobo, osamljenost, depresijo in 

odtujenost. Počutijo se lahko manjvredne, nemočne in izolirane. 

 

  



	 6	

Podobno kot Ule pripisujeta pomen procesu socializacije tudi Virk-Rode in Belak-Ožbolt 

(1990), ki sta zapisali, da se odnosi v skupini oblikujejo postopoma po naslednjih fazah: 

- začetno predstavljanje, 

- verbalno in neverbalno komuniciranje, 

- vživljanje v skupino, 

- medsebojno zaupanje, 

- uveljavljanje lastnih interesov in potreb znotraj skupine. 

 

Svojo misel nadaljujeta s trditvijo, da so vrstniki eden od dejavnikov socializacije, ki je 

pomemben predvsem zato, ker v teh socialnih skupinah otrok ni podrejen avtoriteti staršev ali 

učiteljev. Položaj si mora izboriti sam na podlagi lastne aktivnosti (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 

1990). 

  

Za otroke je odnos z vrstniki ključnega pomena. Razmišljajo o tem, kaj si bodo drugi mislili o 

njih. Izogibajo se situacij, kjer bi bili deležni posmehovanja in zbadanja; želijo si biti 

priljubljeni. Motiv za številna njihova dejanja je njihova želja po socialni sprejetosti. Znotraj 

neke skupine je variabilnost v stopnji socialne sprejetosti neizogibna. Nekatere učence imajo 

sošolci zelo radi, medtem ko so drugi nepriljubljeni (Košir, 2013). 

 

Da socializacija ni tako preprost in samoumeven proces, je s svojimi dognanji potrdila 

psihologinja Lamovec (1993), ki je izpostavila temeljne spretnosti, ki so potrebne za 

navezovanje, razvijanje in ohranjanje zadovoljujočih medosebnih odnosov. Pri tem pripisuje 

velik pomen medsebojnemu poznavanju in zaupanju, komunikaciji, medsebojnemu 

sprejemanju in potrjevanju ter konstruktivnemu reševanju konfliktov v zvezi z odnosi. 

 

Na podoben način, le z drugimi besedami, je Kanoy (2014) predstavila štiri veščine, s pomočjo 

katerih naj bi otrok razvil močne temelje medsebojnih veščin, in sicer: razbiranje sporočil v 

socialnem okolju, obvladovanje različnih ravni pogovora, odzivanje na čustvena povabila in 

reševanje konfliktov. 

 

Vsak posameznik v skupini v določeni socialni situaciji do drugih posameznikov razvije sistem 

simpatij in antipatij. Vsak član skupine pa zaznava medsebojne odnose z drugimi člani in prav 

to zaznavanje simpatije in antipatije je odvisno od tega, kako konkretni odnosi zadovoljujejo 
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naše socialne in emocionalne potrebe in koliko drugi ljudje sprejemajo in potrjujejo našo 

samopodobo (Ule, 2000). 

 

Nov pogled na socializacijo nam predstavijo Hughes, Cavell in Willson (2001) (v Peklaj, 2015), 

ki izpostavljajo tri vire, ki vplivajo na socialno sprejetost v razredu. To so: 

- značilnosti samega učenca, 

- prepričanja oz. predstave o sošolcu, 

- učiteljevo vedenje do sošolca. 

 

Tudi sodobnejši avtorji Otrin, Obaha Brodnjak, Hojnik in Veber (2017) še vedno poudarjajo, 

da si udeleženci v skupini prizadevajo, da bi bili s strani drugih sprejeti in upoštevani. Pravijo, 

da se znotraj skupine lahko oblikujejo različni načini interakcije, ki govorijo o tem, koliko in 

na kakšen način je nekdo pripaden skupini. Pomembnost pa pripisujejo predvsem voditelju, 

katerega naloga je, da opazuje in načrtuje procese, ki bodo spodbujali večjo pripadnosti. 

 

2.1.2 VLOGA UČITELJA PRI SOCIALIZACIJI 

 

Poleg družine, ki je prva socialna skupina otroka, ima ključno vlogo pri vplivu na socialno 

vedenje otrok tudi šola, saj je to pomemben socialni prostor, kjer poteka socializacija. 

Spodbujanje osebnostnega in socialnega razvoja otrok naj bi bilo pomemben del vsakega 

izobraževanja (Warden in Christie, 2001). S tem se strinja tudi Panju (2010), ki je zapisala, da 

»je šola socialni prostor, kjer se stikajo poti spoznavnega, socialnega in čustvenega učenja. S 

procesom socializacije se posameznik v aktivnem odnosu do soljudi osebnostno oblikuje, 

razvija svoje vedenje in doživljanje« (str. 10). 

 

Inman, Buck in Burke (1998) se z omenjenimi avtorji strinjajo, vendar trdijo, da učiteljem 

socialni razvoj v šoli ni prioriteta, čeprav socialni razvoj podpirajo. Sama sem imela možnost 

poučevati; govorila sem tudi z mnogimi izkušenimi učitelji in menim, da se zavedajo pomena 

socialnega razvoja in ga podpirajo. V pouk se trudijo vključevati dejavnosti, ki pozitivno 

vplivajo na posameznika in njegov razvoj. Opazila sem, da pogosto prednost namenijo učnim 

ciljem. Ti so namreč tisti, ki so z rezultati (ocenami) merljivi. Učiteljev uspeh in uspeh učencev 

je na koncu namreč viden skozi ocene. Občutek imam, da trenutni sistem mnoge učitelje na nek 
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način sili, da socialni razvoj učencev marsikdaj zapostavljajo, saj te vsebine obravnavajo 

bistveno manj časa v primerjavi s pretiranim poudarkom na razvoju kognitivnega področja.  

 

Tudi učiteljevo vedenje do posameznika pomembno vpliva na socialno sprejetost tega 

posameznika. Košir in Pečjak (2007) sta ugotovili, da so učitelji tako v osnovni kot tudi v 

srednji šoli manj priljubljenim učencem manj naklonjeni. Tako vedenje učitelja pa pomembno 

vpliva tudi na predstave sošolcev do tega učenca (Hughes, Cavello in Willson, 2001, v Peklaj, 

2015).  

 

Učitelj, ki je pozoren na socialno vedenje v razredu, lahko določene vidike le-tega prepozna 

sam. To velja predvsem za učitelje nižjih razredov, ki z učenci preživijo veliko časa. Kljub 

vsemu pride do razlik med učiteljevim opazovanjem in podatki, ki jih pridobimo z drugimi 

merami (npr. s sociometrično preizkušnjo). Najpogostejša področja neskladnosti so: 

- Učenci, s katerimi sošolci radi sodelujejo pri pouku, niso najbolj zaželeni za sodelovanje 

pri drugih dejavnostih. 

- Učenci, ki so v razredu najbolj opazni, niso vedno najbolj priljubljeni med sošolci, saj 

jih določen delež sošolcev običajno ne mara. 

- Učitelji včasih ne ločijo med učenci, ki so v razredu prezrti in tistimi, ki so zavrnjeni s 

strani sošolcev. 

- Učitelji ne vidijo vseh oblik zavračanja učenca s strani sošolcev. Predvsem skrajne 

oblike zavračanja se dogajajo, kadar učitelj ni prisoten (Košir, 2013). 

 

Učitelj lahko s svojim delom spodbuja pozitivno razredno klimo in boljšo povezanost med 

učenci. Zabukovec (1998) pravi, da naj bi učitelj zadovoljstvo in povezanost v razredu povečal 

tudi tako, da bi učencem postavljal več vprašanj in jih pogosteje pohvalil. 

 

Poleg tega se mnogokrat zgodi, da v šoli prihaja do enosmernih komunikacij. Ena od tehnik, s 

pomočjo katere lahko spodbudimo več interakcij med učitelji in učenci, so socialne igre, ki 

lahko pripomorejo tudi k razvijanju socialne energije med člani (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 

1990). O socialnih igrah bom več napisala v enem od naslednjih poglavij, saj so pomemben del 

moje raziskave. 

 

Vloga voditelja takih iger je edinstvena, saj izbira in določa njihovo vsebino in potek glede na 

stanje in potrebe določene skupine. Tako poskrbi, da lahko udeleženci spoznavajo sami sebe, 
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svoja čustva in razpoloženja, način komunikacije in odnos do drugih. Upoštevati mora interese 

in avtonomijo posameznika, biti mora dojemljiv za doživljanja drugih. Pomembno je, da 

učiteljeva izbira dejavnosti ni prezahtevna, saj lahko sicer pride do blokade, strahu, umika ali 

agresije. Učitelj mora izražati veliko mero razumevanja in dopuščati možnost nesodelovanja 

ter pri tem bodriti posameznika. Navzoč je ves čas procesa in je del skupine, a se ne postavlja 

nad njo; ohranja avtonomijo svoje vodstvene vloge. Pomembno je, da je pozoren, opazuje, 

interpretira in analizira procese, ki jih skupina živi (Otrin, Obaha Brodnjak, Hojnik in Veber, 

2017). Tudi učiteljev pristop do vedenjskih navad učencev je pomemben za razredno disciplino 

(Warden in Christie, 2001).  

 

2.1.3 RAZREDNA KLIMA 

 

Skupine se med seboj razlikujejo po tem, kako močno se njeni člani med seboj čutijo povezane, 

koliko skupino čutijo kot celoto, koliko so med seboj solidarni, kako privlačna se jim zdi 

skupina in kolikšno odgovornost do nalog skupine čutijo. Vse te izkušnje označujemo s 

psihosocialno klimo v razredu, ki je odvisna od: 

- povezanosti skupine, 

- privlačnosti skupine za posameznike (Ule, 2000). 

 

»Visoka povezanost neke skupine se kaže v prevladovanju pozitivnih emocij med člani, v 

občutku odgovornosti za njen uspeh ali neuspeh, v razvitem občutku pripadnosti skupini, v 

privlačnosti skupine za člane (in tudi za nečlane). Nizka povezanost se kaže v prevladovanju 

negativnih emocij ali sovražnosti in konfliktnosti med člani, v pomanjkanju občutka skupinske 

pripadnosti, v odsotnosti občutka odgovornosti za njen uspeh ali neuspeh, v neprivlačnosti 

skupine.« (Ule, 2000, str. 402 in 403) 

 

Socialno vzdušje je odvisno od objektivnih značilnosti skupine in subjektivnega oz. 

doživljajskega vidika. Ule (2000) je predstavila nekatere objektivne in subjektivne pokazatelje 

socialnega vzdušja. 
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Objektivni kazalci: 

- aktivnost ali pasivnost članov skupine, 

- prisotnost in odsotnost konfliktov in napetosti v skupini, 

- ustvarjanje koalicij, klik, 

- agresivnost v skupini. 

 

Subjektivni kazalci: 
- občutek pripadnosti skupini, 

- lojalnost do skupine, 

- občutek solidarnosti s skupino, 

- občutek skupinske moči. 

 

Prisotnost pozitivnih objektivnih in subjektivnih značilnosti govori o pozitivnem socialnem 

vzdušju te skupine, medtem ko odsotnost pozitivnih faktorjev in prisotnosti negativnih kaže na 

negativno socialno vzdušje (Ule, 2000). 

 

Beattie and Olley (2001) sta zapisala, da je razredno klimo težko analizirati, lahko pa jo 

začutimo. Kljub temu pa močno vpliva na učenje učencev (v Leung in Silberling, 2006). 

Povezanost razredne klime in učnih dosežkov so v več raziskavah potrdili tudi Fraser in Fisher 

(1984), Bošnjak (1997), Zabukovec (1997) in Adlešič (1997) (Zabukovec, 1998). »Zato je 

potrebno vedeti, kako učenci razredno dogajanje zaznavajo, kako ga doživljajo, saj pomembno 

vpliva na njihove dosežke.« (Zabukovec, 1998, str. 10) 

 

Večina raziskav o razredni klimi se nanaša na učitelje, saj naj bi bila njihova naloga, da 

vzpostavijo pozitivno klimo v razredu. Kljub temu pa poleg učitelja tudi učenci s svojimi dejanji 

in odzivi pomembno vplivajo na razredno klimo in tudi na vsakega posameznika (Leung in 

Silberling, 2006). 

 

Leff idr. (2011) pravijo, da je razredna klima pomemben dejavnik, ki vpliva tudi na 

psihosocialni razvoj učencev in na njihovo agresivno vedenje. Opozorijo, da je pomembno, da 

nismo pozorni le na to, kolikokrat učitelj učence opomni na neprimerno vedenje, ampak tudi 

na to, kolikokrat jih pohvali. Bolj kot se učitelji odzivajo na delo učencev, bolje se učenci 

razumejo in so bolj osredotočeni na delo. Nasprotno pa manjša kot je učiteljeva odzivnost, več 

je v razredu motečega in agresivnega vedenja. 
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Otrin, Obaha Brodnjak, Hojnik in Veber (2017) menijo, da skupine slej ko prej oblikujejo svoje 

norme. Te so običajno izraz velike večine, ki tvori skupino. Gre za ponotranjene vrednote 

določene skupine, ki se jim mora posameznik prilagoditi. Te norme so lahko poznane vsem: 

lahko jih poznajo, lahko pa so nastale v podzavesti neke skupine. Lahko so skupini v pomoč ali 

pa jo ovirajo in tako vplivajo na odnose med njenimi člani. Schmuck R. A. in Schmuck P. A 

(1997) norme razlikujeta od pravil, saj naj bi se norme v razredu oblikovale spontano in 

postopno na podlagi skupnih dejavnosti. Uravnavajo učenčevo vedenje, saj člani skupine 

spremljajo drug drugega in ne odobravajo razlik. Pravila pa naj bi za uravnavanje vedenja 

postavil učitelj, vendar zares uravnavajo vedenje le ob prisotnosti avtoritete. 

 

Lamovec (1991) poudarja, da se lahko v primeru, če vsi člani uspejo uskladiti norme, ki se 

nanašajo na skupna pričakovanja in vedenje, pri katerem si lahko med seboj zaupamo v 

medsebojni pomoči, razvijejo dobri medsebojni odnosi. Ugotovila je tudi, da tisti ljudje, ki niso 

zmožni ustvariti zadovoljivega odnosa z drugimi, pogosto doživljajo tesnobo, osamljenost, 

depresijo in odtujenost. 

 

Vzdušje v neki skupini je determinirano s tipičnim načinom dela te skupine, ki počasi postane 

splošno vzdušje znotraj skupine. Udeleženci imajo različna pričakovanja o tem, kakšno vzdušje 

si želijo v tej skupini. Prizadevajo si, da bi bili s strani drugih sprejeti in upoštevani. Znotraj 

skupine se lahko oblikujejo različni načini interakcije, preko katerih lahko opazimo, koliko in 

na kakšen način je nekdo pripaden skupini (Otrin, Obaha Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 

 

Otroci so vsakodnevno v interakciji z vrstniki in z njimi sklepajo prijateljstva. Skupaj sodelujejo 

tako v šolskih kot tudi obšolskih dejavnostih. Znotraj teh prijateljstev učenci opazijo hierarhijo 

socialnega statusa, ki obstaja znotraj razreda. Popularnost je zelo pomembna v tej hierarhiji. 

Učenci, ki imajo le nekaj prijateljev ali so zavrnjeni od več popularnih učencev, so v veliki 

nevarnosti, da so zavrnjeni od večine sovrstnikov. Taki učenci ne le da imajo manj prijateljev, 

ampak so zelo verjetno tudi osamljeni ali izolirani. Brez prijateljev je otrokova samozavest 

precej ogrožena, kar ima lahko tudi širše posledice. Zavračanje ima posledice pri dosežkih in 

motivaciji, saj imajo ti učenci večkrat težave pri akademskem in socialnem prilagajanju, kar 

opazimo tudi učitelji (Vandell in Hembree, 1994 v Leung in Silberling, 2006). 
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Pri oblikovanju pozitivne razredne klime učitelju poleg njegovega opazovanja pomaga 

sociogram. Tako učitelj ugotovi status posameznika v razredu (Leung in Silberling, 2006). S 

tem se strinja tudi Kajtna (2007), ki je zapisala, da je sociometrija uporabna za ugotavljanje 

povezanosti kakega razreda. Pri empiričnem delu sem ga uporabila tudi sama; več o njem bom 

zapisala v naslednjem poglavju. 

 
2.1.4 SOCIOMETRIČNA PREIZKUŠNJA 

 

Sociometrično preizkušnjo je razvil psihiater Jacob Levi Moren leta 1934. To je način, s katerim 

merimo stopnjo povezanosti med člani določene skupine. Uporaben ni le za oceno vedenja v 

skupini, ampak tudi za vnos pozitivnih sprememb vanjo. Temelji na tem, da ljudje sprejemajo 

odločitve na podlagi medosebnih odnosov. Ko se npr. odločajo, kje bodo sedeli, razmišljajo o 

tem, kdo se jim zdi prijazen in kdo ne, kdo je osrednji član skupine, kdo je zavrnjen ali izoliran. 

Socialne odločitve so vedno izbrane na podlagi nekega merila. To je lahko subjektivno ali pa 

objektivno in zavestno. Kadar morajo člani določene skupine izbrati nekoga iz iste skupine 

glede na določena merila, bodo svojo izbiro znali tudi utemeljiti (Leung in Silberling, 2006).  

 

Povezanost med člani skupine nam pokaže sociometrična struktura, ki je razvidna, če rezultate 

preizkušnje predstavimo grafično, v obliki sociograma. Daje nam vpogled v nekatere tipične 

sociometrične povezave (par, veriga, trikotnik, pravokotnik, zvezda, osamljen učenec) (Pečjak 

in Košir, 2002). 

 

Buhs in Ladd (2001) pravita, da sociometrični status predstavlja konstrukt, ki je vezan na 

odnose in pokaže čustva članov skupine do posameznikov v tej skupini. Mere, ki jih pri tem 

dobimo, pa nam povejo, koliko je nek učenec ostalim članom všeč oziroma ni všeč. 

 

Učitelj informacije o položaju učencev v razredu običajno dobi že z opazovanjem. Za 

pridobitev teh informacij lahko uporabi tudi druge metode. Najbolj razširjena metoda za to je 

sociometrična preizkušnja. Njeno ime je sestavljeno iz dveh besed in sicer: socius – družba in 

metrum – merjenje. Poleg sociometričnega položaja posameznega učenca lahko z njo 

ugotavljamo tudi povezanost med posameznimi člani skupine in stopnjo povezanosti celotne 

skupine. Sociometrični položaj učenca v razredu se kaže kot stopnja socialne sprejetosti s strani 

sošolcev in je v veliki meri določena s posameznikovo socialno kompetentnostjo. Poznavanje 

tega položaja je za šolsko prakso pomembno predvsem zato, ker je povezano tudi s šolsko 
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uspešnostjo, z vedenjem v razrednih situacijah in nekaterimi osebnostnimi značilnostmi (Pečjak 

in Košir, 2002). 

 

Sobieski in Dell’Angelo (2016) sta zapisala, da je pri uporabi sociometričnega preizkusa pri 

učencih potrebno poudariti, da so pri svojih odgovorih iskreni in naj se ne bojijo, da bodo 

sošolci izvedeli, koga so napisali pri svojih odgovorih. Le tako bomo dobili prave rezultate. 

 

2.1.5 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV SOCIOMETRIČNE 

PREIZKUŠNJE 

 

Omeniti velja, da uporaba sociometrične preizkušnje ni omejena le na razred oziroma šolsko 

situacijo. Uporabljamo jo vedno, ko nas zanimajo odnosi med člani določene skupine. 

Sociometrični vprašalnik tudi ni anonimen (Pečjak in Košir, 2002). 

 

Postopek pridobivanja podatkov pri sociometrični preizkušnji bom povzela po Kajtnovi (2007). 

Na začetku vsakemu članu skupine postavimo vprašanje. Pri tem je pomembno, da vsem 

zastavimo enako vprašanje. Npr.: Napiši tri osebe, s katerimi bi se najraje družil/a. Lahko jim 

pripravimo tudi odgovorni list, tako da svoje izbire napišejo sami. Na koncu lahko dodamo še 

vprašanje: Kaj meniš, koliko članov skupine bo izbralo tebe? S tem pridobimo še podatek, 

koliko je posameznik samokritičen. Njegov odgovor nam lahko pomaga predvsem, če je ta 

posameznik osamljen in ga skušamo vključiti v skupino ali ko z njegovo pomočjo v skupino 

vključimo koga drugega. Udeležence opozorimo, da lahko izbirajo tudi med člani skupine, ki 

tisti dan v skupini morda niso prisotni, a so sicer njen del. 

 

Ko imamo zbrane podatke vseh udeležencev, pripravimo tabelo, v kateri v vsako vrstico 

vnesemo ime enega otroka. Dodamo mu tudi zaporedno številko. Vse številke nato vnesemo še 

v stolpce (namesto otrokovih imen). Spodaj dodamo tri vrstice, kamor bomo vnesli vsoto izbir, 

vsoto vzajemnih izbir in oseb, pripisanih sebi. Dodamo tudi en stolpec, kamor bomo vnesli 

sociometrični status posameznika, ki ga bomo lahko izračunali po tem, ko bomo imeli 

izpolnjeno tabelo. 
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Slika	1:	Primer	tabele,	pripravljene	za	vnos	podatkov	(Kajtna,	2007) 

 
Rezultate udeležencev vnesemo v tabelo tako, da najprej poiščemo vrstico določenega učenca 

in potem v njegovi vrstici označimo njegove izbire, ki jih označimo s številko po vrstnem redu 

od 1 do 3 tako, kot so bili izbrani. Če je določena oseba kot prvo izbiro izbrala nekoga pod 

številko 6, v stolpec te osebe vnesemo številko 1 itd.; ta postopek ponovimo za vsakega 

udeleženca. V zadnjo vrstico vsakega udeleženca vnesemo tudi število oseb, pripisanih sebi. 

 
Slika 2: Primer tabele z vnesenimi izbirami (Kajtna, 2007) 
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Sledi preverjanje vzajemnih izbir. To so izbire, kjer sta dve osebi izbrali druga drugo, pri tem 

pa zaporedna številka izbire ni pomembna. To storimo tako, da v polju z vnesenimi izbirami 

potegnemo diagonalo in zrcalne izbire obkrožimo. Za vsak stolpec preštejemo število vseh izbir 

in število vzajemnih izbir in jih vnesemo v vrstici pod tabelo. 

 

	
Slika	3:	Primer	popolnoma	izpolnjene	tabele	(Kajtna,	2007) 

 

Sledi izračun sociometričnega statusa posameznika (SS), ki nam pove, koliko je nekdo v 

skupini priljubljen. Izračunamo ga po naslednji formuli: 

 

𝑆𝑆" = 1 +	
𝑖𝑧𝑏𝑖𝑟 − 	𝑀𝑖𝑧𝑏𝑖𝑟

N − 1
 

 
Pri tem M pomeni število izbir (koliko posameznikov je izbral vsak sodelujoči), N pa 

predstavlja število udeležencev preizkusa. 

 

Višji kot je status posameznika, bolj je priljubljen. Za skupine med 20 in 30 člani izračunane 

številke pomenijo naslednje: 

- SS < 0,90 – nizek sociometrični status, 

- 0,99 ≤ SS ≤ 1,19 – srednji sociometrični status, 

- 1,19 < SS – visok sociometrični status. 
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Po izračunanih sociometričnih statusih posameznikov lahko izračunamo še indeks kohezivnosti 

(IK), ki nam pove, kako je skupina medsebojno povezana. 

 

𝐼𝑘 = 012345"67_6196:	/	<
012345"67_6196:=>?

 

 
 
 

𝑣𝑧𝑎𝑗𝑒𝑚𝑛𝑖ℎ_𝑖𝑧𝑏𝑖𝑟 =
52G

	
𝑀6196:	 ∗ 𝑁

2
 

 
 
Za skupine med 20 in 30 člani izračunane številke indeksa kohezivnosti pomenijo naslednje: 

- Ik < 0,40 – šibka povezanost, 

- 0,40 ≤ Ik ≤ 0,60 – srednja povezanost, 

- 0,60 < Ik – visoka povezanost. 

 

2.1.5 SOCIOGRAM 

 

Rezultate sociometrične preizkušnje lahko obdelamo in prikažemo na različne načine; 

najpogostejša načina sta tabelarični in grafični prikaz. Pri prvemu prikaz rezultatov imenujemo 

sociomatrika, pri drugem pa sociogram (Pečjak in Košir, 2002).  

 

Kajtna (2007) je za namene analize socialnih odnosov v posamezni skupini predlagala izdelavo 

sociograma. Na pogled spominja na tarčo, saj v njem posameznike vnašamo v posamezne kroge 

glede na število izbir (ne le vzajemnih, ampak vseh izbir, ki so jih dobili). Glede na število 

udeležencev določimo, koliko izbir zadostuje za posamezen krog. Za skupine med 20 in 30 

člani velja naslednji kriterij: v 1. (zunanji) krog vpišemo osebe, ki niso bile nikoli izbrane 

(osamljeni posamezniki). V 2. krog vpišemo osebe z 1 ali 2 izbirama, v 3. krog s 3 do 6 izbirami 

in v 4. (sredinski) krog osebe s 7 ali več izbirami. Kajtna (2007) predlaga, da moškim pripišemo 

trikotnik, ženskam pa krog. Svetuje tudi, da jih vnašamo vsake v svojo polovico kroga. V 

posamezen lik vnesemo številko posameznika, ki ga ta lik predstavlja. Pri vnašanju izbir 

vzajemne izbire potegnemo s celo črto, enosmerne pa s črtkano, ki ji dodamo puščico, ki 

nakazuje smer. Pri izdelovanju sociograma si seveda pomagamo s tabelo, ki smo jo prej 

izpolnili. Da na koncu v sociogramu ni prevelike zmede, moramo za posameznika poiskati 

ustrezno pozicijo, saj se bodo strukture le tako jasno pokazale. 
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Slika 4: Primer izdelanega sociograma (Kajtna, 2007) 

 

Običajno lahko v sociogramu najdemo nekatere tipične strukture. Nekatere so zaprte (par, 

trikotnik, kvadrat, krog), druge pa bolj odprte (veriga, y ...). V sredini je navadno vodja skupine. 

Posamezniki, ki so osamljeni, so v zunanjem krogu. Za te si je potrebno ogledati, kateri skupini 

bi jih lahko priključili. Najlažje je to storiti k eni od odprtih skupin. Tudi izrazito zaprte skupine 

je včasih smiselno priključiti kakšni manj zaprti. Pri tem je najlažje, da upoštevamo izražene 

preference (Kajtna, 2007).  

 

Berndt in McCandless (2011) (v Košir, 2013) opozarjata, da moramo biti pri interpretaciji 

sociograma pozorni, saj je običajno število izbir omejeno, zato učenci ne morejo imenovati 

vseh sošolcev, s katerimi so prijatelji. V primeru, če je število izbir omejeno na tri, se lahko 

zgodi, da učenec, ki je del skupine petih prijateljev, ne bo dobil vzajemnih izbir, čeprav so med 

sabo tesno povezani. Zgodi se, da bo ta učenec pojmovan kot učenec brez prijateljev, čeprav to 

v resnici ne drži. Avtorja sta poudarila tudi, da je razlikovanje med enosmernimi in vzajemnimi 
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izbirami pomembno. Vseeno pa moramo biti pozorni, da enosmerne izbire ne interpretiramo, 

kot da ne gre za prijateljski odnos. 

 

Košir (2013) je izpostavila tudi, da izbir, podanih v sociometrični preizkušnji in dejanskih 

prijateljskih odnosov v določeni skupini, ni upravičeno enačiti, čeprav gre pogosto za 

povezanost med obojim. S kom bi se nekdo rad družil in s kom se dejansko druži oziroma kdo 

so njegovi prijatelji, ni nujno identično. 

 

2.1.6 ETIČNI VIDIK UPORABE SOCIOMETRIČNE PREIZKUŠNJE 

 

Košir (2013) pravi, da sociometrična preizkušnja predstavlja veljaven in ekonomičen merski 

pripomoček, če ga pravilno uporabimo in interpretiramo. Opozorila pa je, da se moramo ob 

uporabi le-tega zavedati nekaterih problematičnih vidikov, saj nasprotujejo etičnim 

standardom. To pa naj ne bo razlog, da omenjenega pripomočka ne bi uporabili. Pri vsaki 

uporabi pretehtamo potencialne koristi in delujemo tako, da se v čim večji meri izognemo 

negativnim učinkom uporabe. Problemi, ki jih je izpostavila, so: 

- sociometrični vprašalnik ni anonimen, 

- rezultati so za posamezne učence soodvisni, 

- uporaba negativnega kriterija, ki ima lahko negativne učinke na medosebne odnose 

(Košir, 2013). 

 

2.2 POMEN SOCIALNIH IGER ZA OTROKA 

 

Če pogledamo zgodovino iger, ugotovimo, da je igra prirojena potreba človeka in je tesno 

povezana z učenjem. Preko igre se učimo novih izkušenj, poti za zadovoljevanje osnovnih 

potreb itd. Poleg zabave, sproščanja in prijetnega počutja daje tudi možnost učenja novega 

(Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

Igra je naravna otroška dejavnost in otroška domišljija je dragocen vir, ki ga lahko uporabimo 

za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja, zdrave samozavesti in uspešne komunikacije z drugimi. 

Skrbno in natančno vodene igre lahko zagotovijo bogato učno izkušnjo, ki presega običajno 

učenje veščin, da bi prikrili ali nadomestili neprimerne družbene interakcije in namesto tega 
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odprli možnost za globlje učenje, ki vodi do družbeno inteligentnih interakcij in spodbuja 

občutek individualne izpolnitve in samozavesti (Plummer, 2010). 

 

Zelo podobno menijo tudi Otrin, Obaha Brodnjak, Hojnik in Veber (2017), ki so zapisali, da 

prav igra omogoča, da otroci in mladi vstopijo v mehanizem, ki jim je domač, jim nudi varnost 

in priložnost izražanja, saj vsebuje elemente spontanosti, kreativnosti, enostavnosti, 

sproščenosti in radovednosti ter hkrati prostor, ki priznava in krepi posameznikov jaz. Poudarila 

je, kako pomembno je, da dinamike potekajo v skupini, znotraj katere lahko posameznik razvije 

občutek varnosti in v kateri se gradi zaupanje. 

 

Socialne igre so se razvile v 40. letih 20. stoletja. Z njimi razvijamo intelektualno, emocionalno 

in socialno plat otrokove osebnosti. Hkrati spodbujamo tudi ustvarjalnost. Uporabljajo se lahko 

tako pri pouku kot tudi pri svetovalnem delu z manjšimi skupinami, interesnih dejavnostih itd. 

Svoj cilj pa dosežejo le, če se o dogajanju med igro na koncu udeleženci pogovarjajo (kako so 

igro doživljali, kako so se počutili in kako so sprejeli ostale člane). Pomembno je, da otroke 

usmerimo v razmišljanje in občutenje. Socialne igre med drugim zajemajo tudi igre vlog, ki 

imajo velik pomen pri otrokovem razvoju, saj se pri tem ob izkušnjah učijo vstopati v vloge, s 

katerimi se morajo soočati v življenju (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

Socialne igre so poznane tudi pod drugimi imeni kot npr. interakcijske igre, strukturirane naloge 

ipd. Posamezni udeleženec v igro prispeva intelektualno, emocionalno in socialno. Vloga vodje 

pa je, da usmerja in z intervencijami krepi razvijanje sposobnosti članov skupine (Rapuš Pavel, 

2001). 

 

Plummer (2010) se osredotoča na igre, v katerih sta zadovoljstvo in izziv posledica igre in ne 

zmage. Ravno zato čuti odpor do tekmovalnih iger. Prepričana je, da so lahko pomemben del 

učnega procesa pri otroku, ko je zanje pripravljen in v njih sodeluje po lastni izbiri. Zaveda pa 

se, da v otroškem svetu prevladujejo igre, v katerih nekdo zmaga, drugi pa izgubi. Sposobnost 

uspešnega tekmovanja med vrstniki predstavlja oviro, ki je ni lahko premagati in otežuje proces 

osredotočanja na izgradnjo drugih socialnih veščin. Mladim otrokom ali tistim, ki so še posebej 

nagnjeni k nizkemu samospoštovanju, je težko sprejeti igre, ki vključujejo zmago in poraz. Da 

bi lahko v igrah uživali, morajo najprej razviti določeno stopnjo čustvene spretnosti in lastne 

učinkovitosti. To pa se lahko na začetku spodbuja z neobveznimi aktivnostmi. 

 



	 20	

Socialne igre so koristne za učence, saj pridejo v medsebojni stik, se povežejo, osamljeni učenci 

vzpostavijo stik z drugimi. Tisti, ki pa so preveč vsiljivi, se morajo podrediti pravilom skupine. 

Med učenci se razvije solidarnost, medsebojna pomoč in toleriranje različnosti. Med igro se 

lahko sprostijo in predvsem lahko izrazijo svoja čustva in stališča, saj vedo, da bodo sprejeta. 

Socialne igre imajo korist tudi za učitelje, saj preko njih vzpostavijo bolj enakopraven in 

neposreden odnos z otroki. Spoznajo jih bolj vsestransko; hkrati se z njimi pozabavajo in jih 

doživljajo bolj prijetno. Spoznajo in vidijo vsakega posameznika, kako reagira v skupini (Virk-

Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

Virk-Rode in Belak-Ožbolt (1990) sta socialne igre in uporabo le-teh razdelili na pet faz: 

- faza predstavljanja in spoznavanja, 

- faza komunikacije in oblikovanja skupine, 

- faza opazovanja in percepcije, 

- faza vživljanja in identifikacije, 

- faza agresivnosti in samoobrambe. 

 

Na končno oblikovanje socialnih veščin pa vplivajo tudi dejavniki, kot so osebnost (starostni 

in razvojni dejavniki, kultura, spol), cilj interakcije, okolje, razpoloženje in izkušnje vsakega 

udeleženca (Plummer, 2010). 

 

2.2.1 OSNOVNA NAČELA PRI IZVAJANJU SOCIALNIH IGER 

	
Osnovna načela pri izvajanju socialnih iger bom povzela po Rapuševi (2001), ki pravi, da ta 

načela vključujejo interpretacijo in uporabo osnovnih pravil, zagotavljajo varnost vsakega 

udeleženca in tudi vodje skupine. Enako pomembna so tako za udeležence kot za vodje skupin. 

Navedla je štiri načela: 

 

Načelo 1: Vsak udeleženec je odgovoren zase in za druge udeležence skupine 

S tem načelom avtorica izpostavi zavedanje edinstvenosti in avtonomije vsakega udeleženca, 

ki sam zase odloča, v kolikšni meri se bo angažiral in izpostavil. Sam odloča tudi, v kolikšni 

meri bo pustil, da ostali člani skupine vplivajo nanj (kaj bo od drugih sprejel kot zanj pomembno 

in uporabno). S tem načelom prav tako poudari soodvisnost članov skupine, kar pomeni, da se 

zavedajo, da se brez drugih ne morejo učiti in da se tudi drugi ne morejo učiti brez vsakega 
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posameznika. Soodvisnost se pokaže v tem, da člani skupine prisluhnejo drug drugemu, se 

odzovejo na govorico telesa in podpirajo učni proces drugih tako, da: 

- izražajo medsebojno sprejemanje in spoštovanje, 

- se soočajo z različnimi vedenji ostalih članov, 

- sprejemajo in dajejo povratne informacije, 

- v stikih z drugimi udeleženci preverjajo lastno vedenje. 

 

Načelo 2: Bližina izhaja iz odprtosti 

Nekateri zmotno mislijo, da je bistvo interakcijskih skupin v razkrivanju informacij o sebi, 

vendar je interakcijski stil skupine mnogo bolj pomemben (na kakšen način si udeleženci 

zagotovijo medsebojno spoštovanje, vključenost, poslušanje ipd.). To dejstvo avtorica razloži 

s trditvijo, da se nekomu lahko čutimo blizu, ne da bi o njem kaj vedeli; dovolj je le zvok 

njegovega glasu ali pogled oči. 

 

Načelo 3: Vodja podpira udeležence 

Vsak član se lahko v skupini izrazi in uveljavi na različne načine. Vloga in podpora vodje je 

pomembna še posebej v situacijah, ko kdo od udeležencev želi govoriti, a ne pride do besede, 

če je nekdo narobe razumljen in se ne zna jasno izraziti ali pa tudi, če se kdo želi umakniti, a 

ga ostali zadržujejo. 

 

Načelo 4: Interakcija izhaja iz produkcije 

S tem načelom avtorica poudari, da lahko skupina svojo nalogo reši le v primeru, če strukture 

skupine ne obremenjujejo večje napetosti in da interakcije potekajo prosto in odprto. V primeru, 

če pri reševanju določene naloge dva udeleženca med seboj močno tekmujeta, je reševanje 

skupinske naloge ovirano. S tem načelom je poudarjena prednost medosebnih odnosov, 

zadovoljitev osebnih potreb po pripadnosti, vplivu in cenjenosti pred nalogo, ki poteka v 

skupini. 
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2.3 ČUSTVA IN NJIHOV VPLIV NA MEDSEBOJNE ODNOSE 
 

Haramija (2017) pravi, da socialne igre niso navadne igre in da so v vzgojno-učnem procesu 

namenjene predvsem odnosnemu učenju; pri tem se s skupino učijo komunicirati na sprejemljiv 

način. Hkrati spoznavajo sebe, svoje potrebe, čustva in razpoloženja.  

 

Majerhold (2017) trdi, da čustva niso nespremenljiva biološka oziroma fiziološka danost v 

našem telesu. Človeška čustva se v času spreminjajo; odvisna so od razumevanja dane situacije. 

So družbeno konstruirana in niso vrojena z našim telesom. Pomembno je, da otroku 

privzgojimo določeno »racionalno shemo« čustev in ga naučimo razumeti, kako so čustva 

zgrajena, kaj nam sporočajo, kako se nanje odzvati in jih po potrebi tudi spremeniti. Ključna 

leta za vzgojo otroka in njegovih čustev so zgodnja otroška leta. Od tega je odvisno, kakšen 

odnos in spoštovanje bo imel otrok do sebe in do drugih. 

 

Akin, Cowan, Palomares, in Schilling (2000) menijo, da čustva otroke povezujejo z okoljem, 

njihovimi telesi, mislimi in spomini; sporočajo jim o njihovem fizičnem in mentalnem počutju 

in o življenjskih okoliščinah. Strinjajo se, da čustva oblikujejo vedenje otrok. Panjujeva (2010) 

pa dodaja, da čustva vplivajo na mnogo področij našega življenja: na učni uspeh, zdravje, 

izboljšanje vedenja (ki vodi tudi do vključevanja v skupino) in na odnose. 

 

Kavčič Pečnik (2017) je zapisala, da se poleg prijetnih čustev preko igre pri otroku sprožajo 

tudi neprijetna čustva. Tako jih lahko skozi igro naučimo prepoznavanja čustev ter izbire 

odzivanja v določeni situaciji. »Če hočemo otroke opremiti s socialnimi veščinami, jih moramo 

najprej naučiti prepoznavati svoja čustva, jih naučiti razmišljati o nastalih čustvih, da bodo 

lahko izbrali prave načine reagiranja.« (Kavčič Pečnik, 2017, str. 107) 

 

Tako kot Pečnik tudi Akin, Cowan, Palomares in Shilling (2000) navajajo, da poznamo 

pozitivna oz. prijetna čustva in negativna oz. neprijetna, vendar pa nas opozarjajo, da jih ne 

smemo označiti kot dobra in slaba ali kot pravilna in napačna. Pomembno je, da otroci vejo, da 

je naravno in normalno, da občutijo tako pozitivna kot tudi negativna čustva. Če se bodo čustev 

zavedali, bodo lahko razvili ustrezne veščine za spoprijemanje z njimi. Z učenjem razumevanja 

in spoprijemanja s čustvi se učijo tudi izbirati svoje vedenje in zanj odgovarjati. Predvsem pod 

vplivom čustev, kot so žalost, strah in jeza, nas lahko učenci pri iskanju izhoda iz stiske 
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presenetijo z destruktivnimi dejanji, zato je pomembno, da znamo njihova čustva opaziti in jih 

prepoznati. 

 

Tudi temperament ima čustveno osnovo. Čeprav so čustva, kot so navdušenje, strah, dolgčas, 

minljiva, je temperament razmeroma dosleden in trajen (Rothbart in sod., 2000 v Papalia, 

2013). Je način vedenja in ga včasih opredelimo kot posameznikov lasten, biološko pogojen 

način, kako posameznik pristopi k ljudem in situacijam ter kako reagira nanje. Ne določa, kaj 

nekdo naredi, temveč kako to naredi (Thomas in Chess, 1977, v Papalia, 2013). 

 

2.3.5 IZRAŽANJE ČUSTEV 

 

Vsi ljudje vsak dan doživljamo mnogo čustev, ki jih kažemo na dva načina, in sicer besedno in 

nebesedno. Nebesedno izražanje običajno obsega kar 90 odstotkov celotnega čustvenega 

izražanja. Kaže se s telesno držo, izrazom obraza, očesnim stikom, kretnjami ... Besedno 

izražamo vrsto temeljnih čustev, npr. veselje, presenečenje, žalost, jezo ... Najbolje je, če se 

naše besedno izražanje čustev ujema z nebesednim. Vendar se to pogosto ne zgodi, še posebej, 

če se ljudje izogibajo govorjenju o čustvih (Kanoy, 2014). Številni ljudje svojih čustev niti niso 

navajeni izražati z besedami (Weisbach in Dachs, 1997). 

 

Čustva lahko v vsakodnevnih situacija prepoznavamo že z opazovanjem. Pri opazovanju 

nebesednega čustvenega sporazumevanja smo pozorni predvsem na izraze obraza, gibe oči, 

smer gledanja, kretnje, držo telesa, glas, nejezikovne zvoke, uporabo socialnega prostora, dotik 

in vonj (Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

Izražanje čustev ima zelo pomembno vlogo v našem življenju že od začetka, saj nam pomaga 

uravnavati naš svet in zadovoljevati naše potrebe. Že dojenček z jokom kliče odrasle, naj mu 

olajšajo stisko; z nasmehom jih vabi, naj mu pokažejo ljubezen in pozornost. Kasneje nam 

razvoj govora prinese še en način sporazumevanja. Pomembno je, da otroku dovolimo izraziti 

njegova čustva in ga ne učimo, da jih potlači, pač pa mu čustvo pomagamo razumeti in mu ga 

pomagamo premagati. Učiti otroka, da neovirano izraža čustva, običajno ni zelo težavno. Težje 

jih je naučiti ustreznega izražanja čustev. Pomembno je, da otroke čustva naučimo poimenovati. 

Dobro je tudi, če vidijo nas, kako ta čustva izražamo. Zadnji korak, ki se ga morajo naučiti, je, 

kaj naj s temi občutki storijo. Če bomo otroka skušali prepričati, da ne čuti tistega, kar čuti, se 
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bo njegova jeza najverjetneje okrepila; hkrati se bo zmanjšalo zaupanje v nas kot osebo, ki naj 

bi njegova čustva sprejela (Kanoy, 2014). 

 

Skoraj nikoli se ne obnese, če otrokova čustva skušamo prezreti ali pa jih zatreti v upanju, da 

se bodo izničila. S priznavanjem njegovih čustev mu jih bomo najbolje pomagali predelati. 

Kanoy (2014) svetuje, da otroka naučimo jaz-sporočila, ki izgledajo takole: Čutim (otrok vstavi 

čustvo), ker (opiše, kaj je nekdo storil, da se je v njem zbudilo to čustvo). Pomembno je, da se 

zavedamo, da izražanje čustev ne pomeni čustvene preobčutljivosti, ampak ravno nasprotno 

(Kanoy, 2014).  

 

Ljudje pa niso vedno pripravljeni izraziti svojih čustev, saj jih želijo prikriti zaradi različnih 

razlogov (kulturnih pravil, osebnih in nevrotičnih razlogov, namerno goljufanje) (Lamovec, 

1991). Zato so pri prepoznavanju čustev pomembni številni dejavniki, med katerimi so 

kontekst, časovna razporeditev izrazov in morebitna neskladja med različnimi kanali 

sporočanja. Ljudje lahko svoja čustva tudi uravnavamo, kar pomeni, da trajno prilagodimo 

kakovost in intenzivnost posameznih komponent čustev določenim situacijam ali ljudem. 

Čustva lahko uravnavamo zavestno ali nezavedno. Uravnavamo jih lahko z miselno 

preusmeritvijo ali z vplivom na delovanje telesnih procesov (Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

2.3.6 ČUSTVENA INTELIGENTNOST 

 

Panju (2010) je zapisala, da se v današnjem času na področju gospodarstva dogajajo hitre 

spremembe in da delovna mesta postajajo vse bolj specializirana. Pri tem je pomembno, da 

skupine ljudi med seboj dobro sodelujejo, komunicirajo in rešujejo težave. Da smo pri tem 

uspešni, je pomembno razvijanje čustvene inteligentnost.  

 

Izraz čustvena inteligentnost se je razširil v 90. letih prejšnjega stoletja. Ne pomeni, da čustveno 

inteligenten človek ves čas prekipeva od čustev, ampak da razume, kaj povzroča njegova čustva 

in kako ta čustva vplivajo nanj in na ljudi okoli njega (Kanoy, 2014). 

 

Za čustveno inteligentnost lahko rečemo, da je tisto »nekaj neotipljivega« v nas, ki določa, kako 

upravljamo vedenje, krmarimo v zapletenih družbenih položajih in sprejemamo osebne 

odločitve, ki zagotavljajo pozitivne rezultate. Zato močno vpliva na naš uspeh v življenju. 
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Tvorijo jo štiri sposobnosti, in sicer samozavedanje, samoupravljanje, družbeno zavedanje in 

upravljanje medosebnih odnosov. Prvi dve razkrivata, kakšni smo, medtem ko drugi dve 

razkrivata, kakšni smo v odnosu do drugih (Bradberry in Greaves, 2008). In prav to je 

pomembno za naše medosebne odnose, saj čustva vplivajo na odnose z drugimi ljudmi. »Otrok 

z visoko čustveno inteligenco bo sposoben samega sebe bolje razumeti in regulirati svoja 

čutenja, navezovati uspešnejše in bolj empatične odnose, verjetno bo odpornejši in bolj 

prilagodljiv, zaradi česar bo laže kos stresu in življenjskim okoliščinam nasploh.« (Kanoy, 

2014, str. 16) 

 

»S sposobnostmi čustvene inteligentnosti si pomagamo pri pogovoru in popravljanju sporov. 

Med sporom moramo vedeti, kdo smo, in razumeti svoje občutke.« (Bradberry in Greaves, 

2008, str. 134) 

 

Podlaga za razvijanje veščin čustvene inteligentnosti je čustveno samozavedanje. Sestavljajo 

ga trije elementi: 

- razumevanje, katero čustvo doživljamo v trenutku, ko se to dogaja, 

- vedenje, kaj je to čustvo sprožilo, 

- zavedanje, kako naša čustva vplivajo na druge (Kanoy, 2014). 

 

Za učenje čustvene inteligentnosti ni nikoli prezgodaj. Kanoy (2014) meni, da je pomembnost 

učenja prepoznavanja svojih čustev in soočanja z njimi predvsem v tem, da bomo znali težave 

tudi reševati, ostati motivirani in ohranjati odnose. Dodala je, da otroci, ki so priljubljeni, niso 

nujno tudi uspešni v družabnih spretnostih, imajo pa višje razvito čustveno inteligentnost. 

Logično se ji zdi, da je bolj priljubljen tisti otrok, ki ima razvite veščine, kot so razumevanje 

lastnih čustev in tega, kako vplivajo na druge, pozitivna drža, dobra volja ... (Kanoy, 2014). 

 

Panju (2010) pa pravi, da se čustvena inteligentnost povezuje s socialno kompetentnostjo 

učenca, saj brez zmožnosti nadziranja in uravnavanja čustvenih impulzov otrok ne zmore 

primerno socialno delovati. Čustveno doživljanje posameznika in zmožnost obvladovanja 

čustev vplivajo na posameznikovo vključevanje v socialne odnose ter na oblikovanje odnosov 

do drugih ljudi. »Učenci, ki znajo svoja čustva bolje uravnavati, se do sošolcev obnašajo 

socialno bolj sprejemljivo, manj so agresivni in bolj priljubljeni.« (Panju, 2010, str. 8) 
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2.3.7 UČENJE ČUSTVENIH ODZIVOV  

 
Panju (2010) trdi, da čustvena inteligentnost ni lastnost, ki jo lahko imamo ali pa ne, ampak si 

jo lahko priučimo, jo razvijamo in izboljšujemo. Nekatere šole čustveno inteligentnost 

vključujejo v učni načrt, saj naj bi napredek na tem področju učencem posredno omogočal, da 

postanejo uspešnejši v življenju. Postanejo socialno spretnejši in sposobni učinkovitega 

reševanja težav in konfliktov. Avtorica je nadaljevala s trditvijo, da je izobraževanje na 

področju čustvene inteligentnosti odvisno od načina, kako se učitelji javno odzovemo na lastne 

spremembe razpoloženja in stres, ter od načina, kako ravnamo z učenci v razredu. Dodala je, 

da je odvisno tudi od tematskih pogovorov ali aktivnosti. Učitelje izpostavi kot glavne vzornike 

učencem, saj poučujemo čustveno inteligentnost že s tem, da dajemo zgled, rešujemo težke 

situacije, ko se nekateri otroci sprejo med seboj, da opazimo, da je eden izmed otrok izločen, 

in poskrbimo, da ga otroci spet sprejmejo medse ter da v življenje učencev vnesemo socialno 

dinamiko. Svetuje, da za pogovor o čustvih uporabimo primerno besedišče; z učenci naj se 

pogovarjamo tudi o tem, zakaj se počutimo tako, kot se, in jih hkrati s primeri spodbujamo k 

pozitivnemu pogledu na medsebojno različnost. 

 

Juul idr. (2010) so zapisali, da so se skupnosti, ki so pomembne za osebni in socialni razvoj 

otroka, zelo spremenile. Skupne vrednote so se močno razrahljale in prav to izginjanje skupnih 

vrednot in etičnih norm je na široko odprlo pot do osebne svobode tako za otroke kot tudi za 

odrasle. Zaradi odsotnosti skupnih norm, na katere bi se starši lahko opirali, morajo najti svoje 

načine, kako biti starši. Podobne občutke, da so prepuščeni sami sebi, imajo tudi vzgojitelji in 

učitelji. 

 

Panju (2010) je izpostavila tudi dve najpomembnejši usmeritvi pri poučevanju in učenju 

čustvene inteligentnosti: 

- Čustva in naši odzivi nanje so priučeni. Učimo se jih preko svojih osebnih izkušenj z 

drugimi ljudmi (starši, brati in sestrami, prijatelji, učitelji ...). Poleg tega pa na nas 

vplivajo tudi knjige, filmi in drugi naši vzorniki z različnih področij. Na ta način se 

učimo dobrih in tudi slabih načinov čustvenega odzivanja. Tovrstno učenje v večini 

poteka brez našega posebnega truda. 

- Svoje občutke in reakcije se lahko naučimo nadzorovati, čeprav so čustvene situacije 

včasih zelo močne. Ko se teh spretnosti naučimo in se svojih čustev zavedamo, lahko 
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sami izbiramo in se odzovemo tako, da določena situacija na nas vpliva čim bolj 

pozitivno. 

 

»Potreba po tem, da naši učenci spoznajo pomen čustvene inteligentnosti, se ne nanaša le na 

obdobje šolanja, ampak celo narašča, ko mladi prevzemajo več odgovornosti, kot je ravnanje z 

zaposlenimi in starševstvo.« (Panju, 2010, str. 39) S tem se strinjata Hromek in Roffey (2009), 

ki pravita, da so socialne in čustvene spretnosti tiste, ki so potrebne za uspeh in so zelo 

pomembne za življenje odraslih. Za učenje teh spretnosti menita, da je najprimernejši način 

učenje preko iger, saj so igre in zabava ključnega pomena za razvoj in zelo motivirajoče za 

otroka. 

 

Da doživljanje čustev vpliva na naše življenje, sta z raziskavo dokazali tudi Stegmüller in 

Bakračevič Vukman (2012). Ugotovili sta, da je zadovoljstvo z življenjem pomembno 

povezano z doživljanjem pozitivnih in negativnih čustev. Pravita, da ljudje, ki zadovoljstvo z 

življenjem ocenjujejo visoko, pogosteje doživljajo pozitivna čustva in redkeje negativna. Med 

drugim trdita, da osebe z višjo izobrazbo pogosteje doživljajo pozitivna čustva in so tudi bolj 

zadovoljne v življenju. Glede na spol naj bi pozitivna čustva pogosteje doživljale ženske, kar 

razložita s tem, da imajo ženske pogosteje in bolj tesne stike z otroki, sorodniki in prijatelji ter 

ob stikih z njimi doživljajo dobro razpoloženje. 

 

2.3.8 EMPATIJA 

	
Otroci, ki čustev ne znajo razložiti ali jih izražati, so potrti, razdražljivi in ne razumejo, kaj se 

dogaja okoli njih. Pogosto nimajo empatije in se ne zavedajo, kako njihovo obnašanje vpliva 

na druge. Drugim se lahko zdijo čudni (Panju, 2010). »Otroci, ki so učinkoviti v socialnih 

interakcijah, so sposobni razumeti svoje vrstnike. Empatični so do svojih sošolcev, pa tudi njim 

samim sošolci prisluhnejo in nudijo pomoč, ko jo potrebujejo.« (Panju, 2010, str. 33) 

 

Empatija je oblika ozaveščenega stika s samim sabo, svojimi občutki, mislimi in čustvi. Kaže 

se v naših odnosih do drugih ljudi. Vključuje prijateljstvo, prijaznost, zmožnost vživljanja v 

druge in razumevanje v vsakdanjem življenju; kaže pa se v kakovosti, globini in intenzivnosti 

medosebnih odnosov (Juul idr., 2017). 
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Na podoben način jo razlaga tudi Kanoy (2014), ki pravi, da empatija pomeni zavedanje, da 

drugi morda drugače gledajo na določeno stvar, in razumevanje njihovega stališča ter razlogov 

zanj. Meni, da je spoštovanje do občutkov drugih ključen element empatije. Dodaja, da je 

morda edina veščina čustvene inteligentnosti, ki se jo težko naučimo. Kot razlog za to trditev 

navede dejstvo, da se moramo v določenem trenutku bolj posvečati drugemu kot pa sebi 

(Kanoy, 2014). 

 

Ker imamo prav vsi že vrojene sposobnosti za empatijo, Juul idr. (2017) trdijo, da smo tudi pri 

medsebojnem poučevanju o empatiji vsi enakovredni. S tem je želel povedati, da pri učni uri 

empatije učitelj učencem ne vliva le manjkajočega znanja, pač pa jim pomaga poiskati in izuriti 

zmožnosti, ki jih učenec že ima, a jih še ne more dvigniti v zavest. Izpostavil je, kako 

pomembno je, da se v razred povrne mir. Pomembno je, da življenje v vrtcih in šolah (ki so za 

otroka prve večje skupnosti zunaj družine) zaznamujejo prijateljstvo, spoštovanje in bližina. Tu 

se razvijata otrokova empatija in pozornost ter tudi zavedanje o izjemnem pomenu medsebojne 

pripadnosti skupnosti. 

 

Temelj empatije je kognitiven, saj je potrebno, da smo sposobni razumeti stališče drugega. Pri 

otrocih je možnost vživljanja še zelo majhna in se s starostjo spreminja. Še več težav kot z 

empatijo imajo s čustvenim vživljanjem, ki je še bolj abstraktno. Ker otroci te zmožnosti še 

nimajo, večkrat rečejo kaj o ljudeh, kar jih spravi v zadrego. Pomembno je, da jih za te besede 

ne kaznujemo, ampak se z njimi pogovorimo, kako so te besede vplivale na tega človeka. Drugi 

del empatije je dovolj dobro razumeti stališče drugega, da lahko to vpliva na naša dejanja, 

čustva, mnenja ali prepričanja (Kanoy, 2014). 

 

K zmožnosti za vživljanje spada oboje: doumeti položaj drugega in okoliščine, v katerih se je 

znašel ter kako se v tistem hipu počuti. Pomembno pa je, da se ne izgubimo v položaju drugega 

in lahko vselej razlikujemo med svojimi lastnimi občutki in občutki drugega (Weisbach in 

Dachs, 1997). 

 

Kanoy (2014) svoje razmišljanje o empatiji zaključuje z mislijo, da je le-ta za otroka zelo 

pomembna, saj meni, da bo postal zelo samoljuben, če je ne premore. Na vse bo gledal skozi 

sebe in ne bo imel zmožnosti povezovanja z ljudmi. 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV EMPIRIČNEGA PROBLEMA 

	
V magistrskem delu sem želela raziskati, kako socialne igre vplivajo na povezanost in mnenje 

učencev o sošolcih iz svojega in sosednjega oddelka. Oba oddelka sta bila namreč v 

podaljšanem bivanju združena v eno skupino. 

Za raziskavo te vsebine sem se odločila, ker sem pri delu v podaljšanem bivanju opazila, da se 

učenci iz dveh oddelkov večino časa družijo ločeno. Ker sem želela to spremeniti, sem se 

odločila, da bom to skušala doseči z rednim izvajanjem socialnih iger. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

  

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, ali štirimesečno izvajanje socialnih iger (trikrat tedensko 

po 30 minut) med učenci v podaljšanem bivanju vpliva na boljšo povezanost med njimi in na 

izražanje njihovih mnenj o vrstnikih. Zanimalo me je, ali učenci pogosteje izražajo mnenje o 

sošolcih iz svojega oddelka kot o vrstnikih iz sosednjega oddelka in ali se po izvedbi socialnih 

iger raje družijo z učenci drugega oddelka. Zanimalo me je tudi, ali se bo po izvedbi socialnih 

iger počutje učencev v podaljšanem bivanju spremenilo. 

 

H1: Učenci se v podaljšanem bivanju, ki združuje dva oddelka, pred izvedbo socialnih iger raje 

družijo z vrstniki znotraj svojih oddelkov. 

H2: Učenci pred izvedbo socialnih iger pogosteje izražajo mnenja o sošolcih iz svojega oddelka 

kot o sošolcih iz sosednjega oddelka. 

H3: Po izvedbi socialnih iger bodo učenci pogosteje in z bolj raznolikimi besedami izražali 

mnenja tako o učencih iz svojega kot tudi o učencih iz sosednjega oddelka. 

H4: Po izvedbi socialnih iger se bodo učenci iz sosednjih oddelkov raje družili med sabo. 

H5: Več učencev bo po izvedbi socialnih iger bolj pozitivno opredelilo počutje v podaljšanem 

bivanju. 
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

	
Pri raziskavi sem uporabila kavzalno-neeksperimentalno metodo in kvantitativni raziskovalni 

pristop. 

 

3.3.1 MERILNI INSTRUMENTI 

	
Tehniki zbiranja podatkov sta bili sociometrični preizkus in anketa, instrument, ki sem ga 

uporabila, pa vprašalnik. 

 

Sociometrični preizkus sem pripravila po zgledu Kajtnove (2007). Vključila sem tudi 

vprašanje, kako se učenci počutijo v podaljšanem bivanju. Vprašalnik sem sestavila sama na 

podlagi ciljev in hipotez, ki sem si jih v raziskavi zastavila. Vanj sem napisala imena vseh 

članov skupine in pri vsakem šest pridevnikov, ki so jih učenci obkrožili, če menijo, da napisana 

značilnost velja za posameznega člana. Pri vsakem je bil tudi prazen prostor, kamor so učenci 

lahko napisali svoje pridevnike. 

 

Tako sociometrični preizkus kot anketo sem izvedla pred izvedbo in po izvedbi socialnih iger. 

 

3.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

	
Vsi učenci so na začetku rešili sociometrični preizkus, na podlagi katerega sem ugotovila 

začetno socialno strukturo skupine. Z vprašalnikom sem od učencev izvedela, kako pogosto 

izražajo mnenja o članih skupine, kakšno je njihovo mnenje o ostalih članih skupine in kako se 

počutijo v podaljšanem bivanju. Štiri mesece sem v skupini trikrat tedensko izvajala socialne 

igre. Po štirih mesecih sem sociometrični preizkus ponovila in ponovno razdelila vprašalnike. 

Pridobljene podatke sem primerjala in predstavila ugotovitve.  

Pred začetkom izpolnjevanja vprašalnikov so bili vsi sodelujoči seznanjeni z dejstvom, da so 

njihovi odgovori anonimni, saj sem tako zagotovila večjo možnost iskrenih odgovorov. 
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3.3.3 VZOREC 

	
V magistrsko delo sem vključila 25 učencev, od tega 12 dečkov in 13 deklic. Vzorec je 

neslučajnostni. V raziskavo sem vključila učence 2. a in 2. b razreda izbrane osnovne šole, ki 

obiskujejo podaljšano bivanje.  

Za izvedbo raziskave sem pridobila soglasja staršev oziroma skrbnikov vseh učencev, ki so bili 

vključeni v raziskavo. 

 

3.4 IZVEDBA SOCIALNIH IGER 
 
Socialne igre sem izvajala 15 tednov, in sicer trikrat tedensko po približno 30 minut. Vključila 

sem različne igre, ki so se včasih tudi ponavljale, predvsem takrat, ko sem videla, da je bila igra 

učencem všeč in so se z veseljem igrali. Če nam je zmanjkalo časa, da bi igro v celoti izvedli 

(niso prišli na vrsto vsi učenci), smo jo naslednjič ponovili oziroma dokončali. Večkrat so tudi 

učenci sami izrazili željo, da bi določeno igro igrali še enkrat. 

 

Skušala sem izbrati čim bolj raznolike igre, ki so vključevale športne, glasbene in ustvarjalne 

elemente. Med izvajanjem sem učence in njihovo sodelovanje ter odzive opazovala in beležila. 

Ob koncu vsake igre smo se vedno tudi pogovorili, da so povedali, kaj so se med igro naučili, 

kako so se počutili in ali jim je bila všeč. Ker so se odzivi pri določenih igrah ponavljali, sem 

vse igre analizirala in na koncu predstavila najpomembnejše ugotovitve. 

 

3.4.1 SEZNAM SOCIALNIH IGER, IZVEDENIH V EMPIRIČNEM DELU 

 

1. igra: Klicanje imen v krogu 

Eden od učencev se usede na stol, vsi ostali pa stojijo za njim. Določimo enega od sošolcev, 

ki učenca pokliče po imenu. Učenec, ki sedi na stolu, po glasu skuša ugotoviti, kdo ga je 

poklical. Ker so se učenci med seboj že dobro poznali, smo kasneje igro priredili tako, da 

so se lahko klicali s popačenim glasom (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

2. igra: Pogovor v parih 

Učence z žrebanjem naključno razdelimo v pare, v katerih se nato od 2 do 5 minut 

pogovarjajo (o svojem življenju, hobijih, interesih ...). Nato vsak predstavi svojega 
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sogovornika celotni skupini tako, da se postavi v njegovo vlogo. Primer: Sem Jan, star sem 

8 let, rad igram nogomet ... (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

3. igra: Pošlji naprej 

Učenci stojijo drug za drugim in vsi gledajo v isto smer. Tisti, ki je zadnji v koloni, se 

dotakne ramena soigralca pred njim in ko se ta obrne nazaj, mu zadnji s telesom pokaže 

neko gibanje/delo. Predzadnji igralec si to zapomni, z dotikom pokliče igralca pred njim in 

mu pokaže gibanje, ki ga je videl prej. Tako gib potuje naprej do prvega igralca, ki skuša z 

besedami povedati, kaj je uprizoril igralec, ki je igro začel (prirejeno po Plummer, 2010). 

 

4. igra: Vodenje slepca 

Učence naključno razdelimo v pare. Eden v paru ima s trakom zavezane oči, drugi pa ga 

vodi po prostoru. Nato vlogi zamenjata. Po končani igri se pogovorijo o tem, kako so se 

počutili v različnih vlogah (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

5. igra: Mežikanje 

Eden manj kot polovica igralcev se postavijo v krog. Preostali učenci se postavijo vsak za 

enega od teh sošolcev, roke imajo za hrbtom in gledajo v tla. Eden nima nikogar pred sabo 

in ta pomežikne nekomu, ki stoji v prvi vrsti. Ta skuša zbežati in se postaviti za igralca, ki 

mu je pomežiknil. To pa mu skuša preprečiti igralec, ki stoji za njim. Če mu uspe pobegniti, 

mežika tisti, ki je ostal sam. Če pa ga igralec za njim ustavi, še naprej mežika prejšnji igralec 

(prirejeno po Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

6. igra: Zrcaljenje 

Učence naključno razdelimo v pare. Par se postavi drug proti drugemu; med njima je dovolj 

prostora, da se lahko oba prosto gibljeta. Eden od njiju kaže gibe, drugi pa jih posnema 

(Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

7. igra: Pantomima 

Eden od učencev izžreba listek, na katerem je napisana beseda. S pantomimo jo pokaže 

ostalim učencem, ki skušajo to besedo ugotoviti. Igro smo igrali večkrat; pri tem smo 

spreminjali besede oziroma temo, na katero so se besede nanašale (poklici, sošolci, čustva 

...) (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 
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8. igra: Skupinsko slikanje 

Učenci skupaj na velik list papirja rišejo določeno čustvo (zaradi velikega števila jih 

razporedimo v dve skupini). Na voljo imajo različne barve. Pri ustvarjanju so popolnoma 

svobodni (prirejeno po Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 
9. igra: Kaj je spremenjeno  

Učence razdelimo v dve skupini, ki se postavita druga proti drugi. Vsak si mora ogledati 

člane druge skupine. Na znak se skupini obrneta tako, da si kažeta hrbte. Imajo eno minuto 

časa, da v vsaki skupini naredijo tri spremembe na članih. Po pretečenem času se skupini 

ponovno obrneta tako, da se gledata. Člani nasprotne skupine skušajo ugotoviti, kaj so 

spremenili (prirejeno Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

10. igra: Verižna zgodba 

Skupina se zbere v krogu, trije člani pa zapustijo prostor. Eden od učencev, ki so ostali v 

krogu, prebere kratko zgodbo. Nato pokliče enega od članov, ki je zunaj. Temu nekdo od 

tistih, ki so zgodbo poslušali, interpretira zgodbo, kot si jo je zapomnil. On pa jo pove 

naslednjemu, ki vstopi itd. Število članov, ki zapustijo prostor, lahko povečamo. Končno 

verzijo zgodbe nato primerjamo z originalom (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

11. Igra: Glasbeni stoli 

Učenci sedijo v krogu na stolih. Ko zaslišijo glasbo, se začnejo gibati tako, da z gibanjem 

pokažejo razpoloženje, ki ga čutijo ob glasbi. Če se jim zdi, da je glasba vesela, s svojim 

gibanjem izražajo veselje itd. Ko se glasba ugasne, se čim hitreje usedejo nazaj na stole. 

Vodja predvaja različne zvrsti glasbe. 

 

12. igra: Električni impulz  

Člani sedijo v krogu; eden od njih gre na sredino in zapre oči. Ostali se primejo za roke, 

vodja pa določi, kje bo začel teči električni impulz. To izgleda tako, da prvi stisne roko 

svojemu desnemu sosedu, on ponovno svojemu desnemu sosedu itd. Tako impulz teče po 

skupini. Ko učenec na sredini kroga odpre oči, opazuje in skuša ugotoviti, kje je impulz 

(Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 
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13. igra: Menjanje vlog 

Vsak član na list papirja napiše svoje ime. Liste prepognejo in oddajo vodji, ki jih premeša. 

Nato vsak član izbere en list, na katerem je napisano ime nekoga v skupini. Povedati mora 

nekaj besed o izžrebanem; pri tem mora govoriti v prvi osebi. Skupina skuša uganiti, 

katerega člana predstavlja (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 
14. igra: Kaj bi bil, če bi bil 

Vodja skupine izbere enega od udeležencev. Ta si v mislih predstavlja nekoga od ostalih 

članov skupine. Ostali člani poskušajo ugotoviti, koga ima v misih. To storijo tako, da mu 

postavljajo razna vprašanja o zamišljeni osebi in on odgovarja (prirejeno po Virk-Rode in 

Belak-Ožbolt, 1990). 

 

15. Igra: Molekule  

Ko učenci zaslišijo glasbo, se začnejo gibati po prostoru. Ko se glasba ustavi, vodja pove 

neko število. Učenci morajo čim hitreje oblikovati molekule s toliko člani. Vodja predvaja 

različne zvrsti glasbe (prirejeno po Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

16. igra: Tihi sociogram – kdo je koga izbral 

Člane razdelimo v dve skupni. Ena skupina se usede v krog tako, da ima vsak na svoji desni 

še en prazen prostor za enega člana, ki je zunaj. Tisti, ki sedijo v krogu, se dogovorijo, 

katerega od članov, ki so zunaj, bodo izbrali. Nato pridejo člani, ki so zunaj, in se morajo 

usesti k tistemu, za katerega menijo, da jih je izbral. Presedajo se toliko časa, dokler se ne 

usedejo k pravemu (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

17. Igra: Reševanje konfliktne situacije preko igre vlog 

Udeležence razdelimo v manjše skupine. Vsaka skupina skuša odigrati posamezne 

konfliktne situacije, ki jih izžrebajo na listku (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

18. igra: Menjava mest 

Učenci sedijo v krogu vsak na svojem stolu. Voditelj pove trditev in vsi, za katere ta trditev 

velja, zamenjajo mesta. 

 

  



	35	

19. igra: Sprejmi me 

Vsi udeleženci zaprejo oči, vodja pa jim na čelo prilepi enobarvni listek (obstajajo štiri 

različne barve). Z enakimi barvami označimo tudi kote v prostoru. Na znak morajo odpreti 

oči in poiskati skupino, ki ji glede na barvo listka pripadajo. Pri tem se ne smejo pogovarjati; 

sporazumevajo se lahko le neverbalno. Kasneje lahko nekaj udeležencem nalepimo tudi 

listke drugih barv, tako da ne spadajo v nobeno skupino (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 

2017). 

 
20. igra: Snežinke 

Vsak udeleženec dobi list papirja. Pomembno je, da med izvajanjem igre učenci ne gledajo 

drug drugega, ampak vsak zase sledi navodilom vodje in dela tako, kot misli, da je prav. 

Primer navodil, ki jih vodja da udeležencem: Vzemite kos papirja in ga prepognite na pol, 

odtrgajte levi vogal in ponovno prepognite na pol itd. Ko končajo, lahko pogledajo izdelke 

ostalih udeležencev. Sledi pogovor o tem, zakaj so kljub enakim navodilom dobili različne 

izdelke in kaj se lahko iz tega naučijo (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 

 

21. Igra: Nasmejte jih 

Učence naključno razdelimo v pare (član A in član B). Vsak par se usede tako, da drug 

drugega gledata. Ves čas morata imeti stik z očmi in skušati ostati čim bolj resna. Ko vodja 

reče, nasmejte jih, skuša član A nasmejati svoj par; pri tem se ga ne sme dotakniti. Ko vodja 

ponovno reče: »Nasmejte jih,« pari vloge zamenjajo. Po določenem času se zamenjajo tudi 

pari (Plummer, 2010). 

 

22. igra: Bingo 

Učenci dobijo list, na katerem so napisane različne zahteve (npr. ima svetle lase, zna 

smučati ipd.). Vsak učenec mora za vsako zahtevo pridobiti podpis enega od sošolcev, ki 

ustreza zahtevi (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 

 

23. igra: Resnica in laž 

Učenci sedejo v krog. Vsak si mora zamisliti tri trditve o sebi. Dve od teh morata biti 

resnični, ena pa neresnična. Trditve pove ostalim udeležencem, oni pa morajo ugotoviti, 

katera je napačna (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 
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24. igra: Veliko skupnega 

Udeležence razdelimo v manjše skupine. Vsaka skupina mora na papir napisati vse, kar jim 

je skupnega. Nato predstavijo svoje ugotovitve. Skupine lahko nato premešamo in igro 

ponovimo (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 

 
25. igra: Spomin 

Učenci igro igrajo v manjših skupinah. Člani vsake skupine se postavijo v krog. Na sredini 

imajo kartončke, na katerih je določeno čustvo napisano ali ponazorjeno s sliko. Kartončki 

so pokriti; udeleženci izmenično odpirajo po dva kartončka in skušajo poiskati par. Kdor 

najde največ parov, je zmagovalec (prirejeno po spominu). 

 

26. igra: Spomin – štafeta 

Učenci so razdeljeni v manjše skupine. Člani vsake skupine stojijo v koloni za začetno črto; 

nekaj metrov stran ima vsaka skupina na tleh razporejene kartončke, ki ji pripadajo. Prvi 

člani na znak začnejo teči do svojih kartončkov in skušajo najti par (sliko in besedo). 

Odkrijejo lahko dva kartončka. Če odkrijejo par, ga odložijo na rob in odkrivajo še enkrat. 

Če ne odkrijejo para, tečejo nazaj v svojo kolono in na vrsti je naslednji član njihove 

skupine. Ko ena od skupin odkrije vse pare, zmaga (prirejeno po spominu). 

 

27. igra: Obrazna mimika 

Vsak učenec dobi dva lista. Na prvega zapiše pozitivno in negativno čustveno stanje. Na 

list se podpišejo in ga oddajo voditelju. Nato vsak od udeležencev pride pred skupino in le 

z obrazno mimiko uprizori čustvena stanja, ki jih je zapisal na list. Ostali udeleženci skušajo 

ugotoviti uprizorjena čustvena stanja. Igro lahko kasneje nadgradimo tako, da čustvena 

stanja kažejo le z očmi (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 

 

28. igra: Zaspani medo 

Udeleženci sedijo v krogu, eden pa sedi v sredini na stolu in ima oči pokrite z ruto. Pod 

stolom je šop ključev. Vodja določi enega od učencev, ki so v krogu, in ta se skuša 

pretihotapiti do medveda ter mu vzeti ključe, preden medved nanj pokaže s prstom. Če 

medved pravilno pokaže nanj, se ta član vrne na svoje mesto. Če pa mu uspe vzeti ključe, 

on prevzame vlogo medveda (Plummer, 2010). 
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29. igra: Skupinsko štetje 

Udeleženci se razporedijo po prostoru. Ni pomembno, kje stojijo in kako so obrnjeni. Kot 

skupina morajo prešteti od ena do deset (ali več), ne da bi dva udeleženca spregovorila 

hkrati. Štetja ne smejo načrtovati ali se med seboj kakorkoli sporazumevati. Če dva ali več 

udeležencev spregovori hkrati, pričnejo od začetka (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 

2017). 

 

30. igra: V očeh drugega 

Vsak udeleženec potrebuje pisalo, na hrbet pa mu nalepimo list. Nato se sprehajajo po 

prostoru in drug drugemu na list zapišejo eno pozitivno lastnost, ki jo opazijo na njem ali 

pa napišejo, zakaj ga imajo radi. Ko ima vsak udeleženec napisano vsaj eno dobro lastnost 

od vsakega soudeleženca, igro zaključimo. Učenci snamejo list s svojega hrbta in preberejo, 

kaj so jim napisali drugi (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 

 

31. igra: Telesni stražar 

Udeleženci se postavijo v krog, se primejo za roke in se razširijo navzven, kolikor se da. 

Nato spustijo roke, dva udeleženca pa stopita na sredino. Eden je »predsednik«, drug pa 

njegov telesni stražar. Ostali člani, ki stojijo v krogu, dobijo mehko žogo, s katero skušajo 

zadeti »predsednika«; pri tem se ne smejo premakniti z mesta. Žogo si med seboj lahko 

podajajo. Naloga telesnega stražarja je, da »predsednika« brani pred žogo. Vloge po 30 

sekundah zamenjamo (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 

 

32.  igra: Masaža v krogu 

Učenci se usedejo v krog tako, da so vsi obrnjeni v desno stran. Svojemu desnemu sosedu 

zmasirajo hrbet in vrat. Po dveh minutah zaključijo. Vsak se zahvali svojemu maserju za 

masažo (Plummer, 2010). 

 

33. igra: Skrivno varno območje 

V prostoru razporedimo nekaj obročev in udeležencem povemo, da predstavljajo varna 

območja. Toda le en obroč je resnično varno območje. Kateri obroč je to, je skrivnost, in 

zanjo ve le tisti, ki lovi. Ta lahko ujame vsakega udeleženca, ki teče med obroči ali pa stoji 

v napačnem obroču. Ko je posameznik ujet, mora sesti na tla in počakati, da se ga dotakne 

kateri od soudeležencev in ga na ta način reši. Skupina zmaga, ko ugotovijo, kateri obroč je 
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resnično varno območje in vsi vsaj z eno nogo stojijo znotraj obroča (Otrin, Brodnjak, 

Hojnik in Veber, 2017). 

 

34. igra: 10 prstov 

Udeleženci sedijo v krogu in imajo pred sabo dvignjene dlani tako, da vsi v krogu vidijo 

dlani vseh udeležencev. Po vrsti vsak udeleženec pove eno trditev, ki zanj ne velja. Tisti 

udeleženci, za katere trditev velja, skrijejo en prst. Zmaga tisti, ki edini ostane s še vsaj enim 

neskritim prstom (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 

 

35. igra: Gordijski vozel 

Vsi udeleženci se postavijo v krog, zamižijo in iztegnejo roke proti sredini kroga. Vsak 

prime za roko nekoga drugega, ki ne stoji ob njem. Pomembno je, da vsak drži le eno roko. 

Nato odprejo oči in skušajo odvozlati »gordijski vozel«; pri tem se morajo ves čas držati za 

roke (Otrin, Brodnjak, Hojnik in Veber, 2017). 

 

36. Igra: Padalo in morski valovi 

Učenci so postavljeni okrog velikega padala (ali platna/rjuhe) tako, da vsak drži za en del. 

Na sredini je mehka žoga. Padalo predstavlja morje, vodja pa daje navodila, kakšno je 

morje. Učenci morajo navodilom slediti in jih ponazoriti s premikanjem padala; pri tem 

morajo paziti, da jim žoga ne pade na tla (Plummer, 2010). 

 

37. igra: Specialna enota 

Nekaj udeležencev (štiri ali več) se postavi v krog in se držijo za roke. Nato izberemo še 

dva druga udeleženca. Eden od njiju je varovanec in se postavi v sredino kroga, drug pa je 

napadalec in stoji zunaj kroga. Ostali, ki tvorijo krog, so specialci, ki branijo varovanca 

pred napadalcem. V krogu se lahko skupaj obračajo, stopijo s telesi skupaj ipd., a ne smejo 

prekiniti kroga. Če se krog razdre ali napadalec pride notri, le-ta zmaga (Otrin, Brodnjak, 

Hojnik in Veber, 2017). 

 

38. Korenčki 

Učenci se uležejo na trebuh v krog in se primejo za roke. Eden izmed njih je zajec, ki vleče 

korenčke ven iz kroga (jih iztrga iz rok ostalih članov). Ko izvleče vse, je igre konec 

(prirejeno po spominu). 

 



	39	

39. igra: Samoobramba 

Vsi člani razen enega se postavijo v krog in se objamejo z rokami. Eden stopi v sredino 

kroga in se skuša prebiti ven (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

40. igra: Premikanje drug drugega 

Učence naključno razdelimo v pare, ki se postavijo drug proti drugemu. Par se prime tako, 

da so prsti prepleteni, roke pa morajo biti ves čas iztegnjene. Na znak vsak skuša s pritiskom 

rok premakniti svoj par z njegovega mesta (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

3.4.2 ANALIZA SOCIALNIH IGER 

 
Učencem so bile najbolj všeč skupinske igre in igre, ki so vključevale gibanje. Zelo so se vživeli 

tudi v igre, pri katerih so med seboj tekmovali. Najmanj so jim bile všeč igre v parih. Še posebej 

na začetku so bile všeč le nekaterim članom. Zanimivo pa je, da je proti koncu vse več učencev 

reklo, da so jim všeč tudi te igre. 

Kadar so bili naključno razdeljeni v pare, je bilo zanimivo opazovati tiste, ki so prišli v par z 

osebo, s katero se običajno ne družijo. Nekateri učenci s tem niso imeli težav, drugi pa so bili 

bolj zadržani in so se težje sprostili. 

 

Zelo radi so se igrali igre, ob katerih so se smejali in zabavali. Primer take igre je Klicanje po 

imenu, kjer so otroci uživali ob pačenju svojih glasov. Večkrat so izrazili željo, da bi se igrali 

to igro. 

 

Nekoliko bolj so bili zadržani pri igrah, pri katerih so se morali gibati ob glasbi. Niso vedeli, 

kako naj izražajo razpoloženje v glasbi. Nekateri so le opazovali druge. Lažje jim je bilo ob 

veselih in živahnih skladbah. Na splošno jim take igre niso bile preveč všeč. 

 

Kadar so morali povedati kaj o sebi, so običajno povedali zelo splošne stvari. Še posebej pri 

igrah, kjer je bilo potrebno ugibati pravilne in napačne trditve, jih je bilo potrebno spodbuditi, 

da so povedali zanimive, nove stvari, tako da so drug o drugem res izvedeli kaj novega. 

 

Pri igrah, v katerih so morali opisovati ostale člane skupine, je bilo opaziti veliko razlik med 

učenci. Nekateri so znali veliko povedati o vseh sošolcih, drugi zelo malo oziroma so povedali 

nekaj le o najbližjih prijateljih. Ta opažanja sem primerjala tudi z vprašalnikom in 
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sociogramom. Pokazalo se je, da so učenci, ki so pri igrah, ki so vsebovale opisovanje ali 

izražanje mnenj o ostalih članih, več sodelovali, tudi pri vprašalniku napisali več lastnosti 

ostalih članov. Tisti, ki so mnenja redkeje povedali, so jih tudi napisali manj oziroma so napisali 

večinoma za tiste člane, ki so jih izbrali tudi v sociogramu. 

 

3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

	
Podatke, pridobljene v raziskavi, sem kvantitativno obdelala. Odgovore sem prikazala v 

tabelah, sociogramu in opisno. Imena otrok so zaradi varstva podatkov izbrisana oziroma so 

učenci prikazani s številkami. Rezultate, ki sem jih dobila pred izvedbo socialnih iger, sem 

primerjala s tistimi, ki sem jih dobila po izvedbi. 

 

 

3.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 
3.6.1 REZULTATI SOCIOMETRIČNE PREIZKUŠNJE 

	
Učenci so pred in po izvedbi socialnih iger opravili sociometrični preizkus, v katerem so 

zapisali tri osebe, s katerimi se v podaljšanem bivanju najraje družijo, ter število članov, ki bo 

po njihovem mnenju izbralo njih. Njihove odgovore sem predstavila v sociometrični tabeli. Za 

vsakega učenca sem izračunala sociometrični status in na koncu indeks kohezivnosti celotne 

skupine. Zaradi varovanja podatkov so učenci označeni le s številkami. Vzajemne izbire sem 

obkrožila. Narisala sem tudi pripadajoč sociogram. Pri interpretaciji rezultatov sem dodala 

svoja opažanja med izvajanjem socialnih iger. Najprej sem predstavila rezultate, ki sem jih 

dobila pred izvedbo socialnih iger, nato rezultate, ki sem jih dobila po izvedbi, na koncu pa sem 

izvedla primerjavo obojih. 
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SOCIOMETRIČNA TABELA PRED IZVEDBO SOCIALNIH IGER 

  

Tabela	1:	Sociometrična	tabela	pred	izvedbo	socialnih	iger	
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Sociometrični status članov skupine sem izračunala po formuli 𝑆" = 1 +	 6196:K	L6196:
MKN

 . Od 25 

učencev jih ima kar 24 srednji sociometrični status; eden od učencev ima nizkega. Nihče nima 

visokega sociometričnega statusa; najvišjega je dosegla učenka s sociometričnim statusom 

1,17.  

 

Indeks kohezivnosti sem izračunala po formuli 𝑘 = 012345"67_6196:	/	<
012345"67_6196:=>?

, ki za to skupino znaša 

0,667, kar pomeni, da je skupina visoko povezana.  

Pri raziskavi sem se osredotočila na razliko povezanosti učencev znotraj svojega oddelka in z 

učenci sosednjega oddelka, kar je lepše razvidno iz sociograma, zato bom svoje ugotovitve 

predstavila s pomočjo le-tega. 

  

SOCIOGRAM PRED IZVEDBO SOCIALNIH IGER 

V sociogramu sem za lažjo preglednost učence enega oddelka postavila na levo stran 

sociograma, učence drugega oddelka pa na desno stran; ločila sem jih tudi po barvah. Deklice 

so označene s krogi, dečki pa s trikotniki.  
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Slika	5:	Sociogram	pred	izvedbo	socialih	iger 
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V sociogramu pred izvedbo socialnih iger so izbire zgoščene znotraj oddelkov, le pet izbir je 

bilo iz sosednjega oddelka. Vse od teh izbir so enosmerne. 

Očitne so štiri zaprte strukture, kjer je opaziti več vzajemnih izbir. Ena od teh struktur je zaprt 

trikotnik, tri pa so nekoliko bolj razvejane. Poleg povezanosti znotraj oddelkov je opaziti tudi 

zgoščene povezave ločeno med deklicami in dečki.  

 

Iz sociograma je razvidno, da je v skupini ena zvezda, ki je bila izbrana kar sedemkrat. Vsi 

učenci, ki so jo izbrali, so iz njenega razreda. Vse tri njene izbire so bile vzajemne.  

 

En učenec je osamljen, saj ga ni izbral nihče. Zanimivo je, da so bile vse njegove izbire učenci 

iz sosednjega oddelka. Tudi sam je napisal, da meni, da ga ne bo izbral nihče. 

 

 
Graf 1: Enosmerne in vzajemne izbire pred izvedbo socialnih iger 

 

V skupini je 25 učencev je vsak napisal 3 izbire, torej je vseh možnih izbir 75. 25 parov učencev 

se je vzajemno izbralo, kar predstavlja 67 % vseh izbir. Rezultat kaže na to, da se učenci veliko 

družijo v parih oziroma manjših skupinicah in so se znotraj le-teh tudi vzajemno izbirali. 

 

 
Graf 2: Izbire znotraj svojega in sosednjega oddelka 

93 % izbir so učenci napisali iz svojega oddelka, 7 % pa jih je bilo iz sosednjega oddelka. Pred 

izvedbo socialnih iger so učenci torej bolj povezani znotraj svojega oddelka. 

 

  

Enosmerne	izbire

Vzajemne	izbire

izbire	znotraj	
svojega	oddelka

izbire	iz	
sosednjega	
oddelka
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SOCIOMETRIČNA TABELA PO IZVEDBI SOCIALNIH IGER 

 

 

  

Tabela	2:	Sociometrična	tabela	po	izvedbi	socialnih	iger	
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Po izvedbi socialnih iger ima en učenec nizek sociometrični status, vsi ostali pa srednjega. 

Najvišji sociometrični status sta dosegla dva učenca in sicer 1,17.  

Indeks kohezivnosti skupine je 0,453, kar pomeni, da je skupina srednje povezana. 

 

SOCIOGRAM PO IZVEDBI SOCIALNIH IGER 
 

 

Slika	6:	Sociogram	po	izvedbi	socialnih	iger 
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Iz sociograma je razvidno, da je več izbir znotraj oddelka, a jih je kar nekaj tudi med sosednjima 

oddelkoma, med drugim tudi dve vzajemni izbiri. Strukture so precej odprte. V skupini sta dve 

zvezdi; vsaka je bila izbrana sedemkrat. Vse tri njune izbire so vzajemne. Medtem ko je zvezda 

s številko 11 vse izbire dobila znotraj svojega oddelka, je zvezda s številko 23 dobila izbire 

tako iz svojega kot tudi iz sosednjega oddelka. 

 

En učenec je osamljen, največ učencev pa je dobilo 3-6 izbir. 

 

Od značilnih oblik sta razvidna trikotnik in veriga, sicer pa so izbire med sabo precej prepletene. 

 

 

 
Graf 3: Enosmerne in vzajemne izbire po izvedbi socialnih iger 

 

Po izvedbi socialnih iger se je pri sociometrični preizkušnji 17 parov učencev vzajemno izbralo, 

kar predstavlja 45 % vseh izbir.  

 

 
Graf 4: Izbire znotraj svojega in sosednjega oddelka po izvedbi socialnih iger 

 

75 % izbir je bilo po izvedbi socialnih iger znotraj svojega oddelka, 25 % pa jih je bilo iz 

sosednjega oddelka.  
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PRIMERJAVA REZULTATOV PRED IN PO IZVEDBI SOCIALNIH IGER 
 

 
Graf 5: Enosmerne in vzajemne izbire pred izvedbo in po izvedbi socialnih iger (v odstotkih) 

Pred izvedbo socialnih iger je bilo pri sociometrični preizkušnji več vzajemnih kot enosmernih 

izbir, in sicer kar 80 %; po izvedbi je bilo vzajemnih izbir nekaj manj kot polovica. Po socialnih 

igrah so učenci izbirali bolj raznoliko; niso več izbirali samo med prijatelji, s katerimi se največ 

družijo. To vpliva tudi na strukturo sociograma, v katerem smo na začetku videli več zaprtih 

skupin; po socialnih igrah so bile izbire na sociogramu bolj prepletene in manjše skupinice niso 

več tako opazne oziroma je bilo med njimi več izbir. 

 

 
Graf 6: Izbire znotraj svojega oddelka in sosednjega oddelka pred izvedbo in poizvedbi socialnih iger (v odstotkih) 

 

Čeprav je v obeh primerih prevladovalo število izbir znotraj oddelkov, se je po izvedbi socialnih 

iger število izbir učencev iz sosednjih oddelkov povečalo. Prej je bilo takih povezav 93 %, 

potem pa 75 %. Izbire iz sosednjega oddelka so se torej iz 7 % zvišale na 25 %. Učenci so še 

vedno bolj povezani znotraj svojih oddelkov, vendar so se po socialnih igrah bolj povezali tudi 

s člani sosednjega oddelka. 
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Sociometrični status učencev se ni bistveno spremenil. Večina učencev ima v obeh primerih 

srednji sociometrični status. Pred in po izvedbi socialnih iger ima en učenec nizek sociometrični 

status. V obeh primerih gre za istega učenca, ki je zapisal, da ga po njegovem mnenju ne bo 

izbral nihče in tudi sam je obakrat izbral učence iz sosednjega razreda. Ker je učenec takoj po 

pouku odhajal domov, tudi pri socialnih igrah ni sodeloval, kar ima najverjetneje vpliv na tak 

rezultat. 

 

Indeks kohezivnosti sej je v času izvajanja socialnih iger zmanjšal, in sicer iz 0,667, kar pomeni 

visoko povezanost skupine, na 0,453, kar pomeni srednjo povezanost skupine. Rezultat na prvi 

pogled kaže na slabši rezultat, a če pogledamo formulo za izračun indeksa kohezivnosti, 

vidimo, da nanj vpliva število vzajemnih izbir. Število le-teh se je v skupini po izvedbi socialnih 

iger zmanjšalo, kar je z vidika naše raziskave pozitivna lastnost, saj je bil naš cilj, da učenci 

bolje spoznajo vse člane skupine in se povežejo med oddelki. Rezultat kaže na to, da se učenci 

ne družijo več le znotraj manjših skupinic, ampak so bolj povezani z različnimi člani skupine. 

 

3.6.2 REZULTATI ANKETE 

	
Učenci so pred in po izvedbi socialnih iger izpolnili anketo, v kateri so za vsakega člana skupine 

podaljšanega bivanja napisali njegove lastnosti oziroma mnenja. Nekaj lastnosti je bilo že 

podanih in so jih obkrožili, če so menili, da pripadajo določenemu članu (priloga 2). Pri vsakem 

so imeli tudi prazen prostor, kamor so zapisali svoje mnenje, kakšen se jim ta član zdi. Pred 

izpolnjevanjem ankete sem se z učenci pogovorila o pridevnikih, s katerimi lahko opišemo, 

kašen se nam zdi nekdo drug. Na primerih smo razložili nekaj besed, da so si učenci lažje 

predstavljali, kaj je njihova naloga. Kasneje sem tudi v socialne igre vključila nekaj takih iger, 

s katerimi smo vadili pridevnike za opisovanje oseb. Povezali smo jih tudi s čustvi, saj izražanje 

čustev določene osebe in naše prepoznavanje le-teh vpliva na to, kakšna se nam bo določena 

oseba zdela.  

 

Pred izpolnjevanjem ankete sem učence opozorila, naj iskreno zapisujejo svoja mnenja. 

Povedala sem jim tudi, da ni nič narobe, če kakšnega člana skupine ne poznajo tako dobro in 

zanj ne bodo podali mnenja. 

 

V tabelah sem primerjala rezultate, ki so jih učenci napisali za svoj oddelek, in tiste, ki so jih 

napisali za sosednji oddelek. Za vsakega učenca posebej sem izpisala število lastnosti, ki jih je 
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dodelil ostalim članom. Ker v oddelkih ni enako število učencev, sem nato za lažjo primerjavo 

za vsakega učenca posebej izračunala, koliko lastnosti povprečno je izbral za enega člana iz 

njegovega oddelka in koliko za enega člana iz sosednjega oddelka. Učence sem v tabelah z 

barvo ločila glede na oddelek, kateremu pripada (pobarvana polja: učenci prvega oddelka; 

nepobarvana polja: učenci drugega oddelka). Iz zbranih podatkov sem ugotovila povprečno 

število lastnosti na člana svojega in sosednjega oddelka. 

 

Učenec, ki je označen s številko 1, je npr. za učence svojega oddelka obkrožil 32 lastnosti, kar 

pomeni, da je za enega člana svojega oddelka v povprečju obkrožil 2,46 lastnosti, saj je iz 

njegovega oddelka (poleg njega) še 13 učencev. Za učence sosednjega oddelka je obkrožil 24 

lastnosti oziroma povprečno 2,18 lastnosti za posameznega učenca, saj je iz sosednjega oddelka 

11 članov te skupine. 

 
 
ANKETA PRED IZVEDBO SOCIALNIH IGER 

 

 
Graf 7: Razmerje med obkroženimi in zapisanimi lastnostmi na enega člana skupine pred izvedbo socialnih iger 

 

Med vsemi podanimi mnenji o članih skupine obeh oddelkov je bilo kar 92 % mnenj 

obkroženih, 8 % mnenj pa so učenci zapisali sami s svojimi besedami. Iz tega rezultata je 

razvidno, da je učencem veliko lažje izbrati neko lastnost med že podanimi možnostmi kot 

napisati neko novo lastnost za določeno osebo. Zato sem lastnosti, ki so jih obkrožili, in tiste, 

ki so jih napisali sami, obravnavala ločeno. 
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zap. št. 
učenca 

št. obkroženih lastnosti na 
enega učenca  

povprečno št. obkroženih lastnosti 
na enega učenca  

Razlika med 
povprečnim številom 
obkroženih za svoj 
oddelek in sosednji 
oddelek svoj 

oddelek  

sosednji oddelek svoj oddelek sosednji oddelek 

1 32 24 2,46 2,18 + 0,28 
2 16 10 1,23 0,91 + 0,32 

3 25 23 1,92 2,09 -0,17 

4 47 29 2,47 2,64 -0,17 

5 26 12 2,00 1,09 + 0,91 

6 24 15 1,85 1,36 + 0,49 

7 21 30 1,62 2,73 -1,11 

8 12 11 0,92 1,00 -0,08 

9 47 17 3,62 1,55 +2,07 

10 20 17 1,54 1,55 -0,01 

11 43 20 3,31 1,82 + 1,49 

12 42 4 3,23 0,36 + 2,87 

13 20 13 1,54 1,18 + 0,36 

14 43 22 3,31 2,00 + 1,31 

15 12 18 1,20 1,29 -0,09 

16 14 13 1,40 0,93 + 0,47 

17 20 17 2,00 1,21 + 0,79 

18 11 14 1,10 1,00 + 0,10 

19 29 30 2,90 2,14 + 0,76 

20 10 14 1,00 1,00 0,00 

21 14 14 1,40 1,00 + 0,40 

22 16 15 1,60 1,07 + 0,53 

23 26 31 2,60 2,21 + 0,39 

24 18 11 1,80 0,79 + 1,01 

25 20 30 2,00 2,14 -0,14 

povprečje    2,00 1,49 0,51 

Tabela 3: Obkrožene lastnosti za člane svojega in sosednjega oddelka pred izvedbo socialnih iger (pobarvana polja: učenci 
prvega oddelka, nepobarvana polja: učenci drugega oddelka) 

 

Pred izvedbo socialnih iger je vsak učenec v povprečju za svoj oddelek obkrožil 2,00 lastnosti 

na enega člana svojega oddelka; za sosednji oddelek je posamezen učenec obkrožil povprečno 

1,49 lastnosti na enega učenca sosednjega oddelka. 17 učencev je obkrožilo večje število 
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lastnosti na enega učenca svojega oddelka; 7 jih je obkrožilo več lastnosti na člana sosednjega 

oddelka, eden pa za oba oddelka enako. 

 
zap. št. 
učenca 

št. napisanih lastnosti na enega 
učenca  

povprečno št. napisanih lastnosti na 
enega učenca  

Razlika med 
povprečnim številom 
napisanih za svoj 
oddelek in sosednji 
oddelek 

svoj 

oddelek  

sosednji oddelek svoj oddelek sosednji oddelek 

1 10 8 0,77 0,73 + 0,04 

2 5 3 0,38 0,27 + 0,11 

3 2 0 0,15 0,00 + 0,15 

4 0 0 0,00 0,00 0,00 

5 7 4 0,54 0,36 + 0,18 

6 4 0 0,31 0,00 + 0,31 

7 0 0 0,00 0,00 0,00 

8 1 0 0,08 0,00 + 0,08 

9 5 0 0,38 0,00 + 0,38 

10 0 0 0,00 0,00 + 0,00 

11 0 2 0,00 0,18 -0,18 

12 1 0 0,08 0,00 + 0,08 

13 3 0 0,23 0,00 + 0,23 

14 4 6 0,31 0,46 -0,15 

15 1 1 0,10 0,07 + 0,03 

16 0 0 0,00 0,00 0,00 

17 3 1 0,30 0,07 + 0,23 

18 1 0 0,10 0,00 + 0,10 

19 1 1 0,10 0,07 + 0,03 

20 0 1 0,00 0,07 -0,07 

21 1 1 0,10 0,07 + 0,03 

22 1 0 0,10 0,00 + 0,10 

23 1 1 0,10 0,07 + 0,03 

24 4 2 0,40 0,14 + 0,26 

25 1 2 0,10 0,14 -0,04 

povprečje    0,19 0,11 0,08 

Tabela 4: Napisane lastnosti za člane svojega in sosednjega oddelka pred izvedbo socialnih iger 

 

Posamezen učenec je pred izvedbo socialnih iger za svoj oddelek v povprečju napisal 0,19 

lastnosti na člana svojega oddelka in 0,11 na člana sosednjega oddelka. 18 učencev je 
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povprečno na enega člana svojega oddelka napisalo več lastnosti, medtem ko so 4 učenci 

napisali več za člana sosednjega oddelka. 3 učenci niso za nikogar napisali nobene lastnosti. 

 
Največkrat napisane lastnosti so bile vesel, družaben, smešen, nesramen in poreden. Opaziti je, 

da so učenci zapisovali izrazito pozitivne in izrazito negativne lastnosti.  

 

 
Graf 8: Povprečno število obkroženih in napisanih lastnosti na enega učenca za svoj in sosednji oddelek pred izvedbo 
socialnih iger 

 

Pri obkroževanju so učenci v povprečju obkrožili 0,51 lastnosti oziroma 34 % več lastnosti za 

člana svojega oddelka kot za člana sosednjega oddelka. Pri pisanju novih lastnosti pa je razlika 

v številu lastnosti na člana svojega in sosednjega oddelka 0,08 v prid lastnosti, pripisanih 

članom svojega oddelka. Kljub manjši razliki v dejanskih številkah, ta predstavlja 72 % več 

zapisanih lastnosti na člana svojega oddelka v primerjavi s sosednjim oddelkom. 

V obeh primerih se je torej pokazala razlika, ki kaže na to, da učenci pred izvedbo socialnih 

iger pogosteje izražajo mnenje o članih iz svojega oddelka. 
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ANKETA PO IZVEDBI SOCIALNIH IGER 
 

 
Graf 9: Razmerje med obkroženimi in napisanimi lastnostmi na enega člana skupine po izvedbi socialnih iger 

 

Po izvedbi socialnih iger je bilo med vsemi mnenji 80 % le-teh obkroženih, 20 % pa napisanih. 

Učenci tudi po izvedbi socialnih iger veliko raje izražajo mnenja o sošolcih z obkrožanjem kot 

s pisanjem novih lastnosti. 
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zap. št. 
učenca 

št. obkroženih lastnosti na 
enega učenca  

povprečno št. obkroženih lastnosti 
na enega učenca  

Razlika med 
povprečnim številom 
obkroženih za svoj 
oddelek in sosednji 
oddelek svoj 

oddelek  

sosednji oddelek svoj oddelek sosednji oddelek 

1 29 30 2,23 2,73 - 0,50 

2 29 22 2,23 1,45 + 0,78 

3 12 11 0,92 0,36 + 0,56 

4 40 15 3,08 1,27 + 1,81 

5 32 22 2,46 0,91 + 1,55 

6 33 16 2,54 0,82 + 1,72 

7 14 15 1,08 0,18 + 0,90 

8 13 14 1,00 1,27 -0,27 

9 42 25 3,23 1,36 + 1,87 

10 24 15 1,85 0,09 + 1,76 

11 21 18 1,62 0,23 + 1,39 

12 45 38 3,46 0,15 + 3,31 

13 29 18 2,23 0,23 + 2,00 

14 40 30 3,08 1,27 + 1,81 

15 32 50 3,20 3,57 -0,37 

16 21 15 2,10 1,07 + 1,03 

17 20 36 2,00 2,57 -0,57 

18 18 20 1,80 1,43 + 0,37 

19 34 46 3,40 3,29 + 0,11 

20 10 15 1,00 1,07 -0,07 

21 17 23 1,70 1,64 + 0,06 

22 30 22 3,00 1,57 + 1,43 

23 24 36 2,40 2,57 -0,17 

24 32 51 3,20 3,64 -0,44 

25 20 25 2,00 1,79 + 0,21 

povprečje    2,27 1,46 0,81 

Tabela 5: Obkrožene lastnosti za člane svojega in sosednjega oddelka po izvedbi socialnih iger (pobarvana polja: učenci 
prvega oddelka, nepobarvana polja: učenci drugega oddelka) 

 
Glede na število lastnosti, obkroženih na enega učenca, je po izvedbi socialnih iger vsak 

obkrožil povprečno 2,27 lastnosti na enega člana svojega oddelka, medtem ko je na člana 

sosednjega oddelka obkrožil 1,46 lastnosti. 18 učencev je več lastnosti obkrožilo za svoj 
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oddelek, 7 pa več za sosednji oddelek. V povprečju so po izvedbi socialnih iger obkrožili 0,81 

lastnosti več za člana svojega oddelka. 

 

zap. št. 
učenca 

št. napisanih lastnosti na enega 
učenca  

povprečno št. napisanih lastnosti na 
enega učenca  

Razlika med 
povprečnim številom 
napisanih za svoj 
oddelek in sosednji 
oddelek svoj 

oddelek  

sosednji oddelek svoj oddelek sosednji oddelek 

1 12 4 0,92 0,36 + 0,56 

2 16 9 1,23 0,82 + 0,41 

3 4 0 0,31 0,00 + 0,31 

4 14 2 1,08 0,18 + 0,90 

5 10 3 0,77 0,27 + 0,50 

6 9 5 0,69 0,45 + 0,24 

7 2 0 0,15 0,00 + 0,15 

8 14 10 1,08 0,91 + 0,17 

9 15 11 1,15 1,00 + 0,15 

10 1 0 0,08 0,00 + 0,08 

11 3 2 0,23 0,18 + 0,05 

12 2 0 0,15 0,00 + 0,15 

13 3 1 0,23 0,09 + 0,14 

14 14 11 1,08 1,00 + 0,08 

15 1 3 0,10 0,21 -0,11 

16 6 1 0,60 0,07 + 0,53 

17 9 9 0,90 0,64 + 0,26 

18 3 0 0,30 0,00 + 0,30 

19 11 14 1,10 1,00 + 0,10 

20 2 0 0,20 0,00 + 0,20 

21 4 6 0,40 0,43 -0,03 

22 6 1 0,60 0,07 + 0,53 

23 3 4 0,30 0,29 + 0,01 

24 10 12 1,00 0,86 + 0,14 

25 2 3 0,20 0,21 -0,01 

povprečje    0,59 0,36 0,23 

Tabela 6: Napisane lastnosti za člane svojega in sosednjega oddelka po izvedbi socialnih iger (pobarvana polja: učenci 
prvega oddelka, nepobarvana polja: učenci drugega oddelka) 
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Po izvedbi socialnih iger so učenci povprečno na enega člana svojega oddelka napisali 0,59 

lastnosti, torej so zapisali lastnosti za več kot polovico učencev ter 0,36 lastnosti za učenca 

sosednjega razreda. 

 

 
Graf 10: Povprečno število obkroženih in napisanih lastnosti na enega učenca za svoj in sosednji oddelek po izvedbi socialnih 
iger 

 

Učenci so v povprečju obkrožili 0,81 več lastnosti za člana svojega oddelka kot za člana iz 

sosednjega oddelka in zapisali 0,23 več lastnosti, pripisanih članu istega oddelka kot članu 

sosednjega. V obeh primerih se je torej pokazala razlika, ki kaže na to, da učenci pogosteje 

izražajo mnenje o članih iz svojega oddelka. 

 

Lastnosti, ki so jih učenci najpogosteje zapisovali, so bile vesel, pameten, smešen, nesramen. 

Pogosto so pisali tudi lastnosti, ki jih pred izvedbo socialnih iger niso omenili: prijeten, 

zgovoren, živčen, zamišljen, resen, prepirljiv, ljubezniv, radoveden. 
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PRIMERJAVA REZULTATOV ANKETE PRED IZVEDBO IN PO IZVEDBI SOCIALNIH 

IGER 

 

 
Graf 11: Število vseh obkroženih in napisanih lastnosti pred izvedbo in po izvedbi socialnih iger  

 
Obkroženih lastnosti je bilo pred izvedbo in po izvedbi socialnih iger izrazito več kot napisanih 

lastnosti. Tako število obkroženih kot tudi število napisanih lastnosti se je po socialnih igrah 

povečalo. Razmerje med obkroženimi in napisanimi lastnosti pa se je po izvedbi socialnih iger 

nekoliko spremenilo v prid napisanih lastnosti. Število obkroženih se je povečalo za 227, kar 

pomeni, da se je povečalo za 21 %, število napisanih pa za 198, kar predstavlja kar 222 %.  

 

Če pogledamo razmerje vseh lastnosti skupaj (tako obkroženih kot tudi napisanih) pred izvedbo 

in po izvedbi, vidimo, da je bilo po izvedbi podanih več mnenj o članih skupine, in sicer 425 

oziroma 37 % več, kar kaže na to, da učenci po izvedbi socialnih iger raje izražajo mnenja o 

ostalih članih skupine. Napredek se je pokazal predvsem pri samostojnem izražanju mnenja. 

  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Obkrožene	lastnosti Napisane	lastnosti Obkrožene	in	napisane	
lastnosti	skupaj

Prej

Potem



	59	

 
Graf 12: Povprečno število obkroženih in napisanih lastnosti na posameznega člana svojega ali sosednjega oddelka 

 

Če nekoliko bolj podrobno pogledamo podana mnenja ločeno za svoj in za sosednji oddelek, 

vidimo, da se je število mnenj na osebo pri obkrožanju po izvedbi socialnih iger za svoj oddelek 

povečalo iz 2,00 na 2,27 na enega člana, torej za 0,27, kar pomeni, da se je povečalo za 14 %. 

Za sosednji oddelek pa se je to število celo nekoliko pomanjšalo, in sicer za 0,03 (iz 1,49 na 

1,46) mnenj oziroma 2 %. Pri pisanju svojih mnenj je ta razlika mnogo večja, saj so učenci za 

člana svojega oddelka napisali 0,40 mnenj več (prej 0,19, potem 0,59), kar predstavlja kar 211 

% več mnenj kot pred izvedbo socialnih iger. Za člane sosednjega oddelka pa je bil pred izvedbo 

socialnih iger podanih 0,11 mnenj na enega člana, po izvedbi pa 0,36. Razlika se je torej 

spremenila za 0,25 mnenj, kar predstavlja 227 % več mnenj kot pred izvedbo. 

 

 

Majhno razliko pri obkrožanju vidim predvsem v tem, da je učencem mnogo lažje izbrati 

določene lastnosti med že podanimi predlogi, kot pa napisati svoje mnenje. Poleg tega tudi še 

nimajo tako razvitega besednega zaklada. Zato so že na začetku obkrožili veliko več lastnosti 

za vse člane skupine, kot pa so jih napisali, kar se kaže tudi v manjši razliki med obkroženimi 

lastnostmi prej in potem. Besede za izražanje mnenj o ljudeh smo nato vadili tudi preko 

socialnih iger. Pri pisanju novih lastnosti se je zato pokazala precej večja razlika, ki je še bolj 

izrazita za pisanje lastnosti članov sosednjega oddelka. Čeprav so tudi kasneje napisali veliko 

manj kot obkrožili, je ta razlika bolj opazna, saj so na začetku napisali zelo malo ali celo nič in 

se je nato vsak napredek hitro poznal. 
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Še vedno pa so učenci v večini primerov napisali več mnenj za člane svojega oddelka. Skupen 

rezultat kaže na to, da učenci po socialnih igrah pogosteje izražajo mnenje o članih skupine kot 

pred izvedbo socialnih iger.  

 

V obeh tabelah je mogoče opaziti tudi, da so običajno učenci, ki so za sošolce iz svojega oddelka 

v primerjavi z ostalimi napisali več stvari, tudi za člane sosednjega oddelka napisali več kot 

drugi. Tudi obratno je razvidno, da učenci, ki so zapisali malo ali nič lastnosti za sošolce iz 

svojega oddelka, so tudi za člane sosednjega oddelka napisali malo lastnosti. Na podlagi tega 

lahko sklepamo, da na podajanje mnenj o članih skupine vpliva tudi besedni zaklad učencev. 

 

Učenci s številkami 3, 7, 10, 11, 12 in 13 so odhajali domov z avtobusom takoj po kosilu. Zato 

pri socialnih igrah večkrat niso bili prisotni ali pa so z igro predčasno zaključili. V primerjavi 

z drugimi so ti učenci manj pogosto izražali mnenja o članih skupine, kar potrjuje ugotovitev, 

da učenci, ki so bili prisotni pri socialnih igrah, pogosteje izražajo mnenja o ostalih članih. Prav 

tako sem iz njihovih odgovorov ugotovila, da so ostali člane skupine zanje napisali manj 

lastnosti kot za ostale člane, saj se z njimi niso toliko družili in povezali. 

 

Če podrobneje pogledamo pridevnike, ki so jih posamezni člani skupine napisali za ostale, je 

opaziti, da so določene besede običajno večkrat ponovili in uporabili za več različnih članov. 

Učenci torej pogosteje uporabljajo besede, ki jih dobro poznajo in so jim blizu. To je bilo še 

posebej opaziti pred izvedbo socialnih iger. Po izvedbi so bili pridevniki, ki so jih uporabljali, 

bolj pestri, čeprav so jih nekateri še vedno večkrat ponavljali.  
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Slika 7: Primer ponavljajočih se odgovorov 

 
Slika 8: Primer raznolikih odgovorov 

Za primera, ki ju vidimo na slikah, sem izbrala učenca, ki sta napisala veliko lastnosti, saj se v 

takih primerih razlika pri uporabi pridevnikov lepo vidi. Oba primera sta po izvedbi socialnih 

iger. 
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Graf 13: Število različnih samostojno napisanih pridevnikov pred izvedbo in po izvedbi socialnih iger 

 

Pred izvedbo socialnih iger se je v anketi pojavilo 27 različnih samostojno napisanih 

pridevnikov, s katerimi so učenci izrazili mnenje o ostalih članih skupine. Po izvedbi pa se je 

pojavilo 51 takih pridevnikov. Učenci so torej po izvedbi uporabili 88 % različnih samostojno 

napisanih pridevnikov več v primerjavi s številom uporabljenih le-teh pred izvedbo. 

 

3.6.3 PRIMERJAVA REZULTATOV SOCIOMETRIČNE PREIZKUŠNJE IN 

ANKETE  

V obeh tabelah s povprečnim številom pripisanih lastnosti (pred izvedbo in po izvedbi) vidimo, 

da so učenci za enega člana povprečno obkrožili več kot eno lastnost in zapisali manj kot eno 

lastnost. Lastnosti so torej napisali le nekaterim učencem, zato sem te rezultate primerjala z 

rezultati sociograma in prišla do nekaterih ugotovitev. 

 

Največkrat zapisane lastnosti so bile osebam, ki so jih izbrali tudi pri sociometrični preizkušnji. 

Te lastnosti so bile v vseh primerih pozitivne. Učenci, ki so bili pri sociometrični preizkušnji 

pogosto izbrani, so dobili tudi veliko pozitivnih pridevnikov. Kar nekajkrat pa so med 

lastnostmi zapisane tudi negativne, ki pripadajo predvsem učencem, ki so bili v sociometrični 

preizkušnji izbrani malokrat ali nikoli. Učenec, ki je v sociogramu osamljen in ga ni izbral 

nihče, je od večine učencev dobil napisana mnenja; prav vsa mnenja so bila negativna. Pri 

opazovanju v razredu sem sicer opazila, da so ga ostali učenci k igri sicer sprejeli, vendar se je 

učenec z njimi večkrat zapletel v prepir in je bil do njih nesramen. Vse njegove izbire so bile iz 

sosednjega oddelka; tudi mnenja o članih sosednjega oddelka so bila nekoliko bolj pozitivna 

kot o članih svojega. Učenec s člani sosednjega oddelka ni bil toliko v stikih. V podaljšano 
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bivanje je bil sicer vpisan, vendar je takoj po pouku hodil domov, tako da pri socialnih igrah ni 

mogel sodelovati in ga ni bilo mogoče vključiti v skupino. Njegov rezultat je bil pred in po 

izvedbi socialnih iger zato zelo podoben.  

 

Učenci, ki so nekje na sredini sociograma, v večini primerov niso dobili napisane lastnosti ali 

pa so dobili napisano lastnost le od tistih učencev, ki so jih izbrali tudi v sociometrični 

preizkušnji. 

 

Učenci iz različnih oddelkov so se po izvedbi socialnih iger začeli zbirati med sabo; tudi mnenja 

so pogosteje pisali za sosednji oddelek. 

 

Učenci, ki skupaj hodijo na avtobus, so se pred izvedbo in po izvedbi socialnih iger večinoma 

izbirali med sabo. Mnenj o ostalih članih so podali zelo malo ali nič. Tudi tistim, ki so jih izbrali 

pri sociometrični preizkušnji, niso napisali mnenja, kar je najverjetneje posledica tega, da v 

primerjavi z ostalimi člani skupine preko socialnih iger niso vadili pridevnikov. Ker pri 

socialnih igrah niso bili prisotni, te tudi niso mogle vplivati na njihovo druženje in spoznavanje 

ostalih članov skupine. 

 

3.6.4 POČUTJE UČENCEV V PODALJŠANEM BIVANJU 

Učenci so na listku poleg sociometrične preizkušnje dobili še trditev o počutju v podaljšanem 

bivanju (Priloga 1), ki so jo morali sami dopolniti. Napisati so morali, kako se v podaljšanem 

bivanju počutijo in zakaj. 

 

Prav vsi odgovori, ki sem jih dobila pred izvajanjem socialnih iger, so bili pozitivni. 

Najpogostejši odgovori so bili, da se v podaljšanem bivanju počutijo: dobro, v redu, super, 

odlično. Razlogi za tako počutje so najpogosteje bili: ker imam tukaj prijatelje, ker se imam 

lepo, ker se igram s prijatelji.  
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Zaporedna 
št. učenca 

Odgovor pred izvedbo socialnih iger Odgovor po izvedbi socialnih iger 

1 ker je zabavno ker se igramo zanimive igrice 

2 ker so sošolci prijazni ker imam prijatelje 

3 ker se igram ker je lepo  

4 ker se zabavam ker imam prijatelje 

5 ker je zabavno ker se družim s prijatelji 

6 ker se igramo in delamo domačo 

nalogo in ker se družimo 

ker smo se igrali nove igre 

7 ker delamo domačo nalogo ker se igramo  

8 ker sem s sošolci ker je lepo 

9 ker je učiteljica prijazna ker imamo dobro učiteljico 

10 ker se igramo ker imam prijatelje 

11 ker je dobro ker je lepo 

12 ker so prijazni ker se dobro razumemo 

13 ker se lahko igram ker nas je učiteljica naučila nove igrice 

14 ker je učiteljica prijazna ker barvamo pobarvanke 

15 ker je lepo ker se lahko igram 

16 ker imam najboljšo prijateljico ker se igramo igre 

17 ker se lahko igram s prijatelji ker se skupaj igramo igre 

18 ker hitro naredim nalogo ker niso tečni 

19 ker se igram s prijateljem ker sem se naučil veliko novih iger 

20 ker smo lahko zunaj ker se učiteljica igra z nami 

21 ker imam tukaj najboljšega prijatelja ker sem s prijatelji 

22 ker se igram s sošolci in rišem s 

prijateljicami 

ker mi prijatelji delajo družbo 

23 ker imam dobre prijatelje ker imam tu prijatelje 

24 ker se družim s prijatelji ker imam dobro učiteljico in prijatelje 

25 ker se igram in delam domačo 

nalogo 

ker se igramo 

 
Tabela 7: Odgovori učencev pred izvedbo in po izvedbi socialnih iger 
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Tudi po izvedbi socialnih iger so bili vsi odgovori o počutju v podaljšanem bivanju pozitivni 

in podobni tistim na začetku. To je bilo pričakovano, saj je bilo že iz njihovih prejšnjih 

odgovorov razbrati, da jim je pomembno predvsem to, da imajo ob sebi prijatelje, ob katerih se 

dobro počutijo in s katerimi se igrajo ter družijo. Prijatelje so učenci tako kot na začetku imeli 

tudi na koncu, le da je bil njihov izbor prijateljev tokrat nekoliko drugačen. Tudi razlogi za 

dobro počutje, ki so jih napisali ob koncu, so se pri nekaterih ujemali s prejšnjimi, pojavili pa 

so se nekateri novi: ker se igramo zanimive igrice, ker sem se naučil veliko novih iger, ker se 

učiteljica igra z nami. Ti odgovori se nanašajo na socialne igre, ki sem jih izvajala v okviru 

raziskave, in kažejo na to, da so bile učencem všeč in so se ob izvajanju le-teh dobro počutili, 

kar so potrdili tudi njihovi odzivi ob igranju iger. Bili so veseli in so radi sodelovali. Večkrat z 

igranjem niso želeli zaključiti ali pa so izrazili željo po igrah tudi v prostem času. 
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4. SKLEPNE UGOTOVITVE  
	
Z raziskavo sem prišla do ugotovitev in spoznanj, ki jih bom v nadaljevanju strnila glede na 

postavljene hipoteze. 

 

H1: Učenci se v podaljšanem bivanju, ki združuje dva oddelka, pred izvedbo socialnih iger raje 

družijo z vrstniki znotraj svojih oddelkov. 

Da se učenci v podaljšanem bivanju večinoma družijo ločeno znotraj svojih oddelkov, sem 

opazila že med vodenjem podaljšanega bivanja. Svoja opažanja sem potrdila s sociometrično 

preizkušnjo, kjer so učenci morali izbrati tri člane skupine, s katerimi se najraje družijo. Na 

izrisanem sociogramu, ki sem ga naredila pred izvedbo socialnih iger, je razvidno, da so učenci 

v veliki večini izbirali člane iz svojega oddelka, kar potrjuje hipotezo, da se učenci pred izvedbo 

socialnih iger raje družijo z vrstniki znotraj svojih oddelkov. Le 5 izbir od 75 možnih je bilo iz 

sosednjega oddelka, kar predstavlja 7 % vse izbir. 

 

H2: Učenci pred izvedbo socialnih iger pogosteje izražajo mnenja o sošolcih iz svojega oddelka 

kot o sošolcih iz sosednjega oddelka. 

Glede na potrjeno prvo hipotezo, da se učenci raje družijo z vrstniki znotraj svojih oddelkov, je 

jasno, da se znotraj oddelkov tudi bolje poznajo. Tako lažje izražajo mnenja o sošolcih, s 

katerimi preživijo več časa, saj o njih vedo več stvari. To je potrdila tudi anketa, pri 

izpolnjevanju katere so učenci za člane svojega oddelka obkrožili in napisali več lastnosti kot 

za člane sosednjega oddelka. Za enega člana svojega oddelka so pred izvedbo socialnih iger v 

povprečju obkrožili 2,00 lastnosti, za člana sosednjega oddelka pa 1,49 lastnosti, kar predstavlja 

34 % več obkroženih lastnosti za svoj oddelek. Razlika v številu izraženih mnenj se je pokazala 

predvsem pri nalogi, pri kateri so mnenje o učencih morali napisati sami, saj so na člana svojega 

oddelka napisali v povprečju 2,00 mnenj oziroma 72 % več kot za člana sosednjega oddelka, 

za katerega so napisali povprečno 0,11 mnenj. 

 

H3: Po izvedbi socialnih iger bodo učenci pogosteje in z bolj raznolikimi besedami izražali 

mnenja tako o učencih iz svojega kot tudi o učencih iz sosednjega oddelka. 

Hipotezo sem potrdila s primerjanjem anketnih odgovorov pred izvedbo socialnih iger in po 

izvedbi. Pred izvedbo so učenci sicer obkrožili precej lastnosti za ostale člane skupine, a so jih 

napisali zelo malo. Pri tem so se pridevniki večinoma ponavljali. Med najpogostejšimi so bili: 

vesel, smešen, nesramen. Po socialnih igrah so še vedno obkrožili več lastnosti, kot so jih 
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napisali, vendar so jih v primerjavi s prej napisali precej več, in sicer 222 % več (prej so skupno 

napisali 89 lastnosti, potem pa 287). Napisani pridevniki so bili bolj raznoliki. Uporabili so za 

88 % različnih pridevnikov več. Primeri pridevnikov, ki so jih napisali na koncu, pred izvedbo 

pa jih ni napisal nihče, so: prijeten, zamišljen, ljubezniv, radoveden. 

 

H4: Po izvedbi socialnih iger se bodo učenci iz sosednjih oddelkov raje družili med sabo. 

Po primerjanju rezultatov sociometričnih preizkušenj, ki sem jih izvedla pred izvedbo in po 

izvedbi socialnih iger, je razvidno, da so se učenci pred izvedbo veliko raje družili le znotraj 

svojega oddelka in v manjših skupinicah. Po izvedbi socialnih iger so povezave veliko bolj 

odprte; več jih je bilo tudi med oddelkoma. Ne morem sicer zaključiti, da so bile izbire med 

oddelkoma enako številčne kot med učenci istega oddelka. Lahko pa svoje opažanje sklenem z 

dejstvom, da so se preko socialnih iger učenci spoznali in povezali tudi med oddelkoma in da 

so se nakazala nova prijateljstva in nova poznanstva med učenci. Pred izvedbo socialnih iger je 

bilo izbir iz sosednjega oddelka 7 %, po izvedbi socialnih iger pa so se take izbire zvišale na 25 

%. Učenci so torej za druženje po izvedbi socialnih iger večkrat izbirali tudi vrstnike iz 

sosednjega oddelka. 

 

 

H5: Več učencev bo po izvedbi socialnih iger bolj pozitivno opredelilo počutje v podaljšanem 

bivanju. 

Že pred izvedbo socialnih iger so vsi učenci svoje počutje v podaljšanem bivanju opredelili kot 

pozitivno, kar se tudi po izvedbi socialnih iger ni spremenilo. So se pa spremenili razlogi, zakaj 

so učenci napisali, da se počutijo dobro. Zanimiva se mi zdi ugotovitev, da so bile pri kar nekaj 

učencih ravno socialne igre in dejavnosti, ki so bile z njimi povezane, razlog za dobro počutje 

v podaljšanem bivanju.  
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5. ZAKLJUČEK  
	
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali izvajanje socialnih iger v podaljšanem bivanju vpliva 

na povezanost med učenci in njihovo izražanje mnenj o vrstnikih. Želela sem pridobiti 

informacije o tem, ali učenci pogosteje izražajo mnenje o članih skupine iz svojega oddelka kot 

o članih iz sosednjega oddelka in ali se po izvedbi socialnih iger učenci raje družijo z učenci 

sosednjega oddelka. Zanimalo me je tudi, ali se učenci po izvedbi socialnih iger v podaljšanem 

bivanju počutijo bolje. 

 

V teoretičnem delu sem predstavila teoretična izhodišča, ki so pomembna za magistrsko delo. 

Predstavila sem, kaj vse vpliva na socializacijo. Opisala sem uporabo sociometrične 

preizkušnje, pomen socialnih iger in vpliv čustev na medsebojne odnose. 

 

V empiričnem delu sem z analizo sociometrične preizkušnje, sociograma in anketnega 

vprašalnika ugotovila, da se učenci v podaljšanem bivanju, ki združuje dva oddelka, pred 

izvedbo socialnih iger raje družijo z vrstniki znotraj svojih oddelkov in o njih tudi pogosteje 

izražajo mnenja kot o učencih iz sosednjega oddelka. Po izvedbi socialnih iger se učenci še 

vedno raje družijo znotraj svojega oddelka, vendar za druženje izberejo tudi učence iz 

sosednjega oddelka. Počutje učencev v podaljšanem bivanju se ni spremenilo, saj je bilo pri 

vseh tako pred socialnimi igrami kot po njih počutje dobro, so se pa pri nekaterih spremenili 

razlogi za tako počutje. Medtem ko je pred izvedbo socialnih iger kot razlog za dobro počutje 

večina izpostavila druženje s prijatelji, so se po izvedbi socialnih iger pojavili tudi odgovori, ki 

so se nanašali prav na izvedbo le-teh. 

 

Splošno znano je, da je socialna vzgoja pomembna za otrokovo življenje, vpliva na njegovo 

počutje, odnose z drugimi in ne nazadnje tudi na učenje. Prav tako je znano dejstvo, da je učenje 

preko igre otrokom blizu. Po zaključeni raziskavi lahko trdim, da so socialne igre vsesplošno 

uporabne za spoznavanje in povezovanje članov v skupini, še posebej v oddelkih, ki niso močno 

povezani ali se v njih učenci družijo v manjših skupinah.  

 

Rezultati raziskave so potrdili nekaj koristi uporabe socialnih iger. Menim, da so uporabni 

predvsem za učitelje in tudi za vse druge, ki na kakršenkoli način delajo z večjimi skupinami 

otrok. Rezultati raziskave, ki je nastala v sklopu tega magistrskega dela, so lahko dobra 
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spodbuda, da se podajo v lastno raziskovanje in uporabo socialnih iger. Tako bodo sami opazili 

koristi, ki jih izvajanje tovrstnih dejavnosti prinese.  

 

Poleg vseh pozitivnih vplivov na učence je izvedba socialnih iger tudi name vplivala pozitivno. 

Bolje sem spoznala skupino in njene posameznike, opazila sem mnoge njihove osebnostne 

značilnosti, ki jih sicer morda ne bi.  

 

Med samo izvedbo empiričnega dela se mi je odprlo mnogo možnosti, kaj bi lahko še 

raziskovala. Omenila bi predvsem potrebo po opazovanju posameznikov, ki v skupini ne 

najdejo svojega mesta. Skupini, ki sem ju proučevala, sicer nista imeli kritičnih primerov 

nesprejemanja določenih učencev, zato do drastičnih sprememb ni prihajalo. 
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7. PRILOGE 
 

Priloga 1: Sociometrični preizkus 

 
 

IME IN PRIIMEK: ________________________________________________ 

 

OPIŠI, KAKO SE POČUTIŠ V PODALJŠANEM BIVANJU.  

POČUTIM SE_______________________________, KER _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

NAPIŠI TRI OSEBE IZ TVOJE SKUPINE PODALJŠANEGA BIVANJA, S KATERIMI BI SE 

NAJRAJE DRUŽIL/A: 

 
1. ________________________________________ 
 
2. ________________________________________ 
 
3. ________________________________________ 
 
 
KAJ MENIŠ, KOLIKO UČENCEV BO IZBRALO TEBE? _________ 
  



	 76	

Priloga 2: Anketni vprašalnik 
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Priloga 3: Soglasje staršev 

	
Sem Kristina Klinc, učiteljica razrednega pouka. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani letos 
zaključujem magistrski študij.  

Pod mentorstvom doc. dr. Irene Hergan bom v svojem magistrskem delu raziskala, ali socialne 
igre spodbujajo povezanost med učenci. 

V raziskavo bom vključila učence 2. razredov. Raziskava bo potekala v rednem času 
podaljšanega bivanja. Z učenci bom od februarja do maja trikrat tedensko izvajala različne 
socialne igre. Na začetku in na koncu raziskave bodo učenci izpolnili kratek vprašalnik.  

Raziskava bo potekala anonimno. Skriti bodo ostali vsi osebni podatki učencev. 

Če se strinjate, da je Vaš otrok vključen v raziskavo, Vas prosim, da to potrdite s podpisom 
spodnje izjave. 

V primeru kakršnihkoli vprašanj, ali če bi želeli informacije o rezultatih raziskave, me lahko 
kontaktirate po e-mailu: tina.klinc@gmail.com. 

 

Zahvaljujem se Vam za pomoč in Vas lepo pozdravljam.  

Kristina Klinc 
 
Grosuplje, 10. 1. 2019 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IZJAVA 

Podpisani/-a _____________________ potrjujem, da sem seznanjen/-a s potekom raziskave 

in dovoljujem, da je moj otrok ________________________ vključen v raziskavo o 

spodbujanju povezanosti učencev s socialnimi igrami v času podaljšanega bivanja. 

 

Kraj in datum: _____________________ Podpis staršev: __________________ 

	


