
UNIVERZA V LJUBLJANI  

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAMARIJA MIRTIČ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDOSEBNI ODNOSI V RAZREDU Z VIDIKA NEKATERIH 

OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV V SLOVENIJI, INDIJI IN 

NA ISLANDIJI 

DIPLOMSKO DELO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica:                                                                                           Kandidatka: 

 

izr. prof. dr. Marjanca Pergar Kuščer                                          Anamarija Mirtič 

 

 

 

Ljubljana, junij 2012



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anamarija Mirtič; diplomsko delo 

I 

 

Lektorica slovenskega besedila: mag. Nataša Koražija 

Prevod v angleščino: univ. dipl. medjezikovna posrednica Katja Zorc 

Prevod v islandščino: prof. Guðrún Birna Eiríksdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

 

 

 

Zahvaljujem se mentorici izr. prof. dr. Marjanci Pergar Kuščer za strokovno vodenje in 

nasvete pri izdelavi diplomskega dela. 

 

Najlepša hvala vsem učiteljem v Sloveniji, Indiji in na Islandiji, ki so sodelovali in mi 

pomagali pri moji raziskavi. 

 

Zahvaljujem se Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 

usposabljanja, saj so mi omogočili udeležbo v programu Comenius.  

 

Zahvaljujem se tudi programu mednarodnega skupinskega prostovoljstva POTA, da so mi 

omogočili udeležbo prostovoljnega dela v Indiji. 

 

Najlepša hvala tudi mojim najbližjim za spodbudo in podporo pri študiju. 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anamarija Mirtič; diplomsko delo 

II 

 

Izvleček 

 

Diplomsko delo je poskus vpogleda v učiteljevo razumevanje pomena medosebnih odnosov 

in socialne sprejetosti učencev v razredu. Ker so odnosi med učenci v razredu pomembni in 

vplivajo na različne dejavnike razvoja posameznikov, na šolsko delo in na učinkovitost 

skupine, sem se odločila, da to tematiko bolje raziščem. Ker se mi je ponudila priložnost 

bivanja in dela na šoli v Indiji in na Islandiji, me je zanimalo, kako učitelji v različnih 

kulturnih okoljih razumejo pomen medosebnih odnosov in pomen socialne sprejetosti 

posameznih učencev med vrstniki v razredu. V raziskavi je sodelovalo osemnajst učiteljev, ki 

so poučevali učence od prvega do šestega razreda na šoli v Sloveniji (šest učiteljev), v Indiji 

(šest učiteljev) in na Islandiji (šest učiteljev).  

 

Zanimalo me je, kako učitelji prepoznajo odnose med učenci v razredu, kaj naredijo učitelji za 

dobre medosebne odnose v razredu ter kako pomagajo socialno nesprejetim učencem. Ker 

sem iz izkušenj na praksi v slovenskih šolah videla, da učitelji za spodbujanje dobrih 

medosebnih odnosov pogosto uporabljajo socialne igre, me je zanimalo, če te metode 

uporabljajo tudi indijski in islandski učitelji. 

 

Analiza odgovorov učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi kaže, da učitelji vseh treh osnovnih 

šol, tako v Sloveniji kot v Indiji in na Islandiji, izpostavljajo pri spodbujanju dobrih 

medosebnih odnosov pomembnost  pogovora. Indijski učitelji poudarjajo tudi iskreno skrb in 

ljubeč odnos do učencev. Pomembna metoda za ugotavljanje medosebnih odnosov v razredu 

je po mnenju večine učiteljev opazovanje. Dobre medosebne odnose in vključevanje 

odklonjenih in prezrtih otrok pa učitelji spodbujajo tudi s socialnimi igrami. 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: 

medosebni odnosi, socialna sprejetost, socialne igre, mnenja učiteljev. 
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Interpersonal relationships in class from the view of some primary school 

teachers from Slovenia, India and Iceland 

 

Abstract 

 

This thesis is an attempt of gaining insight into teacher's understanding of interpersonal 

relations and social acceptance of pupils in class. I decided to further research this topic since 

the relations among pupils in class are important and affect their schoolwork, effectiveness in 

groups and various factors with regard to the progress of individuals. I was offered an 

opportunity of staying in India and Iceland and working at their schools. I was interested in 

the way the teachers from various cultural spheres understand the importance of interpersonal 

relations and social acceptance of individuals among their peers in class. Eighteen teachers 

took part in this research: Six Slovene teachers, six Indian teachers and six Icelandic teachers, 

who teach pupils from 1
st
 to 6

th
 class of elementary school. 

 

I was interested in the way the teachers recognize the relations among pupils in class, what are 

their strategies to improve interpersonal relations in class and in what way they help social 

unaccepted pupils. During my practical work in Slovene schools I noticed that teachers often 

used social games for the regulation of interpersonal relations, this is why I wanted to find out 

if this method is used also by Indian and Icelandic teachers. 

 

The analysis of the answers, given by the teachers who took part in the research, shows that 

teachers from all three elementary schools, in Slovenia, India and Iceland, emphasize the 

importance of conversation for the improvement of interpersonal relations. Indian teachers lay 

emphasis also on sincere concern and loving relation towards pupils. According to the 

majority of teachers, an important method for the evaluation of interpersonal relations in class 

is observation. The teachers also use social games to improve interpersonal relations and to 

include rejected and disregarded children. 

 

 

 

Key words:  

Interpersonal relations, social acceptance, social games, teachers' opinions. 
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1 

1 UVOD 

 

Medsebojni odnosi v razredu imajo pomemben vpliv na šolsko delo, učinkovitost razreda  in 

učenca kot posameznika. Na področju vzgoje in izobraževanja se srečujemo z različnimi 

odnosi: učenec-učenec, učenec-učitelj, učitelj-učitelj in učitelj-starši. Med študijem sem 

kmalu opazila, kako pomembni so odnosi v razredu in njihov vpliv na delo in učenje 

posameznika, kot tudi skupine. Med prakso na šolah so večkrat pritegnili mojo pozornost 

učenci, ki so bili osamljeni oziroma niso bili sprejeti v katero od skupin vrstnikov v razredu. 

Kljub temu da naj bi si učitelji prizadevali za dobre odnose med učenci v razredu, sem opazila 

nekatere razlike pri delu učiteljev. Včasih sem dobila občutek, da učitelji ne prepoznajo 

osamljenih učencev v razredu, sama pa sem se spraševala, kaj je vzrok temu, da so otroci 

odrinjeni od skupine, na kakšen način bi jim učitelji lahko pomagali in kako naj učitelji 

spodbujajo medosebne odnose v razredu. 

 

Na praksi v četrtem letniku sem poučevala na Osnovni šoli Jožeta Moškriča v Ljubljani, 

poleti 2011 pa sem dobila priložnost prostovoljnega dela preko programa POTA na šoli Holy 

Child School v Dimapurju – Indiji, hkrati pa sem dobila odobren zimski semester 2011/2012 

za delo kot Comenius asistentka na islandski osnovni šoli Álftamýrarskóli v Reykjaviku. 

Tako sem se odločila povezati izkušnje vseh treh šol. 

 

V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na učiteljevo razumevanje pomena medosebnih 

odnosov in socialne sprejetosti učencev v razredu, saj le- ti zlasti pomembno vplivajo na 

vzdušje v razredu, pozitivno naravnanost in osebnostni razvoj učencev. Zanimalo me je, kako 

učitelji iz različnih okolij prepoznajo odnose med učenci v razredu, kaj naredijo za dobre 

medosebne odnose v razredu ter kako pomagajo socialno nesprejetim učencem. Poleg tega 

sem hotela izvedeti ali učitelji iz vseh treh šol uporabljajo za utrjevanje dobrih medosebnih 

odnosov v razredu tudi socialne igre. Z anketnim vprašalnikom sem zbrala mnenja nekaterih 

učiteljev izbranih šol, vse njihove odgovore pa združila v empiričnem delu. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Socializacija in socialni razvoj 

 

Temeljna področja človekovega razvoja so telesni, spoznavni, čustveno-osebnostni in socialni 

razvoj. Telesni razvoj vključuje telesne spremembe, razvoj zaznavnih in gibalnih sposobnosti 

in spretnosti. Spoznavni razvoj vsebuje vse spremembe v intelektualnih procesih: razvoj 

spomina, sklepanja, reševanja problemov, govora, učenja, presojanja. Čustveno-osebnostni 

razvoj predstavlja spremembe v doživljanju, izražanju, uravnavanju čustev, enkratnih 

načinov, po katerih se posameznik odziva na okolje (temperament, osebnostne značilnosti). 

Socialni razvoj pa se nanaša na razvoj komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih 

spretnosti, socialnega razumevanja ter moralnih vidikov vedenja.  

 

Vsa štiri področja človekovega razvoja so medsebojno povezana (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2004). 

 

Za mojo diplomsko nalogo je pomemben predvsem človekov socialni razvoj. 

 

Po rojstvu otroka se začne dolgotrajen proces vraščanja v družbeno skupnost in kulturo, ki ga 

označujemo z izrazom socializacija. V procesu socializacije posameznik usvoji družbene 

vrednote, norme, pravila, pričakovanja in vloge (Musek, 1993). Tudi Marentič Požarnik 

(1980) meni, da je to proces, v katerem posameznik v aktivnem odnosu s soljudmi razvije 

svoje specifične oblike vedenja in doživljanja. 

 

Ob rojstvu je otrok namreč le biološko bitje, s procesom socializacije pa postane družbeno 

bitje. 

 

Socializacija je proces, ki teče vse življenje in prek katerega se posameznikovi vedenjski 

vzorci, vrednote, standardi, veščine, stališča, motivi izoblikujejo skladno s tistimi, ki so 

zaželeni v določenem socialnem okolju. Torej je to proces sprejemanja in prevzemanja 

različnih vedenjskih vzorcev tiste socialne skupine, v kateri posameznik živi – od ožjih, ki 

veljajo le v določeni skupini (vloga, ki jo ima otrok v svoji družini), širših, družbenih 

(kultura) ter najširših, ki veljajo v družbi kot celoti (npr. ne ubijaj) (Kompare, 2001). 
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Zvonarević (Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1990) v svoji knjigi Socialna psihologija označuje 

socializacijo kot proces, ki se odvija na podlagi biofizične strukture otroka. Ti ustvarjajo 

človeka, ki pripada določenemu socialnemu, etničnemu in kulturnemu okolju. Oblikuje se 

socialna mentaliteta v skladu z normami in običaji ter civilizacijo, v kateri posameznik 

odrašča. 

 

Podobno tudi Musek (1993) meni, da se v procesu socializacije posameznik uči spoznavati 

svoje družbeno okolje ter usvaja norme in pravila, ki veljajo v njegovi družbi in kulturi, in jih 

postopno sprejme za svoje. Uči se tudi vzorcev ravnanja in presojanja, ki ustrezajo družbenim 

in kulturnim normam. 

 

Noben otrok se ne rodi kot socialno bitje v tem smislu, da se lahko takoj znajde z drugimi. 

Otrok se mora naučiti, da se prilagaja ostalim. To zmožnost pa lahko pridobi le pri interakciji 

z različnimi vrstami ljudi, še posebno v letih, ko predstavlja socializacija pomembno stopnjo 

v razvoju otroka. Če se otrok v procesu socializacije nauči podrejati oblikam vedenja, ki ga 

družba odobrava, bo s strani skupine dobro sprejet in imel v skupini nek določen položaj. 

Lahko bo postal socialno dobro prilagojena oseba (Hurlock, 1956). 

 

Za oblikovanje socialnih odnosov je potrebna določena mera socialne inteligentnosti. Ta 

vključuje zavedanje sebe in drugih, sposobnost interakcije in komunikacije z drugimi ljudmi 

ter določeno razumevanje njihovih mentalnih stanj (Warden in Christie, 2001). 

 

Poleg socializacije pa poteka tudi proces individualizacije, v katerem se razvija 

posameznikova osebnost, njegove temeljne in njegove posebne, enkratne značilnosti, njegovi 

interesi, volja, čustva, miselnost, značaj in temperament, sposobnosti, znanja in spretnosti  

(Musek, 1993). 

 

Socializacija in individualizacija sta vzajemno povezana procesa. Razvijanje posameznikove 

osebnosti je možno le v družbi in v ugodni družbeni klimi in obratno (prav tam). 

 

Proces socializacije in oblikovanja osebnosti poteka pod vplivom drugih oseb (staršev, bratov 

in sester, vrstnikov, vzgojiteljev, učiteljev, vzornikov itd.) in pod vplivom družbenih institucij 

(družine, vrtca, šole, podjetja itd.) (prav tam). 
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Musek (1993) meni, da je temelji izvor in nosilec socializacije družina: naši starši, sestre, 

bratje. V življenju posameznika pa so pomembni tudi drugi viri socializacije, npr. vzgojne in 

šolske ustanove, ter vzgojitelji in učitelji. Zelo pomembni pri socializaciji so tudi vrstniki, 

znanci, prijatelji ter vzorniki. 

 

Avtorji teorij socialnega učenja ločijo (Kompare idr., 2001): 

 primarno socializacijo, ta poteka v družini, 

 sekundarno socializacijo, ki poteka v izobraževalnem procesu, 

 terciarno socializacijo, ki se nanaša na širše družbeno okolje. 

 

Družina je prvi in najpomembnejši dejavnik pri socialnem prilagajanju otroka in prva socialna 

skupina, ki otroka sprejme. V njej poteka primarna socializacija. Otrok prevzema določene 

modele vedenja po članih družine, zelo pomembno pa vpliva tudi na razvoj osebnostnih 

lastnosti otroka, obnašanje in oblikovanje njegove družbene zavesti. Velik vpliv ima na 

usvajanje navad, osnovnih etičnih in drugih vrednot. Od družine otrok dobi tudi osnovo za 

učenje socialnih vlog. Zelo velik pomen ima odnos med starši in otroki, saj vpliva na to, 

kakšne socialne navade bo razvil otrok in kakšen bo njegov odnos do družbe.  

 

Z leti vpliv družine pada, ker se otrok vključuje tudi v druge socialne skupine. 

 

Šola tako postane drugi zelo pomemben dejavnik, v kateri poteka sekundarna socializacija. V 

šoli se otrok srečuje z družbeno disciplino in družbeno avtoriteto. Razred je socialna skupina, 

v kateri prihaja otrok v stik z vrstniki in si tako širi razpon svojih socialnih izkustev in navad 

ter veščin, ki so potrebne v socialnem okolju. Vpliv šole je pomemben, ker otroka marsikaj 

nauči in ga mnogih stvari (predsodkov, negativnega vedenja) tudi odvadi oziroma omogoča, 

da otrok svoje navade in stališča spremeni.  

 

Tretji dejavnik terciarne socializacije pa so vrstniki, ki so pomembni zaradi tega, ker si mora 

otrok sam izboriti položaj na podlagi lastne aktivnosti. Predvsem v puberteti predstavljajo 

vrstniki najpomembnejši dejavnik socializacije (Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1990; Pečjak in 

Košir, 2002). 
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Vsi trije dejavniki so med seboj tesno prepleteni, vpliv posameznih dejavnikov pa je v 

različnih obdobjih otrokovega odraščanja različen, lahko pa pride celo do neskladja v 

njihovem delovanju. 

 

2.1.1 Socialni razvoj otroka v srednjem in poznem otroštvu 

 

Človekov razvoj delimo na osem razvojnih obdobij na podlagi skupnih značilnosti 

posameznikov, ki pripadajo določenim starostnim skupinam: Prednatalno – od spočetja do 

rojstva, obdobje dojenčka in malčka – od rojstva do treh let, zgodnje otroštvo – od treh do 

šestih let, srednje in pozno otroštvo – od šestega leta do začetka pubertete, mladostništvo – 

med začetkom pubertete in od 22. do 24. leta, zgodnja odraslost – med 22 do 24. in 40. do 45. 

letom, srednja odraslost – med 40. do 45. in 65. letom in pozna odraslost – od 65. leta do 

smrti. 

 

Vsako izmed osmih razvojnih obdobij pa ima specifične značilnosti, čeprav so velike 

individualne razlike znotraj posameznih obdobij, npr. tempo razvoja, stopnja izraženosti 

posamezne značilnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

 

V svoji diplomski nalogi na temo medosebnih odnosov v razredu z vidika nekaterih 

osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji, Indiji in na Islandiji se bom osredotočila predvsem na 

srednje in pozno otroštvo. 

 

Srednje otroštvo traja približno od šestega do osmega leta, pozno otroštvo pa od osmega leta 

do začetka pubertete (12., 13. ali 14. leta). Za to razvojno obdobje je značilno, da se telesni 

razvoj upočasni, a vseeno otrok pridobiva mišično moč in napreduje v gibalnih spretnostih. 

Tudi drobnogibalne spretnosti, ki vključujejo hitro napredovanje v grafomotoriki, se razvijajo. 

Otrokovo mišljenje postane logično, a je vezano na konkretne stvari, dogodke in pojave. 

Značilen je upad egocentrizma. Otrok se vse bolj zanima za družbeno smiselne dejavnosti in 

uporabnost teh dejavnosti v realnosti. Poleg staršev, ki so za otroka še vedno najpomembnejši, 

vrstniki postopno pridobivajo osrednjo vlogo v otrokovem življenju (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2004). 
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Otrok in družina 

 

Žlebnik (1975) je opisal, da se v srednjem otroštvu pojavijo prvi »odmiki« od družine, saj se 

otrok vrašča v širše socialno okolje, naveže stike z novimi ljudmi in se zadržuje v novih 

socialnih skupnostih, v šoli, v raznih izvenšolskih skupnostih. Otrokova težnja po 

neodvisnosti od staršev postane zelo velika, vendar pa starše še vedno potrebuje zlasti takrat, 

kadar se čuti ogroženega, kadar ga npr. njegovi prijatelji izključijo iz skupine, kadar se čuti 

osamljenega ali kadar ga je kdo prizadel. 

 

Z vstopom v novo okolje, se mora otrok soočiti z novimi zahtevami in se jim prilagoditi. 

rilagajanje na nove zahteve je težje za otroke, ki prihajajo iz socialno zanemarjenega 

družinskega okolja (Žagar, 2009). Podobno meni tudi Hartup (po Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2004), ki pravi, da je vse bolj prepoznaven odmik od nadzorovanja s strani staršev 

k lastnemu vodenju in nadzorovanju. 

 

V tem obdobju so v otrokovem življenju bolj kot starši v ospredju vrstniki, ki postanejo 

središče njegovega življenja (Žlebnik, 1975). 

 

Otrok in šola 

 

V šoli učenci vstopajo v različne socialne odnose, najpomembnejši pa so odnosi z drugimi 

učenci in učitelji. Socialni odnosi so pomembni za socialni razvoj učencev, vplivajo pa tudi na 

njihov spoznavni razvoj (Žagar, 2009). 

 

Pri socializaciji otroka ima veliko vlogo učitelj. Ta ne sme otrokovih socialnih čustev zatirati, 

temveč jih mora prav voditi in usmerjati. Od socialne razvitosti, prilagoditve  in družbene 

zrelosti učitelja je odvisno, kako se otroci v šoli socialno razvijajo. Poleg tega vpliva na 

socialno razvitost otrok tudi to, kako spodbuja učitelj učence k socialnemu obnašanju, s 

pohvalami ali grajami (Žlebnik, 1975). 

 

Naša šola je storilnostno naravnana, saj ima intelektualni razvoj največkrat prednost pred 

čustvenim in socialnim razvojem otrok. Če pa učitelj bolje pozna skupinsko dinamiko 

razreda, načine spremljanja socialnih odnosov in vplivanja nanje, lahko posamezni učenci in 

skupina kot celota veliko pridobijo, prav tako pa tudi učitelj (Rozman, 1995). 
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Učenje socialnega vedenja v šoli ni le pogoj, ampak je bistven učni cilj. Učitelji naj bi 

vzgajali soljudi in ne samo duhovno izobraženih ljudi. Številni družbeni odnosi, ki se 

dogajajo v vsakdanjem skupnem življenju skozi ves čas šolanja omogočajo neprestan socialni 

razvoj. Socialno vedenje in socialni odnosi močno vplivajo na otrokovo vedenje v času 

šolanja in pozneje v poklicu (Gurtler, 1994). 

 

Tudi Rozman (1995) pravi, da lahko šola v veliki meri vpliva na področje socialnega razvoja, 

saj lahko omogoči pridobivanje izkušenj v socialnih odnosih, zlasti odnosih z vrstniki. Šola bi 

morala otroke več učiti ustreznega socialnega vedenja, kako reševati nestrinjanja in 

nasprotovanja na nenasilen način, veščine komuniciranja in drugih socialnih veščin ter 

razvijati sodelovanje in strpnost za drugačnost. 

 

Na šolskega otroka vpliva več socialnih organizmov: šola, dom, razni krožki, zato je 

pomembno, da ti organizmi delujejo vzgojno enotno (Žlebnik, 1975). 

 

Otrok in skupina – vrstniki 

 

Srednje otroštvo je obdobje razcveta vrstniških skupin. Skupine nastajajo naravno med otroci, 

ki živijo blizu skupaj ali hodijo skupaj v šolo. Otroci, ki se družijo skupaj, so ponavadi enake 

starosti, v skupinskih igrah v soseski pa lahko sodelujejo otroci različnih starosti. Ob 

prevelikih razlikah v starosti se otroci razlikujejo tudi v interesih in stopnji zmogljivosti. 

Skupine so ponavadi tudi ločene po spolu. Otroci istega spola imajo ponavadi skupne interese 

(Hartup, 1992, po Papalia, 2003). 

 

Tudi Žlebnik (1975) meni, da se otroci radi družijo v skupine, vrstniki so v tem obdobju bolj 

v ospredju kot starši in tudi družba postane središče otrokovega življenja. Na začetku otrok v 

družbi bolj posnema, kasneje pa postane aktivnejši član družbe (Žlebnik, 1975). 

 

Podobno pravita Eisenberg in Ervin (1998, 1993, po Marjanovič Umek, Zupančič, 2004), da v 

tem razvojnem obdobju otroci preživijo veliko več časa z vrstniki kot v zgodnejših razvojnih 

obdobjih in imajo v njihovem socialnem življenju pomembnejšo vlogo. 
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Corsaro (1985, po Marjanovič Umek, Zupančič, 2004) meni, da otroci tega obdobja (srednje 

in pozno otroštvo) vrstniške skupine oblikujejo načrtno in na osnovi razvojno bolj celovitih 

kriterijev, kot so npr. osebnostni oz. psihološki kriteriji, skupne namere in cilji. 

 

Vrstniške skupine so večje kot v predšolskem obdobju, opazen je odmik od nadzorovanja s 

strani staršev k lastnemu vodenju, pa tudi okolje, kjer vrstniške interakcije potekajo, se 

spremeni (Eisenberg, 1998, Hartup, 1989, po Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). Smrtnik 

Vitulić (2009) povzema, da interakcije med vrstniki najpogosteje potekajo v šoli, na poti iz 

nje, preko telefonskih pogovorov, ob gledanju televizije, ob računalniških igricah, ob 

poslušanju zgoščenk in ob različnih športnih aktivnostih. 

 

Da gre za vrstniško skupino, veljajo kriteriji, ki jih opisuje Hartup (1989, po Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2004): 

 stalno druženje, 

 otroci namenjajo članom skupine mnogo več pozornosti kot ostalim otrokom, 

 člani skupine imajo močno zavest pripadnosti skupini, struktura skupine pa je tista, ki 

okrepi zaupanje, ki ga imajo člani drug do drugega. 

 

Prav tako nekateri raziskovalci (npr. Fine in Hartup, po Marjanovič Umek, Zupančič, 2004) 

menijo, da sta pomembna dejavnika skupinske povezanosti tudi prizadevanje vseh članov, da 

bi dosegli skupni cilj in primerjanje z drugimi socialnimi skupinami.  

 

Corsaro (1999, po Marjanovič Umek, Zupančič, 2004) trdi, da je v tem starostnem obdobju za 

vrstniške kulture značilno predvsem sodelovanje in močna želja po socialni udeležbi ter 

nadzorovanje oz. otrokovo vztrajno poskušanje, da bi aktivno prevzel nadzor nad svojim 

življenjem v socialnih skupinah. 

  

Otroci s svojim vedenjem vplivajo na druge. V tem obdobju gre za določene spremembe v 

pozitivnem in negativnem socialnem vedenju. Za negativno vedenje so značilne spremembe v 

oblikah agresivnega odzivanja, predvsem govorna agresivnost. Glede na pozitivna socialna 

vedenja pa je med otroki veliko medsebojne pomoči, sodelovanja ter visoka stopnja 

radodarnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 
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Avtorji več raziskav so ugotovili, da je zelo velik vpliv vrstnikov na nekaterih področjih 

življenja, npr. oblačenje, moda, glasba, izbira prijateljev, izbira knjig za branje, na področjih, 

kot so izbira šole, poklicnih poti, izbira interesnih dejavnosti v šoli, način porabe denarja, pa 

imajo večji vpliv starši oz. odrasle osebe (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

 

Vrstniki pa imajo lahko tudi negativen vpliv na člane skupine, avtorji, npr. Dinges in Oetting, 

Stanton in Silva (1993, 1992, po Marjanovič Umek, Zupančič, 2004), najpogosteje navajajo 

kajenje, uživanje alkohola in drog, odklonsko vedenje. 

 

Hartup (1992, po Papalia, 2003) meni, da se od otroka pričakuje, da bo sprejel vrednote in 

vedenjske norme skupine, če želi postati del nje. Čeprav so te morda nezaželene, otroci včasih 

nimajo dovolj moči, da bi se jim uprli. 

 

Podrejenost skupini je do določene mere zdrava, nezdrava pa je, ko postane uničevalna ali ko 

ljudi spodbuja k delovanju proti lastni presoji. 

 

Tudi Žlebnik (1975) meni, da je za otroke zelo pomembno druženje z drugimi. Skupinsko 

življenje oblikuje v otroku smisel za življenje v skupnosti izven družine, za podrejanje 

osebnih interesov interesom skupine, smisel za samoobvladovanje in požrtvovalnost, 

sposobnost in pripravljenost za organizirano sodelovanje z drugimi, za podrejanje določenim 

skupinskim zahtevam, za sprejemanje kolektivne odgovornosti.  

 

Vendar pa je lahko skupinsko življenje tudi negativno. Če skupina teži v zanikanje družbenih 

norm, lahko v otroku povzroči razne oblike antisocialnega vedenja, npr. surovost, beg iz šole, 

odtujitev domu. 

 

Rezultati nekaterih študij (npr. Cowen, Pederson, Baligian, Izzo in Trost 1973, po Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2004) so pokazali povezanost med skromnimi vrstniškimi odnosi v 

zgodnjem in srednjem otroštvu ter kasnejšo neprilagojenostjo v socialnem vedenju. 

 

Tudi Woolfolk (2002) meni, da imajo odnosi z vrstniki pomembno vlogo pri zdravem 

osebnostnem in socialnem razvoju, prav tako pa so pomembne tudi značilnosti prijateljev in 

kakovost prijateljstev. 
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Prijateljstva v srednjem in poznem otroštvu 

 

Otroci preživijo večji del svojega prostega časa v skupinah, prijateljstva pa sklepajo samo kot 

posamezniki. Priljubljenost je mnenje skupine vrstnikov o otroku, prijateljstvo pa je 

dvosmerna povezava (Papalia, 2003). 

 

Tudi Smrtnik Vitulić (2009) povzema, da za razliko od vrstniških skupin prijateljstvo 

razumemo kot bolj vzajemen in intimen odnos med manjšim številom izbranih ljudi, ki 

vključuje druženje, zabavo, medsebojno pomoč in sodelovanje. 

 

Smrtnik Vitulić (prav tam) meni tudi, da dajejo otroci teh let, ki imajo prijateljski odnos z 

drugimi otroki, prednost lastnemu interesu pred interesom drugega. Prijateljstvo pojmujejo 

instrumentalistično kot vzajemno vračanje uslug v smislu, če boš ti storil nekaj zame, bom 

tudi jaz zate. V prijateljstvu naj bi imeli obe osebi vzajemno korist.  

 

V obdobju srednjega in poznega otroštva prihaja do kakovostnih sprememb v razumevanju 

prijateljstva. Bigelow (1977, po Marjanovič Umek, Zupančič, 2004) umešča otroke v  tem 

obdobju na tri različne razvojne stopnje, glede na pogled, ki ga imajo na prijateljstvo: 

 Stopnja nagrade – plačila, značilna za otroke od 7 do 8 let, lahko traja tudi dlje. 

Značilno je, da je otrok, ki v določenem trenutku želi biti z drugim otrokom, njegov 

prijatelj, medtem ko tisti, ki noče biti z njim, ni njegov prijatelj. Prijatelj je tudi tisti, ki 

ga pogosto srečuje, stanuje blizu, ima zanimive igrače … 

 Normativna stopnja – prevladuje v starostnem obdobju od 10 do 11 let. Značilno je, da 

so vrednote in pravila tista, ki pomembno določajo prijateljstvo. 

 Empatična stopnja, značilna za starost otrok od 11 do 13 let. Prijateljstvo temelji na 

oblikovanju podobnih interesov, zasledovanju skupnih ciljev in namer, v ospredju pa 

je razumevanje drug drugega. 

 

V nižjih razredih osnovne šole so za sklepanje prijateljstev odločilni dejavniki, kot npr. dober 

učni uspeh, bližina stanovanja, želje staršev; v adolescenci pa so pomembnejše določene 

osebnostne lastnosti prijateljev, npr. skupni interesi, zanesljivost, tovarištvo (Žagar, 2009). 

Tudi Žlebnik (1975) meni, da na izbiro otrokovih prijateljev z vstopom v šolo vpliva več 

dejavnikov: približno ista življenjska starost, pretežno isti spol, bližina doma, sorodna stopnja 
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socialne zrelosti, ter sorodnost pri interesih, znanju, inteligentnosti. Če so med otroki možni 

pogosti stiki, si lahko postanejo dobri prijatelji.  

 

V prvih šolskih letih so dekliška prijateljstva bolj zaupna in tesnejša, fantovska pa 

številčnejša. Dekliške skupine so manjše in manj prilagodljive do novincev, fantovske 

skupine pa so večje in bolj prilagodljive do novih članov (Durkin, 1995). 

 

»Prijatelj je nekdo, do katerega otrok čuti naklonjenost, se ob njem dobro počuti, rad počne 

stvari skupaj z njim in si z njim rad deli čustva in skrivnosti. Prijatelji se med sabo dobro 

poznajo, si zaupajo, čutijo medsebojno pripadnost in ravnajo drug z drugim kot s sebi 

enakim« (George in Hartmann, 1996, Hartup, 1992, Newcomb in Bagwell, 1995, po Papalia, 

2003).  

 

Prijatelja si skušata biti v vsem čimbolj podobna in v čim tesnejših osebnih stikih. 

Prijateljstvo porajajo bolj osebne značilnosti, osebnostna sorodnost (v temperamentu, 

interesih …) in ne več tako zunanje stvari kot v predšolski dobi (Žlebnik, 1975). 

 

Isti avtorji omenjajo, da tudi nepriljubljeni otroci sklepajo prijateljstva, vendar imajo manj 

prijateljev kot priljubljeni. 

 

Woolfolk (2002) meni, da so prijateljstva v življenju učencev osrednjega pomena. Trenutne 

težave v prijateljskem odnosu zaradi prepirov in nesporazumov lahko učence čustveno zelo 

strejo. 

 

Vendar pa so lahko konflikti med prijatelji tudi pomembni za posameznikov socialni razvoj, 

ker mu omogočajo izmenjavo različnih perspektiv, želja, ciljev in preizkušanje strategij za 

razrešitev nasprotij ter medsebojnega prilagajanja (Smrtnik Vitulić, 2009). 

 

Kurdek in Krile (1982, po Cugmas, 1995) navajata, da so že Piaget, Selman, Sullivan in drugi 

poudarjali, da druženje z vrstniki, posebej s prijatelji, daje otroku možnost, da razvija 

medosebno občutljivost ter doseže vzajemno razumevanje. Med prijatelji se tudi razvija 

vzajemno spoštovanje in sodelovanje, kar otroka usposobi, da upošteva posameznikove misli, 

občutke, motive in namene. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anamarija Mirtič; diplomsko delo 

12 

2.1.2 Razred kot socialna skupina 

 

Ljudje večino življenja preživimo v različnih skupinah; najprej v družini, v šolskih 

skupnostih, zbiramo se v skupine vrstnikov, znancev in prijateljev, delovne skupine. Skupine 

na nas močno vplivajo in nam nalagajo specifične oblike socialnih interakcij in odnosov (Ule, 

2004). 

 

Človek je torej skupinsko bitje. Od spočetja do smrti je vtkan v skupinsko povezanost s 

soljudmi. Z njimi je na vseh nivojih duševnega življenja (čustveno, intelektualno, vedenjsko 

itd.) tesno povezan in duševno odvisen od njih, drugi pa od njega. Človek duševno ne more 

obstajati brez skupinske povezanosti s soljudmi, v nasprotnem primeru lahko zaide v hude 

stiske osamljenosti in duševne bolezni. Medčloveško sožitje je nujen pogoj človeškega 

bivanja (Moreno in Moreno, 2000). 

 

Šola predstavlja socialni kontekst, ki v veliki meri omogoča socialne interakcije z vrstniki 

(Bečaj, 2001). Šolska kultura nastaja v šolskem razredu, ki v šolskem kontekstu predstavlja 

skupnost, v kateri posameznik preživi največ časa (Pečjak, 2002). 

 

Ali je razred tudi socialna skupina? 

 

B. Marentič Požarnik (1980) izpostavi, da se značilnosti socialne skupine na začetku še ne 

odražajo, saj učenci niso sami izbirali sošolcev, učitelja, razreda, ciljev in organizacije pouka. 

Lahko pa se razred postopno oblikuje v razredno skupnost, v kateri učenci vedno bolj aktivno 

sodelujejo in tako razvijajo do nje večji občutek pripadnosti. Zato B. Marentič Požarnik (prav 

tam) šolski razred najprej opredeli kot formalno in nato kot neformalno skupino. 

 

Šolski razred je najprej formalna skupina, saj ima že vnaprej postavljenega vodjo – učitelja, ki 

določa obliko in vsebino formalnih interakcij, s katerimi bo skupino učencev pripeljal do 

zastavljenih ciljev. 

 

Razred pa opredeli tudi kot neformalno skupino, znotraj katere se oblikujejo manjše 

neformalne skupinice. Številne interakcije na neformalnem področju se najpogosteje razvijejo 

brez učiteljevega vpliva in so rezultat različnih odnosov med člani razreda, povod pa so 

interesi, pričakovanja oz. potrebe posameznika (npr. po sprejetosti, pripadnosti, prijateljstvu, 
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komunikaciji …). Neformalne interakcije imajo lahko močan vpliv tudi na doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev oz. na formalne interakcije. 

 

Tudi Malić (1988) pravi, da je oddelek učencev umetno oblikovana skupina, na katero je 

vplival zunanji poseg, zato nima narave spontane skupine učencev. V taki skupini prihaja do 

zapletenejših odnosov kot v spontano oblikovanih skupinah. 

 

McGrath in Francey (1996) pa pravita, da lahko pripadnost socialni skupini ali t.i. »razredni 

duh« učitelj razbere tudi iz posameznikovega doživljanja skupine, pokazatelji le-tega so tudi 

učenčevi opisi skupine, saj skupino, do katere čuti veliko pripadnost in jo doživlja kot prijetno 

zadovoljujoče okolje, opisuje z besedami mi in naš, le redko pa z jaz ali oni. 

 

Vsaka gruča ljudi, ki npr. na postaji čaka avtobus, še ni socialna skupina, kljub temu da želi 

vsak posameznik storiti isto – počakati avtobus in se z njim odpeljati. Ljudi v taki skupini nič 

ne povezuje, med seboj se ne poznajo. Nenadoma pa se pred njihovimi očmi zgodi nesreča. 

Tisti hip se situacija v gruči spremeni. Posamezniki hitijo pomagat, med slučajno izbranimi 

posamezniki tako pride do medsebojnih stikov, sodelovanja in spoznavanja. Prej anonimna 

gruča se je spremenila v skupino reševalcev s skupnim ciljem pomagati. Del skupine 

predstavljajo tudi posamezniki, ki se v situaciji ne znajdejo in samo stojijo ob strani, čeprav bi 

morda želeli pomagati (Marentič Požarnik, 1980, Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

Socialna skupina ima torej skupen cilj in je skupnost dveh ali več ljudi. Ima pa tudi druge 

značilnosti: 

 člani se medsebojno sporazumevajo in sodelujejo, 

 v njej obstajajo določena pravila obnašanja in načina vodenja ter sankcije za kršenje 

pravil, 

 v njej najdemo določeno delitev statusov in vlog (Marentič Požarnik, 1980, Virk-Rode 

in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

Torej je razred poleg neformalne in formalne skupine z osnovnimi značilnostmi skupine tudi 

socialna skupina, v kateri prihaja učenec v stik z vrstniki ter si tako širi razpon svojih 

socialnih izkušenj, navad in veščin, ki jih potrebuje v socialnem okolju (Virk-Rode, Belak-

Ožbolt, 1990). 
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Značilnosti razreda 

 

Razred ima: 

 skupni cilj, 

 naloge, ki omogočajo uresničitev cilja,  

 odnose, ki vladajo v skupini, 

 vezi, ki zagotavljajo notranjo kohezivnost razreda (Malić, 1988). 

 

Za razumevanje številnih interakcij, ki potekajo v razredu, je potrebno upoštevati še nekatere 

značilnosti razreda. Razred je multidimenzionalen prostor, ki ga sestavljajo številni 

posamezniki z različnimi cilji, preferencami in sposobnostmi. Za razrede je značilna 

simultanost; ob istem času prihaja do različnih procesov in vedenj. Dogodki v razredu 

potekajo s hitrim tempom in so nepredvidljivi. Dogajanje v razredu je javno, saj vedenje 

učitelja in učencev zaznavajo in presojajo vsi člani razreda. Razred ima svojo zgodovino, zato 

je pomen določenih učiteljevih ali učenčevih vedenj delno odvisen od prejšnjih dogodkov 

(Doyle, 1986, po Pečjak in Košir, 2002). 

 

Skupni cilji, katere člani razreda lahko dosežejo le z medsebojnim povezovanjem in 

sodelovanjem, so kriterij za določanje skupinskosti razreda. Če v razredu ni skupinskega cilja, 

tudi ni potrebe po sodelovanju (Bečaj, 2001). Bečaj (prav tam) meni, da razred sam po sebi 

nima skupinskega cilja. Učenci imajo navadno enake cilje (npr. priti v naslednji razred, dobiti 

čim boljše ocene ipd.), ki pa ne zahtevajo sodelovanja, temveč povzročijo prej tekmovalnost. 

 

Učitelj je tisti, ki lahko preko organizacije pouka spodbuja sodelovanje in medsebojno 

povezanost učencev (Pečjak in Košir, 2002). 

 

Za interakcijo med učenci v razredu je značilno (Žagar, 2009): 

 potreba vseh udeležencev po socialnih odnosih, 

 z razvojem se spreminjajo vzorci socialnih odnosov, 

 socialni odnosi v razredu vplivajo na učni proces, 

 lastnosti temperamenta udeležencev vplivajo na kvaliteto interakcije, 

 prepoznavanje temperamenta učencev pomaga učitelju pri vzpostavljanju dobrih 

odnosov. 
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2.2 Medosebni odnosi v razredu 

 

»To, kar dela človeka, da je zares človek, so odnosi do drugih ljudi.« (Brajša, 1993) 

 

Človek vstopa v odnose z drugimi ne glede na to, ali si to želi ali ne. Njegova kvaliteta je 

odvisna od kvalitete njegovih odnosov z drugimi (prav tam). 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 737) je pojem ODNOS razložen kot: 

 tisto, kar obstaja med stvarema, stvarmi, ki imajo z določenega stališča nekaj 

skupnega, 

 tisto, kar obstaja med posamezniki, skupinami: ob skupni dejavnosti, ob sodelovanju 

ali v osebnem življenju, 

 tisto, kar se izraža, kaže v ravnanju s kom, vedenju do koga, 

 tisto, kar se kaže, izraža v ocenjevanju, presojanju česa, 

 v odnosu do izraža omejitev, izhodišče pri opredeljevanju. 

 

Odnos je tisto, kar povezuje stvari ali ljudi. V šoli se najpogosteje izpostavlja medosebni 

odnos med učiteljem in učenci ter vzgojno-izobraževalni vpliv, ki ga ima učitelj na učence, 

velikokrat pa se pozabi na odnos med vrstniki, ki pa ima prav tako zelo pomemben vpliv  za 

učence.  

 

V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na odnos med posamezniki, natančneje odnos 

med učenci v razredu, ter raziskala, kako učitelj ugotavlja in izboljšuje socialne odnose med 

učenci ter vpliva nanje. 

 

»Medosebni odnosi so odnosi med dvema ali več osebami, za katere je značilna močna in 

raznolika soodvisnost, ki traja dlje časa.« (Ule, 2009) 

 

Giddens (2000; po Ule, 2009) meni, da gre v odnosih za »povezanost življenj«, saj svoje 

življenje povezujemo z življenji bližnjih oseb. V socialni skupini je potrebno veliko 

komunikacije, da se vzpostavi zaupanje med člani skupine.  
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Vstop v šolo postavlja pred otroka nove zahteve po prilagajanju, po delavnosti in nov sistem 

pravil vedenja v šolskem prostoru. V šoli se otrok sreča z novimi sošolci, s katerimi navezuje 

stike, komunicira in se uveljavlja v medosebnih odnosih (Smrtnik Vitulić, 2009). 

 

Dobri medosebni odnosi so zelo pomembni za celotno šolsko delo in pomembno vplivajo na 

učinkovitost cele skupine. Če so socialni odnosi v razredu slabi, z večjim številom osamljenih 

in odklonjenih otrok, se to opazi v sovražnem vzdušju, nizki skupinski morali in slabi 

komunikaciji med člani skupine (Gronlund, 1959, po Žorga, 1987).  

 

Tudi Bečaj (2001) meni, da imajo medosebni odnosi v razredu velik pomen za celotno šolsko 

delo, učinkovitost skupine in za razvoj posameznikove osebnosti. Ustvarjanje šolske kulture s 

poudarkom na strpnosti, solidarnosti, sodelovanju, medsebojni pomoči in naklonjenosti lahko 

uspešno dosežemo le v skupini, v kateri se je tega mogoče naučiti »v živo«. Le v kakovostni 

socialni skupnosti je možno prepoznavanje, razumevanje in uspešno obvladovanje 

tekmovalnosti, napetosti, konfliktov, različnosti in nestrpnosti. Od kakovosti medosebnih 

odnosov v razredu je odvisna tudi kakovost učenja in poučevanja. Tudi težave, ki nastajajo v 

učno-vzgojnem procesu in se jim ni mogoče ogniti, je v dobri skupnosti mogoče reševati 

učinkovitejše, kot če je ta razbita. Prav tako je v taki skupini navadne in vsakodnevne težave 

mogoče izkoristiti za učinkovitejši socializacijski proces.  

 

Žorga (1987) pravi, da medosebni odnosi med učenci vplivajo na njihova čustva in stališča do 

drugih in samih sebe ter na učinkovitost dela v skupini.  

 

Prav tako tudi Gronlund (1959, po Žorga, 1987) navaja nekatere pozitivne vplive izboljšanja 

socialnih odnosov v razredu na učenje posameznika: dobri medosebni odnosi omogočijo 

varnost, ki zmanjšuje otrokove napetosti in mu omogoči, da se bolje osredotoči na samo 

nalogo; socialni pritisk, ki ga otrok občuti kot posledico sprejetja s strani vrstnikov, povečuje 

njegovo motiviranost za učenje; večje število socialnih stikov, ki so posledica povezanosti 

skupine v razredu, omogoča učinkovitejšo izmenjavo mnenj med učenci, kar izboljšuje 

učenčevo delo v razredu ter tudi zvišana morala, ki izhaja iz učinkovitih socialnih odnosov v 

razredu, ustvarja v učencu pozitivna stališča do učenja in šole nasploh. 

 

Po mnenju mnogih psihologov je osebnost produkt medosebnih odnosov, saj je od odnosov z 

vrstniki močno odvisno, kakšen pogled nase in na svet okoli sebe bo imel otrok. Otrok, ki se v 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anamarija Mirtič; diplomsko delo 

17 

svojih odnosih čuti varnega, bo zaupal v samega sebe, pa tudi v druge ljudi. Varnost, ki izhaja 

iz sprejetja s strani drugih, mu omogoča razvijanje socialnih veščin in ustreznih socialnih 

stališč za dobre medosebne odnose tudi v odrasli dobi (Žorga, 1987). 

 

Otrok, ki se čuti osamljenega ali odklonjenega s strani svojih vrstnikov, hitreje dobi občutek 

neustreznosti in dvoma vase ter se umika pred nadaljnjimi socialnimi stiki. Do ostalih je lahko 

tudi agresiven in sovražen. Konflikti in čustvene napetosti, ki izhajajo iz slabih socialnih 

odnosov, upočasnjujejo otrokov osebnostni razvoj, otežujejo njegovo socializacijo, omejujejo 

njegove izkušnje in zavirajo razvoj ustreznih socialnih veščin. Številne raziskave dokazujejo, 

da je negativni sociometrični status v otroštvu dober napovedovalec slabše prilagojenega 

adolescenta in odraslega (prav tam). 

 

2.2.1  Ugotavljanje medosebnih odnosov med vrstniki 

 

V relativno trajnih skupinah se med posamezniki razvije mreža naklonjenosti, simpatij, 

antipatij, prestiža ali spregleda. Člani skupine ne gojijo do vseh članov enakih odnosov.  

 

V socialni psihologiji obstajajo različne metode za merjenje strukture socialno-emocionalnih 

odnosov v skupini (Nastran Ule, 1994). 

 

Informacije o posameznikovem položaju v razredu ter o odnosih med učenci učitelj ponavadi 

dobi z opazovanjem in pogovori z učenci, lahko pa tudi s pomočjo različnih vprašalnikov ali z 

uporabo sociometrične preizkušnje. Najpogosteje uporabljeni metodi sta prav neposredno 

opazovanje in sociometrična preizkušnja. 

 

Opazovanje 

 

Opazovanje je najstarejša neposredna tehnika zbiranja podatkov. Postopek opazovanja 

zahteva prisotnost opazovalca, vendar pa nudi v primerjavi z drugimi tehnikami najbolj 

veljavne podatke, pa tudi podatke, ki bi jih bilo težko zbrati z drugimi tehnikami (Cencič, 

2009). 
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Opazovanje v razredu ni povsem objektivno, saj je odvisno od pristranskosti opazovalca, zato 

je toliko bolj pomembno predhodno načrtovanje opazovanja (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2004). 

 

Veljavnost podatkov, dobljenih z opazovanjem, je odvisna tudi od možnosti neomejenega 

dostopa do opazovanja, da se dobi »naravno« sliko dogajanja; od časa opazovanja, da ne 

opazujemo le enkrat; od natančnosti beleženja ali možnosti uporabe tehničnih sredstev za 

preverjanje zanesljivosti dobljenih podatkov (Cencič, 2009). 

 

Ločimo več vrst opazovanj; glede na kraj opazovanja je možno opazovanje v naravnem 

okolju ali opazovanje v laboratoriju – v šoli poteka opazovanje v naravnem okolju (Smrtnik 

Vitulič, 2008). Glede na vlogo opazovalca poznamo opazovanje brez udeležbe in opazovanje 

z udeležbo – pri učiteljih, ki opazujejo odnose in posameznike v svojem razredu, je prisotno 

opazovanje z udeležbo. Tu je vedenje opazovanih posameznikov bolj naravno, zaradi boljšega 

poznavanja posameznikov pa lahko učitelj ta vedenja tudi bolje razume. Dobro je, da si učitelj 

svoja opazovanja takoj zabeleži, saj s tem prepreči, da bi pomembna opažanja pozabil. 

Pomanjkljivost je čustvena vpletenost učitelja, ki zmanjšuje objektivnost. Vedenje učitelja kot 

opazovalca pa vpliva tudi na vedenje učencev (prav tam). 

 

Opazovanje delimo tudi na introspekcijo in ekstraspekcijo. Pri introspekciji oseba zre vase in 

opazuje svoje mišljenje in doživljanje, pri ekstraspekciji pa je opazovalec ločen od 

opazovanca, predmet tega opazovanja pa je vedenje osebe v določeni situaciji. 

 

Pri opazovanju si pomagamo z različnimi shemami, formularji ali drugimi instrumenti, ki so 

lahko tudi v obliki kontrolnih list ali ocenjevalnih lestvic (Cencič, 2009). 

 

Smrtnik Vitulić (2008) našteje tudi napake prisotne pri opazovanju, ki jih lahko naredimo pri 

presojanju lastnosti ljudi in so posledica intuitivnih ali implicitnih človekovih predstav. Ena 

izmed njih je prvi vtis, ki se oblikuje še preden imamo o posamezni osebi dovolj informacij. 

Pri »halo« učinku lahko npr. dobro mnenje o opazovani osebi posplošimo na druga področja. 

Pri napaki »simpatije« in »antipatije« lahko nam simpatične osebe bolje ocenimo in obratno, 

pri »logični« napaki pa imamo pojave logično povezane, čeprav niso. Ena izmed napak je tudi 

težnja po uporabi določenega načina opazovanja, npr. nagnjenost k uporabi srednjih ali 
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skrajnih ocen, možna pa je tudi napaka kontrasta, pri kateri ljudi ocenjujemo nasprotno od 

samega sebe.   

 

Sociometrična preizkušnja 

 

Pogosto se za ugotavljanje medosebnih odnosov v razredu uporabi tudi sociometrično 

preizkušnjo. Morenova sociometrična metoda prikaza skupinske strukture je ena najbolj 

znanih metod za ugotavljanje medosebnih odnosov v razredu. Ta relativno enostavna metoda 

temelji na analizi emocionalnih zvez med posameznimi člani skupine, odnosov privlačnosti in 

odbojnosti ter na proučevanju celotne strukture odnosov v skupini (Nastran Ule, 1994). 

 

Z njo lahko ugotavljamo sociometrični položaj oziroma socialno sprejetost posameznika v 

skupini (posameznik je lahko bolj ali manj priljubljen), povezanost med posameznimi člani 

skupine (kdo koga izbira, kako se učenci povezujejo med seboj) ter stopnjo povezanosti 

celotne skupine (Pečjak in Košir 2002, str. 16). 

 

Zupančič, Gril in Kavčič (2001, po Smrtnik Vitulić, 2009) navajajo, da za proučevanje 

medosebnih odnosov v razredu najpogosteje uporabljamo tri oblike sociometrične 

preizkušnje: poimenovanje vrstnikov – otrok poimenuje določeno število najljubših vrstnikov, 

ocenjevanje vrstnikov – otrok oceni vsakega vrstnika na večstopenjski lestvici in parne 

primerjave vrstnikov – otrok izbere ljubšega vrstnika v paru (pri tem mu predstavimo vse 

kombinacije parov). 

 

Vsak član skupine mora izbrati (dva ali tri) člane, s katerimi bi najraje ali najmanj rad 

opravljal neke aktivnosti ali sodeloval v odnosih, kot npr. sodelovanje pri skupnih aktivnostih 

skupine in sodelovanje pri zadovoljevanju določenih socialno-emocionalnih potreb (Nastran 

Ule, 1994). 

 

Sociometrični status, ki je definiran kot psihofizični položaj posameznika v  razredu, je 

določen s količino pozitivnih in negativnih izborov, usmerjenih k njemu s strani ostalih 

članov  razreda (Žorga, 1987). Hurlock (1956, str. 13) pravi, da je sociometrični status 

»pokazatelj uspeha, s katerim je posameznik zavzel svoje mesto v socialni skupini, in 

pokazatelj tega, v kolikšni meri se njegovi prijatelji radi igrajo z njim.« 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anamarija Mirtič; diplomsko delo 

20 

Sociometrična struktura skupine kaže povezanost med člani skupine- učencev v razredu. Ta je 

najbolj razvidna, če rezultate preizkušnje predstavimo grafično, v obliki sociograma (Pečjak 

in Košir, 2002). 

 

Kot navajata Jackson in Bracket (1998, po Pečjak in Košir, 2002), je sociometrična 

preizkušnja časovno bolj ekonomična kot opazovanje, njeni rezultati pa dajejo bolj celosten 

vtis o socialnih odnosih med učenci v razredu, saj vključujejo vsakega posameznika. 

 

Vendar pa obstajajo tudi negativne strani sociometrične preizkušnje. Bukowski in Newcomb 

ter Williams in Gilmour (1984, 1994; po Pečjak in Košir, 2002) poudarjajo, da se moramo ob 

uporabi sociometrične preizkušnje zavedati tudi njenih omejitev, saj s sociometrično 

preizkušnjo s pomočjo hipotetičnih vprašanj (npr. S kom bi se rad družil?) ugotavljamo 

hipotetične odnose v skupini. Tako pridobljeni rezultati predstavljajo podatek o želenem 

socialnem položaju posameznikov v skupini, ne pa nujno tudi o dejanskih prijateljskih 

odnosih med člani skupine. Druga pomembna omejitev sociometrične preizkušnje je 

spremenljivost njenih rezultatov v času, saj se socialni odnosi v skupini neprestano 

spreminjajo.  

 

Taka sociometrična metoda je uporabna za merjenje socialne klime v različnih delovnih, 

študijskih skupinah. Uporabljamo jo lahko v delovne namene za formiranje podskupin, 

povečanje delovne ali učne učinkovitosti ter raziskovalne in terapevtske namene za 

izboljšanje socialnoafektivne strukture skupine, vključitev osamljenih članov v skupino, 

razreševanje skupinskih konfliktov (Nastran Ule, 1994). 

 

2.2.2 Skupine otrok glede na sprejetost v skupini 

 

S podatki, zbranimi v sociometrični preizkušnji, otroke razvrstimo v pet tipov skupin otrok 

glede na sprejetost v skupini: 

 priljubljeni – veliko otrok jih izbere ali razvrsti kot zaželene, 

 zavrnjeni – veliko vrstnikov jih ne mara,     

 kontroverzni – med nekaterimi vrstniki so zaželeni, med drugimi pa nezaželeni, 

 prezrti ali izolirani – zelo redko so izbrani kot zaželeni ali nezaželeni, 
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 povprečni – v glavnem so sprejeti, a ne dosegajo ekstremnih rezultatov pri izbiri ali 

razvrščanju (Durkin, 1995). 

 

Priljubljeni učenci 

Durkin (1995) meni, da so priljubljeni otroci v primerjavi z ostalimi štirimi skupinami bolj 

sociabilni, prijateljski in sodelovalni, uspešneje rešujejo socialne probleme, se učinkovito 

pogajajo z vrstniki in so jim v podporo. Priljubljene otroke težje prepoznamo ob začetku 

opazovanja v skupini, saj pogosto niso najbolj dominantni, aktivni ter izrazito komunikativni.  

 

Tudi Newcomb, Bukowski in Patee (1993, po Pečjak in Košir, 2002) menijo, da kažejo 

priljubljeni učenci višjo stopnjo sociabilnosti in kognitivnih sposobnosti ter nižjo stopnjo 

umika in agresivnosti od povprečnih učencev. Njihove sposobnosti reševanja problemov pa so 

boljše kot pri povprečnih učencih, v primerjavi s katerimi kažejo tudi bolj pozitivna socialna 

dejanja in osebnostne poteze ter boljše prijateljske odnose. Priljubljeni učenci imajo tudi 

boljšo samopodobo, še zlasti socialno samopodobo, kot učenci iz drugih sociometričnih 

skupin (Jackson in Bracken, 1998, po Pečjak in Košir, 2002). Kennedy (1990, po Pečjak in 

Košir, 2002) pravi, da so priljubljeni učenci fizično privlačnejši in bolj urejeni kot učenci iz 

ostalih sociometričnih skupin. 

 

Zavrnjeni učenci 

 

Ti so bolj uporni in kritični do vrstnikov, pretirano živahni, pogosto agresivni, več časa se 

igrajo sami in se počutijo bolj osamljeni kot otroci iz drugih skupin (Asher, Pakhurst, Hymel 

in Williams, 1990, po Smrtnik Vitulić, 2009). Žagar (2009) pravi, da so možni tudi drugi 

vzroki, da je učenec zavrnjen, npr. fizična neprivlačnost ali izstopajoče vedenje otroka.  

 

Tudi drugi raziskovalci (Dodge, Coie, Pettit in Price, 1990; Masten in Coatsworth, 1998; 

Newcomb in sod., 1993; A. W. Pope, Bierman in Mumma, 1991; po Papalia, 2003) menijo, 

da so otroci lahko nepriljubljeni zaradi različnih razlogov. Nekateri so preveč agresivni, drugi 

hiperaktivni in nepozorni, nekateri introvertirani. Bierman, Smoot in Aumiller (1993, po 

Papalia, 2003) menijo, da so nekateri otroci nepriljubljeni zato, ker se obnašajo nespametno in 

nezrelo oz. so zaskrbljeni in negotovi. Pogosto so tudi neobčutljivi za druge otroke in se 

novim situacijam ne prilagodijo dobro. Nekateri otroci se neprimerno vedejo do skupin 

nasprotnega spola (Sroufe, Bennett, Englund, Urban in Schulman, 1993, po Papalia, 2003), 
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Rabiner in Coie (1989, po Papalia, 2003) pa menita, da nekateri otroci že vnaprej pričakujejo, 

da jih vrstniki ne bodo marali, kar pa velikokrat postane samouresničujoča napoved. 

 

Zavrnjeni učenci imajo nižjo samopodobo na vseh področjih – socialnem, čustvenem, 

akademskem, družinskem in fizičnem, kot priljubljeni učenci ter nižjo fizično samopodobo 

kot učenci iz drugih sociometričnih skupin. 

 

L. Porter (1996, po Pečjak in Košir, 2002) deli zavrnjene učence v štiri skupine: agresivni 

zavrnjeni učenci, fizično neprivlačni zavrnjeni učenci, zavrnjeni učenci, ki kažejo nenavadne 

vzorce vedenja, in zavrnjeni učenci, ki ne kažejo nobene izmed naštetih značilnosti. 

 

Raziskave kažejo, da je v razredu zavrnjenih od 10 do 20 odstotkov učencev (Pečjak in Košir, 

2002). Med zavrnjenimi učenci je 40 do 50 odstotkov takšnih, ki jih vrstniki zaznavajo kot 

agresivne, 10 do 20 odstotkov pa predstavljajo plahi otroci, ki težijo k umiku iz socialnih 

situacij (Cillessen, 1992, po Pečjak in Košir, 2002). 

 

Tudi Žorga (1987) meni podobno kot ostali raziskovalci, da je odklanjanje posameznika lahko 

rezultat aktivne nesimpatije ostalih zaradi obnašanja posameznika, lahko pa se pojavi, ker je 

otrok plašen, zadržan ali neopredeljen v svojem vedenju. Skupina lahko izloči posameznika 

tudi zato, ker se preveč razlikuje od ostalih članov skupine po svojem izgledu, inteligentnosti, 

osebnosti, družinskem ozadju, interesih ali samo po eni od naštetih stvari. 

 

Po mnenju nekaterih raziskovalcev (Žorga, 1987) so osebe, ki imajo najnižji sociometrični 

status, tudi najslabše prilagojene osebe: ne znajo nadzorovati svojih čustev ter izgledajo bolj 

impulzivne in egocentrične.  

 

Putallaz in Gottman (prav tam) sta ugotovila, da nepriljubljeni otroci, kadar vstopajo v novo 

skupino, veliko nasprotujejo, zastavljajo informirajoča vprašanja, govore o samem sebi ter 

navajajo svoja občutja in mnenja v večji meri kot priljubljeni otroci. Na tak način skušajo 

pritegniti pozornost skupine nase. To vedenje pri vrstnikih povzroči odklanjanje in 

ignoriranje. 
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Kontroverzni učenci 

 

Kontroverzni učenci so dokaj agresivni. Pri nekaterih otrocih so sprejeti, pri nekaterih pa 

nepriljubljeni. Kontroverzni otroci agresivnost pogosto uporabljajo kot način doseganja 

svojega položaja v skupini (Zupančič idr., 2001, po Smrtnik Vitulić, 2009). Newcomb idr. 

(1993, po Pečjak in Košir, 2002) menijo, da imajo ti otroci boljše socialne spretnosti kot 

zavrnjeni učenci, tudi njihove kognitivne sposobnosti so višje kot pri zavrnjenih učencih, v 

stopnji pozitivnih socialnih dejanj, pozitivnih osebnostnih potez in prijateljskih odnosih pa so 

enakovredni priljubljenim učencem. 

 

Prezrti ali izolirani učenci  

 

Prezrti ali izolirani učenci se igrajo na kognitivno manj zrele načine, izražajo večji delež 

egocentričnega govora, so bolj socialno zadržani in plahi kot drugi otroci (Rubin, 2000, po 

Smrtnik Vitulić, 2009). Pogosto so odmaknjeni od skupine, previdni in plašni v socialnih 

stikih in imajo neugodno mnenje o sebi. Newcomb idr. (1993, po Pečjaki in Košir, 2002) 

omenjajo, da kažejo prezrti najmanj razlik v primerjavi s povprečnimi učenci, so manj 

agresivni in manj sociabilni kot povprečni učenci, imajo manj socialnih interakcij in kažejo 

manj pozitivnih socialnih dejanj ter osebnostnih potez kot povprečni učenci. 

 

L. Porter (1996, po Pečjak in Košir, 2002) poudarja, da je prezrtost v razredu ponavadi 

začasna in se ne povezuje z dolgoročnimi prilagoditvenimi težavami.  

 

Povprečni učenci  

 

Ti učenci pa v raziskavah sociometričnega statusa predstavljajo standard za primerjavo 

(Pečjak in Košir, 2002).  

 

Helena Smrtnik Vitulić (2009) meni, da je težko prepoznati zvezo med socialnim obnašanjem 

in položajem v skupini. Ne moremo povsem vedeti, ali postanejo otroci priljubljeni/ 

zavrnjeni/ prezrti zaradi svojega socialnega obnašanja ali pa razvijejo določeno socialno 

obnašanje posledično, kot odziv na njihov položaj v skupini vrstnikov. 
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Tudi Hartup (1983, po Pečjak in Košir, 2002) meni, da so odnosi med vrstniki na eni strani 

produkt razvitosti določenih socialnih spretnosti učenca, po drugi strani pa se otrok številnih 

pomembnih socialnih spretnosti nauči v interakcijah z vrstniki. 

 

Hurlockova (1956, str. 319–323, po Žorga, 1987) navaja elemente, ki vplivajo na otrokovo 

priljubljenost in so jih potrdili tudi številni sodobnejši raziskovalci v svojih raziskavah: 

 Spol 

Deklice naj bi bile bolj priljubljene od dečkov. 

 Inteligentnost  

Otroci z dobrim šolskim uspehom so bolj priljubljeni, tudi učenci, ki zaostanejo in 

tako ponavljajo razred, naj bi imeli v novem razredu malo prijateljev. 

 Zdravstveno stanje 

Otroci dobrega zdravja, telesne razvitosti, boljše splošne kondicije so bolj priljubljeni. 

 Zunanji izgled 

V osnovni šoli ima zunanji izgled pomembno vlogo pri izboru prijateljev. Otroci s 

privlačno zunanjostjo naj bi bili bolj priljubljeni. 

V neki študiji so ocenili, da imata dve tretjini priljubljenih otrok privlačno zunanjost. 

 Začetni vtis priljubljenosti 

Začetni vtis, ki ga otrok pridobi od drugih, se težko spremeni. Otrok, ki ima prijatelje, 

je tudi od drugih dobro sprejet, otrok, ki nima nekih pravih prijateljev, je velikokrat 

izločen od celotne skupine. 

 Bližina skupini 

Če ima otrok več možnosti za stike z drugimi otroki, ima več možnosti za sklepanje 

prijateljstev in pridobivanja ugleda. 

 Družinsko ozadje 

Medsebojno prilagajanje staršev in odnosi med sorojenci v družini naj bi imeli vpliv 

na socialno prilagajanje otroka. Otrok iz družine, kjer je malo trenj in napetosti, je bolj 

priljubljen od tistega, ki prihaja iz družine, kjer vladajo napetosti in trenja med člani 

družine. 

 Socialno-ekonomski status družine 

Veliko priljubljenih otrok izhaja iz družin z višjim kulturnim in socialno-ekonomskim 

statusom. 
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 Socialni vpogled 

Otrok je uspešnejši v prilagajanju socialni skupini, če zna pravilno oceniti samega 

sebe in ostale v skupini; tako je tudi bolj priljubljen. 

 Stopnja prilagojenosti 

Dobro prilagojen otrok je bolj sprejemljiv tako za vrstnike kot za odrasle.  

 

Med najmanj popularne lastnosti pa  sodijo: gospodovalnost, napadalnost, pomanjkanje čuta 

odgovornosti, ljubosumnost zaradi uspehov drugih, sebičnost (E. Hurlock, po Žlebnik, 1975). 

 

Tudi Zupančič (1999) navaja podobne dejavnike, ki vplivajo na otrokovo priljubljenost, 

dodaja pa tudi pomen učiteljevega odnosa do otroka. V otroštvu je ta vpliv pozitiven, saj se 

otroci raje družijo s tistimi, ki jih ima učitelj raje. 

 

Otrok, ki je že nekje priljubljen, npr. v razredu, je zelo priljubljen tudi drugje, na primer na 

igrišču. Otroka, ki ni priljubljen med vrstniki, ponavadi tudi drugi ne izbirajo za prijatelja. 

 

Če otroka skupina ne sprejme, se začne istovetiti in identificirati z odraslimi, pri čemer je 

prikrajšan za pomemben del izkustva, kar lahko v njem ustvarja celo motnje (Žlebnik, 1975). 

 

Rahla odmaknjenost posameznika še ni velik problem, prav tako pa tudi velika družabnost 

posameznika ne zagotavlja, da je s tem učencem v socialnem pogledu vse v redu. V nekaterih 

primerih kaki otroci sploh ne morejo zdržati brez družbe, je manj prijateljski, ima nekatere 

egoistične poteze, rad ukazuje ostalim otrokom ter zna biti zavisten in škodoželjen. 

 

Lahko je tudi obratno pri otroku, ki je plah in se zbliža le z enim ali dvema sošolcema, 

premore pa veliko sočutja in kolektivnega čuta (prav tam).  

 

Priljubljenost ali nepriljubljenost posameznega učenca lahko doživi tudi nenaden preobrat. 

Učenec, ki sicer ni najbolj priljubljen, ni pa tudi nepriljubljen in ima v razredu bolj neodločen 

položaj, lahko postane tarča napadalnosti voditelja in drugih sošolcev že ob najmanjšem 

vzroku. Lahko pa kakšen učenec postane zelo hitro priljubljen, če npr. doživi kakšen 

nepričakovan uspeh v šolskem ali izvenšolskem delu (prav tam). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anamarija Mirtič; diplomsko delo 

26 

Masten in Coatsworth (1998, po Papalia, 2003) pravita, da si otroci pogosto že v družini 

pridobijo vedenje, ki vpliva na priljubljenost. C. H. Hart, Ladd in Burleson (1990, po Papalia, 

2003) menijo, da so otroci avtoritarnih staršev, ki svoje otroke kaznujejo, manj priljubljeni 

med vrstniki, saj le-ti pogosto grozijo tudi drugim otrokom ter so do njih neprijazni. 

 

Na priljubljenost otroka vpliva tudi kultura. X. Chen, Rubin in Li (1997, po Papalia, 2003) 

navajajo primer raziskave v zahodnjaški ter kitajski kulturi. Ugotovili so, da obstaja v obeh 

kulturah dvosmerna povezava med šolskimi dosežki in družbeno uspešnostjo. Otroci z 

visokimi učnimi dosežki so pogosto priljubljeni in socialnospretni; dobro prilagojeni otroci, ki 

jih imajo drugi radi, pa so ponavadi dobri v šoli. Obstaja pa razlika v nekaterih značilnostih; 

npr. plahost in rahločutnost na Kitajskem cenijo, zato so otroci s temi značilnostmi bolj 

priljubljeni na Kitajskem kot v zahodnjaški kulturi, kjer teh značilnosti ne cenijo. 

 

Vendar pa omenjeni avtorji menijo, da vpliv kulture pogosto preglasijo razvojni procesi, ki so 

bolj ali manj univerzalni. 

 

2.2.3 Povezanost sociometričnega statusa z drugimi dejavniki 

 

Obstaja veliko raziskav značilnosti učencev v povezavi s socialno sprejetostjo, ki so v obliki 

krožnega odnosa.  

 

Povezanost med socialno sprejetostjo in šolskim uspehom 

 

Petillon (1978, po Pečjak in Košir, 2002) je s povzetkom raziskav, ki so se ukvarjale s 

preučevanjem odnosa med socialno sprejetostjo in šolskim uspehom ugotovil, da je stopnja 

povezanosti med sociometričnim statusom in šolskim uspehom odvisna od dolžine šolanja, saj 

je povezava v šolah, kjer izobraževanje poteka dalj časa, večja kot v šolah, kjer je dolžina 

izobraževanja krajša; socialno nesprejeti – predvsem odklonjeni, manj prezrti učenci, so 

pogosteje učno neuspešni učenci, težave v odnosih s sošolci pa negativno vplivajo na stopnjo 

storilnostne motivacije in raven aspiracije, kar ima za posledico slabšo učno uspešnost. 

 

Obstaja tudi obraten proces: učno neuspešen učenec bo slabše sprejet s strani vrstnikov in 

učiteljev, zato ima tak učenec manjši občutek čustvene varnosti in se slabše samovrednoti. To 
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še dodatno zmanjšuje učenčevo motivacijo za delo, kar vodi do slabše učne uspešnosti 

(Pečjak in Košir, 2002). 

 

Socialni odnosi, ki jih otrok naveže v razredu, močno vplivajo na šolske uspehe. Oswald in 

Krappmann (Gurtler, 1994) sta z raziskavo ugotovila, da otrokom v problematičnem položaju 

v razredu sošolci pogosteje odrečejo pomoč, medtem ko otrokom z dobrimi odnosi v razredu 

drugi pogosteje pomagajo, imajo pa tudi boljše ocene. 

 

Otroci z dobrimi odnosi v razredu pogosteje spontano sodelujejo pri učenju, otroci, ki nimajo 

dobrih medsebojnih odnosov v razredu, pa ne morejo delati in izmenjati mnenj skupaj z 

drugimi učenci, zato se tudi težje učijo (Gurtler, 1994). 

 

Raziskava beograjske psihologinje dr. V. Čolanović (Smiljanić-Čolanović 1954, po Žlebnik, 

1975) je pokazala, da so bili najbolj priljubljeni učenci v razredu tudi po uspehu najboljši 

(največ odličnih in prav dobrih). Vendar pa z naraščajočo starostjo lahno upada odstotek 

odličnih učencev med priljubljenimi otroki, veča pa se odstotek priljubljenih otrok s prav 

dobrim uspehom. 

 

Green s sodelavci (1980, po Cugmas, 1995) povzema glede na ugotovitve drugih avtorjev, da 

so tisti otroci, ki so na šolskem področju uspešni, bolj popularni med vrstniki in bolj spretni v 

socialnih odnosih. 

 

Povezanost med socialno sprejetostjo in vedenjem v socialnih situacijah 

 

Petillon (1978, po Pečjak in Košir, 2002) navaja različne razloge za povezanost med socialno 

sprejetostjo in vedenjem v socialnih situacijah: socialno nesprejeti učenci imajo manjšo 

možnost sodelovanja s sošolci, to pa vodi k nerealističnemu zaznavanju socialnega okolja in k 

težavam v vedenju; osamljeni/ zavrnjeni učenci imajo tudi manj možnosti in izkušenj pri 

vživljanju v druge ter manj možnosti učiti se reševanja konfliktov, zato se jih običajno lotijo 

reševati na napačen način. 

 

Po Petillonu (prav tam) obstaja tudi med socialno sprejetostjo in vedenjem v socialnih 

situacijah vzajemen vpliv. 
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Kurdek in Krile (1982, po Cugmas, 1995) navajata, da imajo priljubljeni otroci bolje razvite 

socialno kognitivne spretnosti, torej so bolje seznanjeni s tem, kako navezati prijateljske stike, 

uspešno komunicirati, se vključiti v skupinsko komunikacijo, bolje poznajo norme in 

vrednote vrstnikov, prilagajajo svoje socialne spretnosti zahtevam situacije in drugo.  

 

Ista raziskovalca (prav tam) trdita tudi, da je otrok, ki kaže visoko stopnjo medosebnega 

razumevanja in zaznava, da ima sam dobro razvite socialne spretnosti, bolj motiviran za 

druženje z vrstniki. Druženje z vrstniki pa mu omogoča nadaljnji razvoj socialnih spretnosti. 

 

Kurdek in Krile (prav tam) sta v raziskavi, ki sta jo izvedla od 3. do 8. razreda osnovne šole, 

ugotovila, da otroci, ki so bili večkrat pozitivno izbrani v sociometrični tehniki, bolje 

razumejo druge, otroci, ki so dobili več negativnih izbir, pa so pokazali manjše medsebojno 

razumevanje.  

 

Tudi Luftig in Nichols (1990, po Cugmas, 1995) navajata, da otroci, ki so med vrstniki 

popularni, želijo sodelovati z drugimi, jih voditi in spodbujajo aktivnost. Odklonjeni otroci  so 

fizično ali besedno agresivni. Značilno za prezrte otroke pa je, da so sramežljivi, socialno 

neaktivni in introvertirani. 

 

Kot sta ugotovila Kurdek in Krile (1982, po Cugmas, 1995), obstaja tendenca, da je pozitivna 

zveza med stopnjo medosebnega razumevanja in stopnjo priljubljenosti med vrstniki večja pri 

starejših kot pri mlajših otrocih. 

 

Cohn (1990, po Cugmas, 1995) glede na raziskave drugih avtorjev navaja, da so odklonjeni 

otroci bolj agresivni, razdiralni in večkrat začno prepire. V kasnejših letih jih več postane 

delinkventov in prekine šolanje.  

 

Priljubljeni otroci pa v kasnejših letih nimajo toliko problemov pri prilagajanju.  

 

Povezanost med socialno sprejetostjo in samopodobo 

 

Petilllon (1978, po Pečjak in Košir, 2002) je na podlagi raziskav o povezanosti med socialno 

sprejetostjo in samopodobo trdil, da obstaja visoka pozitivna povezanost med samooceno 

priljubljenosti in samozaupanjem, da odklanjanje s strani vrstnikov vpliva negativno na 
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samovrednotenje učenca ter da je neugoden socialni položaj pogosto povezan z negativnimi 

pričakovanji s strani sošolcev, kar vpliva na samopodobo. 

 

Po Petillonu obstaja tudi med socialno sprejetostjo in samopodobo vzajemen vpliv. 

 

Kurdek in Krile (1982, po Cugmas, 1995) trdita, da se otroci, ki izražajo pozitivno socialno 

samopodobo, lažje približajo drugim in drugi se lažje približajo njim. Otroci, ki izražajo 

negativno socialno samopodobo, pa so zaprti vase. 

 

Tudi Wheeler in Ladd (1982, po Cugmas, 1995) trdita, da otrokova socialna samopodoba 

vpliva na obnašanje in posledično na kvaliteto odnosov z vrstniki. 

 

Vpliv kontekstualnih dejavnikov na socialne odnose v razredu 

 

Tudi okoliščine, v katerih potekajo socialne interakcije, vplivajo na socialne odnose in 

posameznikov socialni položaj v razredu (Pečjak in Košir, 2002). 

 

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na socialno strukturo razreda, je starost učencev. Moreno 

(1962, po Pečjak in Košir, 2002) je poročal, da se s starostjo povečuje število bolj 

kompleksnih sociometričnih struktur: učenci se povezujejo v strukture verig, kvadratov in 

trikotnikov. 

 

Na socialne odnose med člani razreda pa vpliva tudi način, kako učitelj strukturira pouk, saj je 

raziskava primerjav socialne strukture razreda pri različnih tipih razredne interakcije, ki jo je 

opravila M. T. Hallinan (1976, po Pečjak in Košir, 2002), dokazala, da je v bolj odprto 

organiziranih razredih, kjer učitelj pri pouku uporablja več skupinskega dela in bolj vzpodbuja 

interakcijo med učenci, manj učencev na ekstremnih pozicijah, da so vzajemne izbire 

stabilnejše ter da je socialna struktura razreda bolj fleksibilna. 
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2.3 Spodbujanje medosebnih odnosov in reševanje problema nesprejetosti 

v razredu  

 

Šola lahko v veliki meri vpliva na otrokov osebnostni razvoj in mu omogoči veliko izkušenj v 

socialnih odnosih. Otroci v šoli vstopajo v številne socialne odnose s svojimi vrstniki, saj tu 

preživijo večji del dneva (Žorga, 1987). 

 

Helena Smrtnik Vitulić (2009) omenja, da je v slovenskem Zakonu o osnovni šoli (Šolska 

zakonodaja, 1996) zapisano, da naj bi učitelji poleg spoznavnih ciljev posameznega predmeta 

uresničevali tudi splošne cilje izobraževanja, npr. spodbujanje skladnega spoznavnega, 

čustvenega in socialnega razvoja posameznika, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje 

drugačnosti in sodelovanje z drugimi. 

 

Storilnostni smotri vse prepogosto izpodrivajo vzgojne smotre in intelektualni razvoj ima 

preveč prednosti na škodo čustvenemu in socialnemu. Če bi bil učitelj bolje seznanjen s 

skupinsko dinamiko razreda, če bi povečal svojo občutljivost za skupinske procese v razredu, 

bi bolje dosegel čustvene in socialne smotre (Žorga, 1987). 

 

Sama menim, da so vzgojni cilji šole zelo pomembni pri razvoju otroka, saj se le tako učenec 

najbolje nauči, kako ustrezno reševati nasprotja, veščine komuniciranja in strpnost za 

drugačnost.  

 

Naloga šole je omogočiti otrokom pogoje za nemoten socialni razvoj. Nekateri učenci se lažje 

vključujejo v kolektiv, drugi težje, nekateri so v njem priljubljeni, drugi prezrti, tretji pa celo 

odklonjeni (Žorga, 1987). Razred kot skupina ima veliko možnosti vključevanja vseh 

drugačnosti, osebnostnih značilnosti in težav posameznikov. Te se lahko izkoristi 

konstruktivno, kot sredstvo vzgoje, osebnostnega razvoja in socializacije, lahko pa se jih 

izrabi destruktivno – kot odklonitev, izobčenje in ožigosanje posameznikov  

 

Lewis (1995, po Pergar Kuščer, 2000) navaja, da je za učinkovito poučevanje in delo z otroki 

pomembna učiteljeva občutljivost za otrokove psihološke potrebe v skupini vrstnikov. 
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Tudi Malić (1988) pravi, da mora učitelj dobro poznati tako posameznika in njegove 

posebnosti kot skupino učencev. V skupini je zelo zapletena socialna klima. Pomembno je, da 

učitelj pozna dinamiko skupine, saj le tako lahko aktivno vpliva na odnose v skupini. 

 

Če učitelj dobro pozna socialno strukturo razreda, lahko usmerja učence k pozitivnim ciljem, 

skrbi za tesnejšo povezanost razreda in neprisiljeno vključuje socialno izolirane v skupnost 

(Marentič Požarnik, 1980). 

 

Učiteljevo delo v razredu je delo s skupino in posameznikom. Na dinamiko odnosov med 

učenci v razredu ima veliko vlogo učitelj s svojimi značilnostmi vodenja skupine in 

usmerjanjem dela posameznika (Pergar Kuščer, Prosen, 2009). 

 

Petillon (1980, po Pečjak in Košir 2002, str. 54) opozarja, da je potrebno razmisliti, ko želimo 

pomagati osamljenim in nesprejetim učencem, o možnih vzrokih za njihov položaj v razredu 

in odgovoriti na vprašanja: Ali je učenec na lastno željo izključen iz interakcije? Ali se trudi, 

da bi se vključil v socialno interakcijo, pa nima učinkovite vedenjske strategije? Ali je učenec 

prepuščen sam sebi? Ali kaže vedenjske lastnosti, zaradi katerih ga sošolci ne izbirajo, in če, 

katere? 

 

Pomoč socialno nesprejetim učencem je najbolj učinkovita, če v načrt reševanja vključimo 

vse udeležence: učenca, ki ima težave, sošolce ter učitelja. To je dolgotrajen proces, ki 

vključuje spreminjanje predstav učenca o samem sebi, predstave skupine o učencu (Rozman, 

1995) ter učiteljeve predstave o učencu. 

 

2.3.1 Delo s posameznikom 

 

Zavrnjeni in prezrti učenci imajo pogosto primanjkljaj na področju socialnih spretnosti, ki se 

kažejo v naslednjih oblikah vedenja: ne uporabljajo enakih socialnih spretnosti kot njihovi 

vrstniki, niso sposobni predvideti posledic lastnega vedenja, ne vedo, v kakšni situaciji je 

posamezno vedenje primerno (Pečjak in Košir, 2002). Zato je delo s socialno nesprejetimi 

učenci ponavadi usmerjeno na učenje ustreznih socialnih spretnosti. V vzpodbudnem 

socialnem okolju večina otrok sama razvije socialne spretnosti. Pri učencih, ki so zavrnjeni ali 

prezrti zaradi pomanjkanja socialnih spretnosti, pa se te najverjetneje ne bodo razvile 

spontano, brez posredovanja (Porter, 2000, po Pečjak in Košir, 2002). 
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Pri učencih, ki kažejo težave na področju socialnih spretnosti, ne gre nujno za pomanjkanje 

teh spretnosti. Lahko jih posedujejo, vendar jih ne uporabljajo zaradi različnih razlogov: 

pomanjkanja prave vrstniške skupine, že razvrednotenega socialnega statusa v vrstniški 

skupini, čustvenih težav, nesposobnosti procesiranja socialnih izkušenj in informacij, 

nesposobnosti ali nemotiviranosti za prosocialno vedenje, ali težav pri razločevanju, katero 

vedenje uporabiti v različnih okoliščinah (Porter, 2000, po Pečjak in Košir, 2002). 

 

Učence lahko poučimo, kako zamenjati neučinkovite in nesprejemljive oblike vedenja z bolj 

učinkovitimi in prosocialnimi vedenjskimi vzorci s pomočjo treningov socialnih spretnosti, ki 

vključujejo naslednje komponente (Pečjak in Košir, 2002): 

 pogovor o različnih socialnih spretnostih ter utemeljitev, zakaj se jih je pomembno 

naučiti; 

 ugotavljanje pravilnih in nepravilnih načinov uporabe določenih spretnosti; 

 simulacijske vaje določene socialne spretnosti (npr. igre vlog); 

 povratne informacije s strani učitelja in vrstnikov o učenčevem vedenju; 

 ojačevanje za uporabo naučenih spretnosti v naravnem okolju. 

 

Porter (2000, po Pečjak in Košir, 2002) meni, da je potrebno pred začetkom treninga socialnih 

spretnosti ugotoviti, kaj učenci že vedo o pravilih v medosebnih odnosih ter kako zaznavajo 

lastno socialno nesprejetost – če so motivirani za vključitev v skupino. 

 

Trening socialnih spretnosti za otroke se ponavadi nanašajo na spretnosti, kot so: znati se 

igrati, biti pozitiven, tvegati, sodelovati, biti zanimiv, zavzeti se zase ipd. (McGrath in 

Francey 1996, po Pečjak in Košir, 2002). Warden in Christie (2001, po Pečjak in Košir, 2002) 

pa predlagata aktivnosti za vzpodbujanje prosocialnega vedenja s pomočjo risb, ki 

predstavljajo primere prososcialnih in antisocialnih dejanj. 

 

Tudi s posrednimi načini lahko vplivamo na socialno sprejetost učencev v razredu, npr. z 

odpravljanjem bojazni – predvsem bojazni nastopanja pred sošolci ter s spodbujanjem 

samostojnosti učencev (Petillon, 1980, po Pečjak in Košir, 2002). Avtorja Coie in G. Krehbiel 

(1984, po Pečjak in Košir, 2002) pa ugotavljata, da so lahko pri učno manj uspešnih 

zavrnjenih učencih bolj kot treningi socialnih spretnosti za izboljšanje socialne sprejetosti v 
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razredu učinkoviti treningi, ki temeljijo na razvijanju občutka samoučinkovitosti na 

določenem učnem področju. 

 

Tudi Hurlockova (1956, po Rozman, 1995) meni, da moramo otroku pomagati, da je uspešen 

na nekem področju, v neki aktivnosti, nato je pripravljen pristopiti k drugim otrokom in 

rezultat je boljše socialno prilagajanje. Če ima težave s kontaktiranjem, ga naučimo, kako se 

vzpostavlja kontakt. Če otrok s svojim vedenjem moti ostale, mu pomagamo popraviti svoje 

moteče vedenje in da pokaže nek svoj talent in tako privlači pozornost skupine.  

 

Pri vključevanju v skupino lahko otroku pomaga, da pri organizaciji pouka upoštevamo 

njegove želje v zvezi s tem, s katerimi učenci bi se želel družiti, in to upoštevamo pri 

določanju sedežnega reda, pri organiziranju dela v parih ... (Petillon 1980, po Pečjak in Košir, 

2002). 

 

2.3.2 Delo z razredom 

 

Da učinkovito pomagamo socialno nesprejetim učencem pri integraciji v skupino, ni dovolj le 

izboljšanje učenčevih socialnih spretnosti, temveč je potrebno spremeniti tudi predstave 

sošolcev o učencu.  

 

Pečjak in Košir (2002) menita, da se vedenja učenca, ki so v ozadju njegovega nizkega 

sociometričnega položaja v skupini, npr. agresivnost, plahost, umik iz socialnih situacij, še 

bolj ojačujejo z vedenjem sošolcev do tega učenca. 

 

Za izboljšanje medosebnih odnosov med učenci in povečanje razredne kohezivnosti  obstajajo 

različne možnosti, ki jih lahko uporabi učitelj (Pečjak in Košir, 2002): 

 oblikovanje skupnih ciljev učencev ter s tem povečanje sodelovanja in zmanjšanje 

tekmovalnosti (npr. z različnimi oblikami sodelovalnega učenja) (Petillon, 1980, po 

Pečjak in Košir, 2002; Porter, 2000, po Pečjak in Košir, 2002); 

 razvijanje takih socialnih odnosov, ki omogočajo vključevanje (npr. pogovori o 

medosebnih odnosih, strpnosti, pomenu vedenja v socialnih odnosih, igre vlog, v 

katerih se učenci naučijo, kako vedenje drugih učencev vpliva na njihovo vedenje in 

obratno);učenje in modeliranje konstruktivnega reševanja konfliktov (npr. 
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prepoznavanje vzrokov za konflikte in iskanje bolj sprejemljivih oblik vedenja; 

(Petillon, 1980, po Pečjak in Košir, 2002)); 

 sociometrično grupiranje, to je takšen razpored v razredu, ki omogočajo učencem 

bližino tistih, s katerimi se dobro razumejo in počutijo (Gronlund, 1959, po Pečjak in 

Košir, 2002); 

 učenje socialnih spretnosti v razredu; 

 spodbujanje in organiziranje medsebojne (učne) pomoči med učenci (Porter, 2000, po 

Pečjak in Košir, 2002); 

 zmanjšanje tekmovalnih situacij v razredu in spodbujanje sodelovalnega pristopa med 

učenci ter zmanjšanje socialne razcepljenosti v razredu z oblikovanjem heterogenih 

skupin , v katerih so otroci iz različnih etičnih skupin (Vacha in sod., 1979, po Pečjak 

in Košir, 2002); 

 odpreti klike (močno zaprte skupine in vsaj nekatere od članov klike povezati z 

drugimi učenci v razredu (Vacha in sod., 1979, po Pečjak in Košir, 2002). 

 

Poleg teh metod obstaja še veliko različnih oblik in metod dela, npr: otroke lahko naučimo 

sprejemati drugačnosti. Otroci se že zelo zgodaj spontano zavedajo razlik: npr. nekdo jeclja, 

ne razume, veliko joka. Avtorica Ruth Charney (1993, po Rozman, 1995) za strpnost in 

sprejemanje drugačnosti uporablja simulacijske vaje. Oblikuje skupino otrok, ki naj bi imeli 

težavo ali lastnost, ki moti druge, in drugo skupino, ki te lastnosti nima. »Izobčeni« učenci 

hitro osvojijo namišljene vloge in se vživijo v doživljanje teh otrok, zato te simulacije 

prinesejo mnogo uvida.  

 

Pomembno je tudi spodbujanje empatije in drugih prosocialnih oblik vedenja v razredu. 

Sposobnost empatije lahko razvijamo preko opazovanja dogodkov v razredu, z igro vlog … 

Učitelj lahko opozarja učence, naj bodo pozorni na sošolce in njihova čustva, da znajo opaziti, 

če so jezni, žalostni, veseli, in se poskušajo vživeti vanje. Vživljanje v druge lahko 

spodbujamo tudi ob različnih slikah, kjer učenci opisujejo, kako se počutijo osebe na sliki. 

Učitelj pa mu pri tem pomaga z raznimi vprašanji (Kako, zakaj se oseba tako počuti …?). 

 

Zelo učinkovite metode za vživljanje so tudi igre vlog, kjer se učenci vživijo v določenega 

posameznika in tako lažje razumejo, kako se oseba počuti. 
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V šoli in razredu je veliko možnosti za spodbujanje prosocialnega vedenja. Učitelj lahko 

organizira razne delavnice socialnih veščin, spodbuja socialne dejavnosti: pomoč starejšim, 

prostovoljno delo, razne akcije zbiranja pokrovčkov, oblek za pomoči potrebnih ljudi .., 

spodbuja prijazno vedenje, izpostavlja pozitivne vrstniške odnose. 

 

Tudi Rozman (1995) meni, da lahko učitelj na različne načine vpliva na predstavo skupine o 

otroku, saj skupina potrebuje več časa, da spremeni globalni vtis o nekom. Učitelj lahko npr. 

ponudi priliko razredu, da spozna otroka, ki je plah in sramežljiv, ugodno razporedi otroke v 

učilnici pri sodelovanju in igri z drugimi, organizira skupinsko delo ter menjava vodstva v 

skupinah. 

 

Vendar pa nihče od odraslih ne more skupini diktirati, koga mora biti pripravljena sprejeti. 

Učitelj lahko samo pripravi take situacije, ki bodo omogočile skupini, da vidi otroka v 

»drugačni luči«  

 

2.3.3 Pomen učiteljevega vedenja in osebnosti za socialno sprejetost učencev v razredu 

 

Poleg prenašanja znanja učencem je zelo pomembna učiteljeva naloga, da ima pristen odnos z 

učenci, znati mora navezati stik tako s skupino učencev kot s posameznim učencem tega 

razreda in vsem omogočiti enake možnosti za razvoj. Poleg tega pa je učiteljeva naloga, da v 

razredu vzpostavi prijetne in dobre medosebne odnose. Njegovo vedenje in njegov odnos do 

otroka lahko zelo vpliva ne samo na odnos med njim samim in učencem, ampak tudi med 

odnosi ostalih otrok v razredu. Učiteljeva naloga je, da razred vodi tako, da se učenci počutijo 

sprejete in varne. 

 

Tudi raziskave kažejo, da je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki določajo posameznikovo 

socialno sprejetost v razredu vedenje učitelja do tega posameznika. Nepriljubljeni učenci 

dobivajo od učiteljev več korektivnih povratnih informacij, medtem ko so priljubljeni učenci s 

strani učiteljev deležni več pozitivnega ojačevanja. Učencem predstavlja odnos učitelja do 

določenih učencev model, na podlagi katerega razvijejo lastne zaznave vrstnikov. Nekateri 

raziskovalci menijo, da pozitiven odnos med učiteljem in učencem pozitivno vpliva na 

učenčevo socialno sprejetost s strani vrstnikov (Pečjak in Košir, 2002). Taylor (1989, po 

Pečjak in Košir, 2002) ugotavlja, da je pri zavrnjenih učencih, do katerih so imeli njihovi 
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učitelji pozitiven odnos, pogosteje prišlo do izboljšanja sociometričnega statusa kot pri 

zavrnjenih učencih, do katerih so imeli njihovi učitelji negativen odnos. 

 

Zelo pomemben je tudi učiteljev zgled, saj vedenjske vzorce učenci ponotranjijo tudi s 

posnemanjem. Učitelj se mora najprej sam naučit sprejemati in prepoznavati svoja čustva ter 

konstruktivno reševati konflikte, če želi te spretnosti uspešno posredovati tudi učencem. 

 

Učitelj naj bi imel spretnosti za spodbujanje prijetnega ozračja, da bodo učenci motivirani, 

socializirani in s samozaupanjem dosegali rezultate, za katere so sposobni (Pergar Kuščer, 

1999). Za učinkovito poučevanje in delo z otroki je pomembna učiteljeva občutljivost za 

otrokove psihološke potrebe v skupini vrstnikov (Lewis 1995, po Pergar Kuščer 2000). 

Nekatere strukturne osebnostne lastnosti učitelja, ki so pozitivno povezane s spremembami 

sociometričnega statusa osamljenih učencev v razredu, so učiteljeva tolerantnost, 

imaginativnost in družabnost (Pergar Kuščer, 1994). Učitelj, ki se je sposoben vživeti v 

otroke, naj bi znal ustvarjalno in nevsiljivo vključiti v delo vse učence. Pergar Kuščer (1994) 

pravi, da je pomembno, da da učitelj vsakemu priložnost, da se potrdi pred sošolci. S svojim 

vedenjem in odzivanjem na interakcije otrok bo vplival na sproščenost otrok. V sproščenem 

ozračju se ima vsak otrok možnost izraziti na svoj način, dovoljena mu je radovednost, v 

takem ozračju je vsak, tudi »drugačen« otrok, upoštevan in sprejet.  

 

Gogala (1931, po Pergar Kuščer, 2000) pravi, da učiteljev poklic zahteva celega človeka, celo 

osebnost. Poudarja tudi notranjo odgovornost učitelja, ki predstavlja to, da je učitelj 

odgovoren pred samim seboj. Ta odgovornost usmerja učitelja, da sledi svojim vrednotam, 

tudi če je to povezano z osebno žrtvijo in odpovedjo. Pomembna osebnostna lastnost učitelja 

naj bi bila »duševna enotnost«. Uravnotežen učitelj naj bi pri učencih vzbujal občutek 

zaupanja in spoznanje, da se je na takšno osebo mogoče zanesti, kar vzbuja pomemben 

občutek varnosti. Tak učitelj je pripravljen poslušati argumente vseh in mirno ter odločno 

povedati svoje stališče. V nasprotnem primeru, ko je učitelj »duševno spremenljiv« in odvisen 

od svojega trenutnega razpoloženja, pri otrocih težko zbuja spoštovanje in zaupanje.  

 

Subjektivne teorije učiteljev 

 

Učiteljeve zaznave so pomemben člen učnega procesa. Učitelj v razredu spoznava učence 

preko različnih procesov in dejavnosti, ki se odvijajo v šoli.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anamarija Mirtič; diplomsko delo 

37 

Subjektivne teorije učiteljev različni avtorji opredeljujejo različno, a izrazi predstavljajo iste 

ali podobne konstrukte subjektivnih teorij: osebne teorije, implicitne teorije, subjektivne 

teorije, teorije, podobe, metafore, pojmovanja, prepričanja, perspektive, osebno praktično 

znanje, koncepcije … (Jug, 2008). 

 

Subjektivna – osebna pojmovanja so naše osebne ideje, ki jih imamo o nekem pojavu. 

Pogosto so tudi čustveno in vrednostno obarvane, ne povsem zavestne, jasne, logične, nam pa 

pomagajo razložiti svet in se znajti v njem. Učiteljeva pojmovanja o tem, kaj je zanj bistvo 

učenja, pouka, znanja; kaj je bistvo njegove vloge in vloge učencev; kaj želi doseči s svojim 

delom … pomembno vplivajo na to, kako poučuje, kako izbira metode in oblike, kako se 

odloča. Pojmovanja delujejo kot nekakšen filter, skozi katerega učitelj opazuje in presoja 

dogajanje ter se odloča za akcijo (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Jug (2008) meni, da subjektivne teorije pomenijo učitelju vodilo oz. nekakšen niz strategij, 

habitusov za pedagoško ravnanje v konkretnih situacijah. 

 

Kot individualne predstave, mentalni konstrukti, se oblikujejo v posameznikovem miselnem 

sistemu ter predstavljajo integrirano celoto posameznikovih pogledov, stališč, vrednot in 

idealov o nekem pojavu ali področju. Niso povsem zavestne in logične, pogosto pa so 

čustveno in vrednostno obarvane (Batistič Zorec, 2004, po Jug, 2008). 

 

Učitelj si ustvari določeno mnenje o posameznih značilnostih učenca – o učnem procesu in 

učnih dosežkih in o njegovih osebnostnih značilnostih. Učiteljeve zaznave učencev v razredu 

imajo osnovo tako v dejanskih vedenjskih kot tudi v učiteljevih implicitnih teorijah o učencih, 

preko učiteljevega vedenja pa vplivajo na različne značilnosti učencev in tudi na spremembo 

pedagoškega okolja, v katerem teče izobraževalni proces (Pečjak in Košir, 2002). 

 

Na podlagi dosežkov, vedenja, fizične privlačnosti in informacij, ki jih pridobijo o določenem 

učencu, učitelj oblikuje različna pričakovanja o učencu. Na podlagi teh pričakovanj in odnosa, 

ki ga ima učitelj do učenca, posamezen učenec prilagodi svoje vedenje učiteljevim 

pričakovanjem (Pečjak in Košir, 2002). 
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2.3.4 Sodelovanje drugih strokovnih delavcev šole kot pomoč pri reševanju problema 

nesprejetosti 

 

Socialni status (priljubljeni, osamljeni ...) posameznika v skupini je odvisen od številnih 

dejavnikov, ki jih je treba pojasniti, potem ko je zapaženo stanje v skupini. Za to je potrebno 

veliko dela, ki ga razrednik vedno ne more sam opraviti, zato je pomembno sodelovanje z 

drugimi strokovnimi sodelavci šole in starši učencev. 

 

Učitelju pri vzgojnem delu učencev pomagajo tudi ostali učitelji ter šolski svetovalni delavci, 

kot so pedagog, psiholog, socialni delavec in specialni pedagog. 

 

Z uvajanjem šolskih svetovalnih delavcev se ustvarjajo pogoji za spremljanje, proučevanje in 

razvoj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Tako učitelj (razrednik) ni več edina oseba, ki 

odgovarja za vse probleme, nastale pri vzgojno-izobraževalnem delu in ki bi jih reševal sam 

(Malić, 1988). 

 

Svetovalni delavci lahko pomagajo nesprejetim in osamljenim učencem na različne načine. 

 

Rozman (1995) meni, da je možno združiti otroke, ki imajo težave v socialnem vedenju, v 

skupine in z njimi izvajati posebne skupinske terapevtske prijeme, pri čemer so lahko v 

pomoč psihologi. Te skupinske terapevtske dejavnosti nudijo vzorce ustreznejšega socialnega 

vedenja ter pomagajo, da otrok lažje sprejme neprimerno vedenje vrstnikov do njega. 

 

Svetovalni delavci šole lahko učitelju pomagajo tudi s konkretnejšimi nasveti o tem, kako 

premagovati pritiske vrstnikov, kako krepiti samopodobo, kako se spoprijemati z 

osamljenostjo, ter mu nudijo oporo pri razumevanju razredne dinamike ter pri razvijanju 

učinkovitih strategij uravnavanja vedenja učencev. 

 

Tudi sama menim, da je delo učitelja (razrednika) preveč odgovorno in zapleteno, da bi bil 

samo on odgovoren za strokovnost vzgojnega vodenja učencev. Mislim, da je prav, da mu v 

primeru težav, ki se pojavljajo v razredu, pomagajo strokovnjaki, ki so za svoje delo specialno 

usposobljeni, npr. pedagog, psiholog, socialni delavec, pa tudi šolski zdravnik. 
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2.3.5 Sodelovanje staršev kot pomoč pri reševanju problema nesprejetosti 

 

Del šolske skupnosti so tudi starši. Starši lahko vse leto nudijo učitelju in otroku podporo tako 

pri doseganju učnih uspehov kot pri socialnem razvoju otroka, ter so lahko učitelju v pomoč 

pri reševanju raznih težav. 

 

Sodelovanje učitelja s starši učencev je pomembno tako za šolo kot za družino učenca in 

samega učenca. Starši dopolnjujejo učiteljevo predstavo o otroku in le s skupnim 

sodelovanjem lahko poiščejo možne rešitve in naredijo za otroka najboljše. Pomembno je, da 

tudi starši vidijo pozitivne strani pogovora in pripravljenost učitelja, da pomaga njihovemu 

otroku.  

 

Sodelovanje staršev in šole je normirano z zakonom, osnovna šola pa predpisuje modele tega 

sodelovanja s svojim statutom. Zakon poudarja dolžnost, da šola sodeluje s starši, starše pa 

obvezuje, da sodelujejo s šolo (Malić, 1988). 

 

Učitelj si pri delu s starši lahko poslužuje različnih formalnih in neformalnih oblik 

sodelovanja: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisna sporočila, telefonski pogovori, 

navzočnost pri pouku, dnevi odprtih vrat, skupne akcije, pikniki, projekti itd. 

 

Tudi sama sem imela možnost opazovati različne načine sodelovanja šole s starši otrok. V 

četrtem letniku sem imela v slovenski osnovni šoli enomesečno prakso, kjer je bilo eno 

pomembnejših sodelovanj šole s starši na govorilnih urah, ki so vedno potekale v 

popoldanskem času, kjer so bili prisotni le starši, brez svojih otrok. Mislim, da je tak način 

uveljavljen v vseh slovenskih osnovnih šolah.  

 

Presenetilo me je, ko sem na islandski osnovni šoli, kjer sem štiri mesece delala kot Comenius 

asistentka, videla drugačno možnost sodelovanja s starši. Starši pridejo na govorilne ure s 

svojimi otroki, in sicer v dopoldanskem času ob dogovorjeni uri. Ta dan otroci nimajo pouka 

in je namenjen le govorilnim uram (to poteka dvakrat v šolskem letu). Menim, da je ta pristop 

sodelovanja veliko bolj učinkovit, ker je pri tem prisoten tudi sam otrok in lahko tudi on pove 

svoje mnenje. 
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Starši lahko pomagajo tudi tako, da se z otrokom večkrat pogovarjajo o počutju v šoli in med 

vrstniki, s kom se v šoli igra, kdo ga jezi, s kom se noče igrati. Otroku morajo omogočati čim 

več stikov s prijatelji. Nekateri starši pa svojega otroka izobčijo že s tem, da ga popoldne ne 

pustijo k igri z drugimi, ker se jim zdijo predrzni, preglasni. Otroku morajo pustiti tudi 

svobodo pri oblačenju in ne zahtevati od njega, da bi npr. nosil oblačila, zaradi katerih se mu 

drugi posmehujejo (Gurtler, 1994). 

 

2.3.6 Socialne igre kot »pripomoček« za izboljšanje medosebnih odnosov v razredu  

 

Eden od načinov za dobro medsebojno sodelovanje med učenci, izboljšanje socialne klime ter 

vključevanje nesprejetih učencev v razredu so tudi socialne igre. 

 

Igra je prirojena potreba človeka, ki je tesno povezana z učenjem. Preko igre se učimo novih 

izkušenj in poti za zadovoljevanje osnovnih potreb. Igra daje poleg zabave, sproščanja in 

prijetnega počutja tudi možnost novega učenja (Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1990). 

 

V zadnjih dvajsetih letih so se na področju socialnega dela z učenci začele pojavljati tudi 

socialne igre, s katerimi se pri svojem delu vse bolj srečujejo ne le svetovalni delavci, ampak 

tudi učitelji (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1998). 

 

Socialne ali interaktivne igre niso navadne družabne igre, ampak so usmerjene v socialno 

učenje in so pomembno dopolnilo vzgojno-izobraževalnemu procesu. Če se uporabljajo kot 

družabne igre, se o dogajanju med igro in po igri ne pogovarjamo. Socialne igre pa dosežejo 

svoj cilj, če se o dogajanju med igro potem udeleženci pogovarjajo kako so doživljali igro, 

kako so sprejeli ostale člane skupine, kako so se počutili … Socialne igre niso prosta, temveč 

vodena in načrtovana dejavnost, znotraj katere so situacije spodbujene umetno in imajo 

določen namen. Pri socialnih igrah je ohranjen tudi značaj igre, saj omogočajo dinamiko in 

možnost prostovoljnega vključevanja oz. odstopanja učencev iz igre (Virk-Rode, Belak-

Ožbolt, 1990). 

 

Pomen in cilji socialnih iger 

 

S pomočjo socialnih iger razvijamo intelektualno, emocionalno in socialno plat otrokove 

osebnosti, spodbujamo pa tudi ustvarjalnost (Virk- Rode, Belak- Ožbolt, 1990). Pomembne so 
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pri oblikovanju lastne identitete, izboljšanju komunikacij s samim seboj in drugimi ter pri 

sprejemanju in dajanju povratnih sporočil. M. Schmidt (1992) navaja, da nam socialne igre 

omogočajo: 

 spoštovanje individualnosti in posebnosti posameznika, 

 v ospredju je osebnostno zorenje, 

 pomembno je spoznavanje samega sebe, svojih potreb in čustev, 

 naš cilj je izboljšanje komunikacije s seboj in drugimi. 

 

Tudi A. Kobolt (Schmidt, 1992) meni, da socialne igre niso samo dopolnilo vzgojnega dela, 

niso le sprostitveni del za mlade udeležence, ampak lahko ob primerni uporabi, preko zorenja 

omogočijo tudi kvalitetno spreminjanje. Spreminjajo odnos do samega sebe in odnosov med 

nami ter prispevajo k odločanju o tem, kako in zakaj ravnamo s svojim življenjem ravno tako 

in ne drugače. Uporaba socialnih iger, kjer bi se igrali le zato, da se igramo, bi učno moč 

socialnih iger prej izničila kot pravilno usmerila. 

 

Pergar Kuščer (1999) pa meni, da je socialna igra otrokovo delo, čeprav se z njo tudi sprosti 

in razvedri. V igri otrok z ustvarjalnostjo in domišljijo dopolnjuje spoznanja o moralnih 

načelih in se aktivno odloča za vrednote, ki bi bile sicer le abstraktne.  

 

Pri izvajanju socialnih iger pridejo učenci v medsebojni stik, se povežejo, osamljeni otroci pa 

lažje vzpostavijo stik z drugimi. Tudi preveč vsiljivi učenci se bolje podredijo pravilom 

skupine. Učenci postanejo bolj solidarni, med njimi se razvije medsebojna pomoč in 

toleriranje različnosti. Otroci se bolje sprostijo, zmanjšajo se bojazni, saj lahko izrazijo svoja 

čustva in stališča, ter vedo, da bodo naletela na ustrezen odmev in da bodo sprejeta (Virk-

Rode, Belak-Ožbolt, 1990). 

 

Socialne igre pa so pomembne tudi za učitelje. S pomočjo socialnih iger lahko učitelj 

vzpostavi bolj enakopraven, neposreden odnos z otroki in jih vsestransko spozna. 

 

Ob igrah učitelj doživlja učence bolj prijetno, kar vpliva na boljši medsebojni odnos ter jih pri 

tem tudi spoznava in vidi vsakega posameznika, kako reagira v skupini (Virk-Rode, Belak-

Ožbolt, 1998). 
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Socialne igre vzpodbujajo kooperacijo, upoštevanje pravil, aktivno in enakopravno udeležbo 

vsakega člana, aktivno učenje-učenje preko povratnih informacij, imajo tudi odprto možnost 

za različne izide igre (glede na potrebe, starost, strukturo in angažiranost skupine) ter 

omogočajo postopno rast kohezije skupine (Schmidt, 1992). 

 

Uporaba socialnih iger 

 

Pri socialnih igrah se sprosti veliko čustvene energije, zato jih je potrebno izvajati 

premišljeno, otrok pa se lahko v vsako igro vključi prostovoljno. 

 

Izvajajo se v obliki skupinskega dela in po metodi izkustvenega učenja. Vključujejo različne 

oblike izražanja. Najpogosteje je verbalno, v neverbalno pa vključujemo likovno, glasbeno in 

gibalno izražanje (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1998). 

 

Pri izboru socialne igre v razredu je dobro upoštevati, katera igra ima najbolj primerne 

namene oz. cilje glede na analizo stanja v razredu: velikost, struktura, vzdušje, potrebe in 

vključenost posameznikov, medsebojno spoštovanje, želje posameznika, jasnost pravil, 

zahtevnost ter navodila igre glede na razvojno stopnjo (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1998). 

 

Pri uporabi socialnih iger v skupini je potrebno upoštevati štiri temeljne korake (Schmidt, 

1992): 

 analiza skupinske (razredne) situacije – učitelj mora poznati glavne značilnosti svojih 

učencev, da lahko skrbno izbere socialne igre, primerne skupini, 

 uvod v igro – učitelj predstavi igro in pravila, ki morajo biti kratka in jasna, navodila 

pa morajo poudariti značaj in prostovoljnost sodelovanja. Učenci morajo vedeti cilje 

in potek igre, 

 izvedba igre, 

 vrednotenje in analiza dogajanja; učitelj mora pri tem pomagati vzpodbujati učence, da 

povedo, kako so igro doživeli, kaj so se naučili, ter nakaže, kako se uporabljajo te 

izkušnje v vsakdanjem življenju. 

 

Menim, da uporaba socialnih iger v vzgojno-izobraževalnem procesu ni samo zaželena, 

ampak nujno potrebna. Tudi raziskave na OŠ Boris Kidrič v 4. in 5. razredu so pokazale, da se 
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je s pomočjo socialnih iger v obeh problematičnih razredih, kjer je bila zelo slaba povezanost 

med učenci, vzdušje v razredu izboljšalo, izolirani so ostali le trije od desetih izoliranih v 

razredu z 31 učenci, ustvarila se je velika povezanost z razrednikom in med učenci, postali so 

samostojni pri organizaciji dejavnosti, pričeli so si pomagati pri učenju in ostalem delu, 

začutili so, da so skupnost. 

 

Učiteljici obeh problematičnih razredov sta menili, da se čas in delo, ki ga vložiš v to delo, 

precej obrestuje, saj socialne igre močno krepijo odnose v kolektivu ter gradijo tesen in 

sproščen odnos med učenci in učitelji (Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1990). 

 

Vrste socialnih iger 

 

Glede na to, katere socialne igre uporabljamo v skupini, jih delimo na (Schwalbach, 1967, po 

Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1990): 

 

Igre predstavljanja in spoznavanja 

To so uvodne igre, kjer se vzpostavijo prvi stiki med udeleženci. Člani skupine (učenci, 

učitelji …) poleg tega da povedo svoja imena, izrazijo tudi svoja stališča, pokažejo svoje 

vedenje, tako pa se oblikuje njihova vloga v skupini. Cilj uvodnih iger je spoznavanje članov 

skupine, preprečevanje nastajanja podskupin, učenci se postopoma znebijo zadržanosti ter 

strahu pred javnim nastopanjem in izražanjem čustev. 

 

Nekatere igre, ki se pogosto uporabljajo v tej fazi, so klicanje imena v krogu, kaj rad delam, 

kdo sem. 

 

Igre komunikacije in oblikovanje skupine 

Namen teh iger je, da učenci spoznajo različne oblike komunikacije (verbalne in neverbalne), 

se učijo izraziti in oblikovati različna čustva (veselje, žalost, strah …) ter spoznati pomen 

govora pri sproščanju potlačenih čustev. Poleg tega se skupina učencev bolje spozna, oblikuje 

in tesneje poveže. 

 

Tri izmed iger, ki se pogosto uporabljajo v tej fazi, so tudi pogovor v parih, zrcaljenje, pri 

katerem učenec posnema gibe drugega, ter pantomima. 
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Igre opazovanja in zaznavanja 

Pri teh igrah učence usmerimo v opazovanje in zaznavanje lastnih čustev in počutja med 

igrami ter v opazovanje učinkov lastnega vedenja na ostale člane skupine. Pomembno je, da 

opazujejo različne procese ter ugotavljajo, kaj jih je povzročilo. Ker je vsako opazovanje 

subjektivno, moramo dati vsakemu učencu možnost, da svoja opažanja opiše. 

 

Ena izmed iger v tej fazi je tudi opisovanje, kjer mora učenec napisati nekaj zunanjih 

značilnosti o posameznem članu: enega od članov skupine pošljemo iz sobe. Ostali člani 

morajo napisati, kako natančno izgleda: višina, barva las, oči, kako je oblečen itd. 

 

Igre vživljanja in identifikacije 

Eden od namenov iger v tej fazi je povezan z vživljanjem (empatijo), ki ga J. Virk-Rode in J. 

Belak-Ožbolt (1990, str. 27) opredelita kot »sposobnost prenašanja samega sebe v osebnost 

nekoga drugega, ga razumeti v skladu z njegovo situacijo, se zavedati njegovih stališč in 

spoznati njegove potrebe«. Drugi namen pa se navezuje na identifikacijo. Trstenjak (1976, po 

Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990) ugotavlja, da se pri identifikaciji posameznik najprej 

primerja z drugimi člani skupine, nato se začenja ocenjevati in istovetiti z drugimi, na koncu 

pa se prilagaja skupini in se vrača v njo. Zvonarević (1981) pa temu dodaja še identifikacijo s 

cilji skupine. 

 

Igre vživljanja in identifikacije so igre vlog in skozi njih učenci spoznajo svoje obnašanje, 

bolje razumejo samega sebe in se zavedajo svojih čustev, se učijo gledati z vidika drugega in 

spoznavati, kako bi drugi reagirali v določeni situaciji in zakaj. S temi igrami iščemo tudi 

nove oblike vedenja, obnašanja, učenci spoznavajo nove socialne spretnosti, razvijajo 

spretnosti skupinskega in timskega reševanja problemov, izboljšajo psihomotorične 

spretnosti, pospešujejo kreativnost ter razvijajo ustvarjalnost. Igre vlog so pomembne tudi pri 

učenju (Roark in Stanford, 1974, po Virk- Rode, 1990). 

 

Ena izmed iger za to področje so tudi želje, pri kateri se učenci vživljajo v lastnosti drugega in 

izražajo naklonjenost. Učenci zložijo list papirja v obliko harmonike. Nanj z velikimi črkami 

napišejo svoje ime, nato pa ga izročijo levemu sosedu, kateri mora napisati želje ali misli, ki 

so namenjeni tistemu, čigar ime je na njej. 
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Učitelji pri učencih pogosto uporabljajo tudi igro pozitivne lastnosti, pri kateri je prav tako 

cilj, da se učenci vživijo v lastnosti drugega in pri njem poiščejo vsaj eno pozitivno lastnost. 

Pri igri vsak udeleženec napiše na listek imena vseh ostalih v skupini. Nato ob vsako ime 

pripiše vsaj eno dobro lastnost. Ob koncu vsi preberejo, kaj so napisali. Vsak lahko komentira 

lastnosti, ki so mu jih pripisali ostali člani skupine. 

 

Igre agresivnosti in samoobrambe 

Ločimo dve obliki agresivnosti: destruktivna je izražena kot povzročanje škode, kjer se 

posameznik ne more kontrolirati, konstruktivna pa je nasprotna oblika, ki omogoča 

posamezniku oblikovati in realizirati svoje lastne potrebe v odnosu do nekoga oz. nečesa.  

 

Kot samoobrambo imenujemo hotenje in sposobnost zastopati svoje lastne interese, to pa je 

lahko včasih v nasprotju z interesi drugih. 

 

Cilj teh socialnih iger je, da se učenci zavedajo konfliktov v skupini, da pregledajo različne 

načine vedenja in načinov za reševanje konfliktov. Spoznavajo poti, po katerih lahko 

uveljavljajo svoje interese. 

 

Ena izmed iger tega področja je premikanje drug drugega, pri kateri je cilj spoznati občutja, ki 

nastanejo na obeh straneh v konfliktnih situacijah. Igra poteka tako, da se dva člana skupine 

postavita drug proti drugemu, zategneta roki in se primeta tako, da so prsti prepleteni. Na dani 

znak vsak skuša s pritiskom rok premakniti drugega in ga pripraviti do tega, da se umakne s 

svojega mesta. Z bojem lahko prenehata, kadar hočeta. 

 

Socialne igre so ena izmed tehnik, ki z izkustvenim učenjem spodbuja socialni razvoj otroka 

ter aktivno vključuje dejavnike socializacije. Poleg tega pa prispevajo tudi k razvoju socialnih 

veščin, ki posamezniku omogočajo lažje vključevanje v razredno ali socialno skupino. S 

pomočjo njih pa učitelj še dodatno spodbuja boljšo povezanost, vzdušje in delo učencev v 

razredu. 
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3 EMPIRIČNI DEL  

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Medosebni odnosi v razredu imajo velik pomen za celotno šolsko delo, učinkovitost skupine 

in za razvoj posameznikove osebnosti (Bečaj, 2001). Za počutje vsakega učenca je 

pomembno, da ga sošolci sprejemajo. Učitelj ima velike možnosti vplivanja na socialno 

sprejemanje, izboljšanje socialnih odnosov med učenci, vključevanje odklonjenih in prezrtih 

otrok, ki jih sošolci zaradi različnih razlogov ne sprejmejo medse. Učitelj lahko razvija 

medsebojne odnose tudi s socialnimi igrami ter tako pripomore k ugodni socialni klimi v 

razredu. 

 

Zanimalo me je, kako učitelji v nižjih razredih osnovne šole (od 1. do 6. razreda) v različnih 

kulturnih okoljih (Slovenija, Indija, Islandija) razumejo pomen medosebnih odnosov v 

razredu, predvsem me je zanimalo, kako zaznavajo socialno sprejetost učencev v razredu in 

na kakšne načine pomagajo (socialno nesprejetim in osamljenim) učencem ter kako, če sploh, 

pri tem uporabljajo tudi socialne igre. 

 

3.1.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

V diplomskem delu sem želela odgovoriti na vprašanja:  

 Kako učitelji ugotavljajo odnose med učenci v razredu? 

 Kaj naredijo učitelji za dobre medosebne odnose v razredu in kako pomagajo socialno 

nesprejetim učencem v razredu v različnih kulturnih okoljih? 

 Ali učitelji uporabljajo za utrjevanje dobrih medosebnih odnosov v razredu tudi 

socialne igre in kakšne so razlike pri uporabi le teh glede na starost učencev v 

različnih kulturnih okoljih? 

 

Predvidevala sem, da: 

 učitelji za spodbujanje dobrih medosebnih odnosov v razredu uporabljajo različne 

metode, 

 večina učiteljev ugotavlja odnose med učenci v razredu s pomočjo opazovanja, 
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 učitelji nižjih razredov pogosteje uporabljajo socialne igre za utrjevanje dobrih 

odnosov v razredu kot učitelji višjih razredov.  

 

3.2 Metoda dela 

 

3.2.1 Vzorec 

 

Vzorec anketirancev predstavlja 18 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v nižjih razredih, 

od 1. do 6. razreda osnovne šole v različnih kulturnih okoljih. Sodelovalo je 6 učiteljev iz 

Ljubljane (Slovenija), 6 učiteljev iz Dimapurja (Nagaland- Indija) in 6 učiteljev iz Reykjavika 

(Islandija). 

 

Opis šol na katerih so poučevali sodelujoči učitelji: 

 

Holy Child School, Dimapur (Indija) 

 

Obvezno šolanje v različnih krajih oz. šolah v Indiji poteka na različne načine, zato se opis 

nanaša samo na osnovno šolo, ki je sodelovala v moji raziskavi. 

 

Holy Child School je angleška osnovna šola v Dimapurju, v državi Nagaland na 

severovzhodu Indije. Ustanovljena je bila leta 2005 in je odprta za vse učence, ne glede na 

kaste, veroizpoved ali sekte.  

 

Obvezno šolanje se začne pri starosti treh do štirih let, ko začnejo otroci hoditi v vrtec, ki ga 

imenujejo »primary school«, kjer so razredi A, B, 1. in 2. Zatem sledi »high school«, ki traja  

od 3. do 7. razreda, nato ša sledi »elementary school«, kjer so razredi od 8. do 10. Obvezno 

šolanje se zaključi po 10. razredu, ko so učenci stari od 14 do 16 let. 

 

Trenutno v šoli Holy Child School poteka pouk do sedmega razreda, obiskuje pa jo okrog 800 

učencev. V šoli se sporazumevajo le v angleškem jeziku, saj učenci prihajajo z različnih 

plemen, v vsakem pa govorijo svoj jezik. Vsi učenci so oblečeni v enotno šolsko uniformo. 
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V šoli je 17 zaposlenih: 2 »očeta«, 13 učiteljev in 2 skrbnika za red. Šola nima šolske 

svetovalne službe (svetovalnega delavca ali psihologa).   

 

Cilj šole je razvijati in učiti učence po načelih krščanske vere. Posebna pozornost je zagotoviti 

visoko raven morale ter discipline, vendar pa se v šoli zavzemajo tako za intelektualni kot 

moralni in čustveni razvoj učencev.  

 

Šola sodeluje z otrokovimi starši in skrbniki, pa tudi z lokalno skupnostjo z namenom, da 

skupaj dosežejo cilje šole. Ponavadi imajo 3–4 srečanja oz. sestanke na leto, ki vključujejo 

sestanek učiteljev, sestanek uprave in sestanek za starše. Učenci pa niso prisotni pri nobenem 

od sestankov. Večina sestankov se nanaša na akademsko uspešnost učencev in sistematične 

postopke poučevanja. 

 

Osnovna šola Jožeta Moškriča, Ljubljana (Slovenija) 

 

Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji je organizirano v eni sami strukturi devetletne 

osnovne šole za otroke, stare od šest do petnajst let. Osnovno izobraževanje omogočajo javne 

in zasebne šole in izobraževalne ustanove, specializirane za otroke s posebnimi potrebami.  

 

V javnih šolah v Sloveniji se ne sme poučevati vere in opravljati verskih običajev, saj ustava 

določa ločitev vere od države. 

 

Osnovno šolo Jožeta Moškriča v Ljubljani obiskuje okoli 550 otrok. V šoli je 65 zaposlenih. 

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana, šolo pa upravljata ravnatelj in svet šole. 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in 

razredniki. Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji, prvo traja od 1. septembra do 

31. januarja, drugo pa od 1. februarja do 24. junija. Za dobro sodelovanje med šolo in starši je 

poskrbljeno z roditeljskimi sestanki (dvakrat letno) in govorilnimi urami (enkrat mesečno), da 

starši lažje spremljajo otrokov napredek v šoli. V delo šole se starši vključujejo tudi preko 

sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga 

predstavniki staršev vseh oddelkov, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Šola ima tudi šolsko 

svetovalno službo, katero sestavljajo šolski psiholog ter specialni pedagoginji. Šola ima svojo 

knjižnico, kjer si lahko učenci brezplačno izposojajo knjige. 
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Álftamýrarskóli, Reykjavik (Islandija) 

 

Obvezno izobraževanje na Islandiji  je organizirano v enoten strukturni sistem, to je primarno 

in nižje sekundarno izobraževanje in vključuje otroke stare od šest do šestnajst let. Otrok 

obvezno izobraževanje običajno začne na začetku šolskega leta v koledarskem letu, v katerem 

postane star šest let. Lokalne oblasti so odgovorne za splošno organizacijo šolskih dejavnosti 

obvezne šole v svojih občinah. 

 

Obvezni šolski zakon, ki je bil sprejet junija 2008, daje velik poudarek na splošno dobro 

počutje učencev in vključevanje vseh otrok v šoli, ne glede na poreklo ali invalidnosti 

(čustvene ali socialne težave in telesno ali duševno prizadeti). 

 

Nov zakon določa, da v šolah ne smejo izpostavljati le ene vere, verskega praznika in 

opravljati verskih običajev. O različnih verah lahko poučujejo le na splošno (hinduizem, 

budizem, islam, krščanstvo, judovstvo), saj šole obiskujejo učenci različnih verstev. 

 

Álftamýrarskóli je šola v Reykjaviku, obiskuje pa jo 315 učencev. V šoli je 55 zaposlenih. 

Šola je bila ustanovljena jeseni leta 1964. 

 

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji, 

prvo traja od 20. avgusta do 31. januarja, drugo pa od 1. februarja do 6. junija. 

 

Učitelji in drugi delavci šole se zavzemajo za krepitev identitete učencev, ki je pogoj za 

učenje in dobro počutje. Prizadevajo si za veliko raznolikost v izobraževanju.  Šola omogoča 

veliko športnih aktivnosti. Tudi umetnost je zelo pomemben del v programu šole, zato imajo 

veliko umetnostnih predmetov, ki so obvezni za vse učence. Álftamýrarskóli sodeluje pri 

različnih projektih, ki imajo velik vpliv na šolo. 

 

Ker je sodelovanje med šolo in starši zelo pomembno, imajo na šoli takrat, ko učenci dobijo 

ocene (dvakrat letno) srečanje s starši in otroki. Tako se lahko učitelj, starša in otrok skupaj 

pogovorijo o otrokovih ocenah, počutju v šoli in v razredu, medsebojnih odnosih in podobno. 

Starši tako lažje spremljajo otrokov napredek. 
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Starši imajo v šoli organiziran svet staršev, katerega sestavljajo predstavniki staršev vseh 

oddelkov. Ti lahko skupaj organizirajo razne aktivnosti za učence. 

 

Šola ima tudi šolsko svetovalno delavko, ki ob raznih težavah svetuje učencem in staršem, ter 

posebnega svetovalca, ki je namenjen izobraževanju in svetovanju učiteljem. 

 

3.2.2 Pripomočki 

 

Za zbiranje podatkov sem kot instrument raziskovanja uporabila anketni vprašalnik (priloga 

7.1). Vprašalnik zajema uvodno navodilo za izpolnjevanje in podatke o razredu v katerem 

poučujejo učitelji (razred, v katerem poučujejo in koliko učencev je v razredu) ter 11 

vsebinskih vprašanj. Pet vprašanj je izbirnega tipa, pet kombiniranega tipa o učiteljevih 

izbranih odgovorih in utemeljitvijo, eno vprašanje pa je odprtega tipa. Kombinirani tip 

vprašalnika sem sestavila zato, ker menim, da z izbirnim tipom vprašanj ne bi dobila dovolj 

poglobljenega vpogleda v izbrano problematiko.  

 

Vprašalniki so vsebinsko enaki za vse učitelje. Najprej sem ga sestavila v slovenščini (priloga 

7.1.1), nato ga je univ. dipl. medjezikovna posrednica Katja Zorc prevedla v angleščino 

(priloga 7.1.2). V tem jeziku so vprašalnike izpolnjevali učitelji v Indiji, saj je tam angleščina 

jezik sporazumevanja v šoli. Na Islandiji pa je angleški vprašalnik prevedla prof. Guðrún 

Birna Eiríksdóttir v islandščino (priloga 7.1.3).  

 

3.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Slovenija: Za dovoljenje v raziskavi sem prosila ravnateljico Osnovne šole Jožeta Moškriča v 

Ljubljani, v kateri sem imela v četrtem letniku enomesečno prakso. Učiteljicam, ki so 

sodelovale (po ena iz vsake razredne stopnje – od 1. do 6. razreda) sem zagotovila 

anonimnost. 

 

Indija: Preko programa mednarodnega skupinskega prostovoljstva POTA sem tri tedne 

poučevala v privatni osnovni šoli Holy Child School v Dimapurju. Ravnateljici šole sem 

najprej razložila o svoji diplomski raziskavi ter jo prosila za dovoljenje za sodelovanje njenih 

učiteljev pri tej raziskavi. Učiteljem, ki so sodelovali v raziskavi, sem predstavila vprašalnik 

in jim povedala navodila za reševanje, nato pa so ga samostojno reševali. 
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Islandija: Preko programa Comenius sem štiri mesece kot asistentka delala v osnovni šoli 

Alftamyrarskoli v Reykjaviku in v tem času izvedla raziskavo z učitelji od 1. do 6. razreda. 

Tudi v tej šoli sem najprej ravnateljico šole prosila za dovoljenje, za sodelovanje v anonimni 

raziskavi pa učitelje. 

 

3.2.4 Obdelava podatkov 

 

Podatke, pridobljene z vprašalnikom, sem analizirala kvantitativno s frekvencami odgovorov, 

ki sem jih za tem kvalitativno opisala ter jih primerjala. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Za vse učitelje, tako moškega kot ženskega spola, sem v celotnem empiričnem delu 

uporabljala besedo učitelj. 

 

4.1 Vloga učitelja pri ugotavljanju odnosov med učenci v razredu  

 

Najprej prikazujem število učencev v posameznih razredih tistih učiteljev, ki so sodelovali v 

raziskavi, saj menim, da je pomembno vedeti, da o enakih vprašanjih razmišljajo učitelji z 

različnimi pogoji dela. 

 

Tabela 4.1: Število učencev v razredih učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi  

 

 Število učencev v razredu 

Razredi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Slovenska šola 17 20 19 25 24 26 

Indijska šola 68 73 57 53 38 39 

Islandska šola 24 19 16 19 16 19 

 

V slovenski osnovni šoli je bilo v najmanjšem razredu učitelja, ki je sodeloval v moji 

raziskovalni nalogi,  17 učencev, v največjem pa 26. V vseh šestih razredih je bilo skupaj 131 

učencev.  

 

V indijski osnovni šoli je bilo v vsakem razredu mnogo večje število učencev. V najmanjšem 

jih je bilo 38, v največjem pa kar 73. V šestih razredih je bilo skupaj 328 učencev, kar je 

skoraj dvakrat več kot je bilo učencev v razredih slovenske in islandske šole. 

 

V islandski osnovni šoli imajo manjše razrede – do 20 učencev. V najmanjšem razredu, ki je 

sodeloval v moji raziskavi, je bilo 16 učencev, v največjem pa 24, vendar sta bili v takem 

razredu dve učiteljici. V šestih razredih v islandski šoli je bilo skupaj 113 učencev. 
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4.1.1 Odnosi v razredu 

 

Tabela 4.2: Mnenja učiteljev o odnosih med učenci v njihovem razredu 

 

 Frekvence odgovorov 

Odnosi Slovenski 

učitelji 

Indijski 

učitelji 

Islandski 

učitelji 

Zelo dobri 4 0 2 

Dobri 2 6 4 

Niti dobri niti slabi 0 0 0 

Slabi 0 0 0 

Zelo slabi 0 0 0 

 

Iz tabele je razvidno, da vsi učitelji ocenjujejo odnose med učenci v njihovem razredu kot 

dobre ali zelo dobre. Zaprošeni so bili za utemeljitev njihovih ocen, ki jih predstavljam v 

nadaljevanju.  

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Večina učiteljev, štirje od šestih, v slovenski osnovni šoli so odgovorili, da so odnosi med 

učenci v razredu zelo dobri, dva pa sta odgovorila enako kot vsi indijski učitelji, da so odnosi 

med učenci dobri. 

 

Vsi anketirani učitelji v Sloveniji so izpostavili, da med učenci ni večjih konfliktov. Učitelj 

drugega razreda je dodal, da manjše konflikte skušajo učenci rešiti sami: »Na splošno med 

učenci ni večjih konfliktov, če do njih pride, se učenci med seboj sami dogovorijo, če pa 

rešitve ne najdejo, pridejo do učitelja.« 

 

Vsi učitelji so izpostavili tudi, da so si učenci med seboj pripravljeni pomagati. Učitelj prvega 

razreda je dodal tudi, da učenci med sabo sodelujejo in že upoštevajo želje drugih. Tudi učitelj 

drugega razreda omenja sodelovanje med učenci: »Učenci držijo skupaj, ko morajo 

predstavljati svoj razred in takrat zagovarjajo drug drugega ...« 

 

Učitelj tretjega razreda omenja tudi sprotno reševanje težav: »… če v razredu pride do 

kakršnihkoli težav, jih vedno rešujemo sproti …« 
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Učitelj tretjega razreda omenja, da v razredu ni negativnega vodje skupine, medtem ko učitelj 

v šestem razredu našteva pozitivna mnenja glede odnosov v razredu ter  izpostavi dve učenki, 

za kateri to ne velja: » … razen dveh učenk, ki sta samozadostni ...«. 

 

Učitelj četrtega razreda našteva še nekaj drugih pozitivnih lastnosti: »Delo in odmori potekajo 

v prijetnem, umirjenem ozračju; med sabo si posojajo zvezke, med odmori se igrajo po 

skupinicah …«. Učitelj šestega razreda pa našteva: »Učenci se ne združujejo v zaprte klike, 

družijo se tudi v prostem času ter obveščajo drug drugega o dolžnostih.« 

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

Vsi učitelji v indijski osnovni šoli so odgovorili enotno, in sicer, da so odnosi med učenci v 

razredu dobri.  

 

Vsi so napisali pozitivna mnenja glede učencev in odnosov med njimi. Trije učitelji so 

odgovorili podobno. Napisali so, da si učenci pomagajo med seboj ter da vedno poskušajo 

rešiti problem skupaj. Eden izmed njih je omenil: »Učenci so si pripravljeni pomagati med 

seboj in se pri tem ne pritožujejo …« Drugi izmed njih pa je napisal, da opazi njihovo 

medsebojno pomoč tudi izven razreda: »Učenci si med seboj pomagajo, ne samo v razredu, 

ampak tudi izven njega.«  

 

Učitelja v prvem in šestem razredu pa sta odgovorila povsem enako, v pozitivnem smislu, 

vendar občasno nesoglasje med učenci prelagata na druge ljudi in okolico: »Učenci so dobri 

in ljubeznivi. Včasih se ne obnašajo povsem primerno, vendar ne zato, ker ne bi bili v redu, 

ampak zaradi družinskega okolja in različnih situacij.« 

 

Sodelujoči islandski učitelji: 

Dva učitelja na Islandiji sta odgovorila, da so odnosi med učenci v razredu zelo dobri, štirje 

pa, da so odnosi med učenci dobri. 

 

Vsi islandski učitelji pravijo, da so na splošno učenci med sabo prijateljski, se spoštujejo, se 

na splošno dobro razumejo, med sabo sodelujejo ter se igrajo skupaj. Učitelj šestega razreda 

dodaja: »Učenci se trudijo, da ne prizadenejo drug drugega verbalno, delajo skupaj v 

skupinah, med sabo se pohvalijo in dajo komplimente drug drugemu za dobro opravljeno 
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delo.« Je pa v vsakem razredu tudi kakšen posameznik, ki v tem pogledu nekoliko »izstopa«.  

Eden izmed učiteljev je izpostavil enega učenca v razredu, ki je nekoliko osamljen, ne zna 

sklepati prijateljstev. 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Ne glede na to, da so v šolah velike razlike glede števila učencev v razredu (slovenska 

osnovna šola ima 131 učencev, indijska 328 in islandska 113), je kar 12 učiteljev od 18 

odgovorilo, da so odnosi med učenci v njihovem razredu dobri. Ostalih šest učiteljev pa je 

ocenilo, da so odnosi med učenci v njihovem razredu zelo dobri. 

 

Vsi učitelji so utemeljili svojo oceno odnosov med učenci v razredu s podobnimi opisi, 

izpostavili so medsebojno spoštovanje, povezanost in sodelovanje. 

 

Dobri medosebni odnosi so zelo pomembni za celotno šolsko delo in pomembno vplivajo na 

učinkovitost cele skupine (Gronlund, 1959, po Žorga, 1987). Medosebni odnosi med učenci 

vplivajo na njihova čustva in stališča do drugih in samih sebe (Žorga, 1987) ter razvoj 

posameznikove osebnosti (Bečaj, 2001). 

 

Kljub temu da so učitelji ocenili odnose med učenci v razredu kot dobre ali zelo dobre, pa so 

nekateri omenili tudi kakšnega učenca v razredu, ki je osamljen ali zavrnjen. Menim, da so se 

učitelji pri ocenjevanju odnosov usmerili na celoten razred in ne tako na prisotnost prezrtih ali 

zavrnjenih otrok, zato so jih ocenili kot dobre. 
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4.1.2 Ugotavljanje odnosov med učenci v razredu 

 

V spodnji tabeli prikazujem kako učitelji ugotavljajo odnose med učenci v njihovem razredu. 

 

Tabela 4.3: Učiteljev način ugotavljanja medosebnih odnosov v razredu 

 

 Frekvence odgovorov  

Način ugotavljanja Slovenski 

učitelji 
Indijski 

učitelji 

Islandski 

učitelji 

Učenčeva samoocena lastne sprejetosti 0 0 1 

Ocene vrstnikov 1 1 0 

Opazovanje 6 5 6 

Sociometrična preizkušnja 3 0 0 

Ne ugotavlja 0 0 0 

Drugo 2 0 1 

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Vsi učitelji v Sloveniji ugotavljajo medosebne odnose v razredu z opazovanjem. Dva učitelja 

uporabljata samo to metodo, ostali štirje pa poleg metode opazovanja uporabljajo tudi druge 

metode: trije uporabljajo še sociometrično preizkušnjo, eden pa si pomaga tudi z ocenami 

vrstnikov. Dva učitelja sta med druge metode ugotavljanja medosebnih odnosov v razredu 

navedla tudi socialne igre ter pogovor z drugimi učitelji, socialno službo in starši.  

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

Pet od šestih učiteljev v Indiji ugotavlja medosebne odnose v razredu z opazovanjem. Le eden 

jih ugotavlja z ocenami vrstnikov. 

 

Sodelujoči islandski učitelji: 

Vseh šest učiteljev na izbrani islandski osnovni šoli ugotavlja medosebne odnose v razredu z 

opazovanjem. Eden izmed njih pa si pomaga tudi z učenčevo samooceno lastne sprejetosti. 

Eden izmed učiteljev je med druge metode omenil, da jih ugotavlja tudi s pogovorom z 

učenci. 
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Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Kar 17 učiteljev od 18 ugotavlja medosebne odnose v razredu z metodo opazovanja. 

 

Med posameznimi šolami v različnih državah ni večjih razlik pri uporabi metod za 

ugotavljanje medosebnih odnosov. Opazila pa sem, da največ različnih metod ugotavljanja 

medosebnih odnosov uporabljajo učitelji v Sloveniji, saj poleg opazovanja eden uporablja tudi 

ocene vrstnikov, kar trije uporabljajo sociometrično preizkušnjo, dva pa sta navedla tudi 

socialne igre ter pogovor z drugimi učitelji, socialno službo in starši. Slovenski učitelji so 

edini navedli, da uporabljajo tudi sociometrično preizkušnjo, kljub temu da to metodo poznajo 

tudi učitelji na Islandiji, učitelji v Indiji je pa ne poznajo, kar sem izvedela med pogovorom z 

njimi.  

 

Verjamem, da učitelji za ugotavljanje odnosov med učenci v razredu najpogosteje uporabljajo 

metodo opazovanja, saj ima učitelj veliko možnosti za opazovanje in jim je ta metoda najlažja 

in najhitreje dostopna. Kljub temu pa sem pričakovala, da bo več učiteljev odgovorilo, da 

uporablja tudi ostale metode za ugotavljanje. Tudi Pečjak in Košir (2002) navajata, da učitelj 

informacije o vedenju otrok, posameznikovem položaju v razredu in o odnosih med učenci 

ponavadi dobi z opazovanjem. V razredu je vedenje opazovanih posameznikov bolj naravno, 

zaradi boljšega poznavanja posameznikov pa lahko učitelj ta vedenja tudi bolje razume. 

Pomanjkljivost opazovanja pa je čustvena vpletenost učitelja, ki zmanjšuje objektivnost 

(Smrtnik Vitulić, 2008). 

 

N. Ule (1994) meni, da se pogosto za ugotavljanje medosebnih odnosov v razredu uporabi 

tudi sociometrično preizkušnjo. Jackson in Bracket (1998, po Pečjak in Košir, 2002) navajata, 

da je sociometrična preizkušnja časovno bolj ekonomična kot opazovanje, njeni rezultati pa 

dajejo bolj celosten vtis o socialnih odnosih med učenci v razredu, saj vključujejo vsakega 

posameznika. Vendar pa Bukowski in Newcomb ter Williams in Gilmour (1984, 1994, po 

Pečjak in Košir, 2002) poudarjajo tudi omejitve te tehnike, saj lahko tako pridobljeni rezultati 

predstavljajo podatek o želenem socialnem položaju posameznikov v skupini, ne pa nujno 

tudi o dejanskih prijateljskih odnosih med člani skupine. Druga pomembna omejitev 

sociometrične preizkušnje pa je spremenljivost njenih rezultatov v času, saj se socialni odnosi 

v skupini neprestano spreminjajo.  
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Vprašalnik, ki sem ga uporabila v diplomskem delu, ni spraševal, zakaj se učitelji odločajo za 

uporabo katere izmed metod ugotavljanja medosebnih odnosov. Mislim pa, da bi bilo 

zanimivo ugotoviti njihova mnenja, zakaj se odločajo tako pogosto za uporabo tehnike 

opazovanja in zakaj ne uporabljajo več ostalih metod, npr. sociometrične preizkušnje. 

 

4.1.3 Problem nesprejetosti v skupini vrstnikov 

 

Spodaj prikazujem mnenja sodelujočih učiteljev v raziskavi o problemu nesprejetosti učenca v 

skupino vrstnikov. 

 

Tabela 4.4: Prepoznavanje nesprejetih učencev med vrstniki 

 

 Frekvence odgovorov 

Prepoznavanje 

nesprejetih učencev 

Slovenski 

učitelji 
Indijski 

učitelji 

Islandski 

učitelji 

Je težko  0 1 0 

Ni težko  6 5 6 

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Vsi učitelji v Sloveniji menijo, da v razredu ni težko prepoznati učenca, ki ni sprejet med 

svojimi vrstniki. 

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

Vsi učitelji v Indiji, razen enega, menijo, da v razredu ni težko prepoznati učenca, ki ni sprejet 

med svojimi vrstniki.  

 

Sodelujoči islandski učitelji: 

Vsi učitelji na Islandiji menijo, da v razredu ni težko prepoznati učenca, ki ni sprejet med 

svojimi vrstniki.  

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Večina učiteljev v Indiji, na Islandiji in v Sloveniji (razen enega učitelja v Indiji) meni, da v 

razredu ni težko prepoznati učenca, ki ni sprejet med svojimi vrstniki.  
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Tudi sama mislim, da učitelj lahko opazi učenca, ki ni sprejet med svojimi vrstniki, saj je ves 

čas z učenci v razredu. Je pa res, da je lahko včasih kakšen učenec osamljen, kljub temu da ga 

ostali sošolci sprejemajo medse.  

 

Tabela 4.5: Najpogostejši razlogi za nesprejetost učenca med vrstniki 

 

 Frekvence odgovorov 

Razlogi Slovenski  

učitelji 
Indijski  

učitelji 
Islandski 

učitelji 

Agresivno vedenje učenca 3 1 6 

Plahost učenca 1 4 2 

Fizična neprivlačnost učenca 1 2 1 

Drugo 3 3 1 

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Trije učitelji v Sloveniji omenjajo kot najpogostejši razlog za nesprejetost učenca učenčevo 

agresivno vedenje. Eden omenja plahost, drugi pa fizično neprivlačnost učenca. Pod druge 

razloge sta dva učitelja navedla tudi: netipično vedenje učenca, razdiralno vplivanje učenca na 

odnose, ter da si učenec izmišljuje stvari, obrekuje, se ne želi vključiti v skupino, se obnaša 

superiorno in samozadostno. Eden izmed učiteljev je pod druge razloge napisal, da ne 

prevladuje le en razlog za nesprejetost učenca: »Razlogi se razlikujejo – zelo odvisno od 

strukture razreda, ne prevladuje na splošno le en razlog.« 

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

Štirje učitelji v Indiji so med razloge za nesprejetost učenca navedli plahost učenca, dva 

učitelja sta navedla fizično neprivlačnost učenca ter eden agresivno vedenje. Trije učitelji so 

kot druge  razloge omenili, da so razlogi za nesprejetost odvisni od učencev. 

 

Sodelujoči islandski učitelji: 

Vsi učitelji na Islandiji so med najpogostejši razlog za nesprejetost učenca med vrstniki 

navedli agresivno vedenje učenca. Dva sta omenila tudi plahost učenca, eden pa fizično 

neprivlačnost učenca. Med drugimi razlogi nesprejetosti je en učitelj omenil Aspergerjev 

sindrom ali podobno (ADHD). 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 
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Pri odgovorih učiteljev iz različnih držav lahko vidimo razlike v navajanju najpogostejših 

razlogov za nesprejetost učenca v razredu. Slovenski učitelji so odgovorili, da so 

najpogostejši razlogi nesprejetosti učenca agresivno vedenje in nekaj drugih razlogov. Tudi 

vsi islandski učitelji so med najpogostejše razloge navedli agresivno vedenje učenca, medtem 

ko je le eden učitelj v Indiji navedel agresivno vedenje. Kar štirje indijski učitelji pa so kot 

razlog nesprejetosti učenca izpostavili plahost učenca, medtem ko sta to lastnost izpostavila le 

dva učitelja na Islandiji in en v Sloveniji. 

 

En učitelj na Islandiji pa je kot druge razloge omenil Aspergerjev sindrom. Ta učitelj je imel 

izkušnje z avtističnim učencem, kar mi je omenil tudi med pogovorom. Menim, da je to tudi 

en izmed razlogov za nesprejetost učenca, čeprav ga v literaturi o nesprejetih učencih na 

splošno nisem posebej zasledila, je pa omenjeno v literaturi, ki govori o otrocih s to motnjo, 

da so ti otroci v družbi slabše sprejeti, saj imajo težave s socialno komunikacijo, socialno 

interakcijo in pogosto kažejo netipično vedenje in so osamljeni. 

 

Verjamem, da bi tudi drugi učitelji odgovorili podobno kot ta islandski učitelj, če bi jim 

posebej omenila avtistično motnjo. Ker pa jim vprašanja o njihovem mnenju za nesprejetost 

avtističnega učenca nisem posebej zastavila, menim, da se v času izpolnjevanja vprašalnika 

tega niso spomnili. 

 

Bi bilo pa zanimivo raziskati in primerjati odgovore učiteljev v različnih kulturah tudi o tej 

temi. 

 

Tudi raziskovalci, npr. Asher, Pakhurst, Hymel in Williams (1990, po Smrtnik Vitulić, 2009),  

navajajo, da so zavrnjeni učenci bolj uporni in kritični do vrstnikov, pretirano živahni ter 

pogosto agresivni. 

 

Med nesprejete učence pa sodijo tudi prezrti ali izolirani učenci, ki so bolj socialno zadržani 

in plahi kot drugi otroci (Rubin 2000, v Zupančič idr. 2001, po Smrtnik Vitulić, 2009). 

 

Tudi raziskave kažejo, da je med zavrnjenimi učenci 40 do 50 % takšnih, ki jih vrstniki 

zaznavajo kot agresivne, 10 do 20 % pa predstavljajo plahi otroci, ki težijo k umiku iz 

socialnih situacij (Cillessen, 1992, po Pečjak in Košir, 2002). 
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Žagar (2009) pa pravi, da so možni tudi drugi vzroki, da je učenec zavrnjen, npr. fizična 

neprivlačnost ali izstopajoče vedenje otroka. 

Učitelji so odgovorili, če se čutijo dovolj usposobljene za reševanje problema nesprejetosti 

učenca med sošolci. 

 

Tabela 4.6: Usposobljenost učiteljev za reševanje problema nesprejetosti  

 

 Frekvence odgovorov 

Usposobljenost Slovenski 

učitelji 
Indijski 

učitelji 
Islandski 

učitelji 

Se čutijo usposobljeni 3 5 4 

Se ne čutijo usposobljeni 3 1 2 

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Trije slovenski učitelji se čutijo dovolj usposobljene za reševanje problema nesprejetosti 

učenca med sošolci, ostali trije slovenski učitelji (eden izmed njih je učitelj v 6. razredu) pa se 

ne čutijo dovolj usposobljene za reševanje problema nesprejetosti učenca med sošolci. 

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

Pet od šestih indijskih učiteljev se čuti dovolj usposobljene za reševanje problema 

nesprejetosti učenca med sošolci, razen učitelja v 6. razredu. 

 

Sodelujoči islandski učitelji: 

Štirje islandski učitelji se čutijo dovolj usposobljene za reševanje problema nesprejetosti 

učenca med sošolci (ps.: eden od njih je pripisal, da se čuti, vendar ne vedno), dva pa se ne 

čutita dovolj usposobljena (ps.: eden od njih je pripisal, da je včasih zelo težko, vendar naredi 

vse, kar je v njegovi moči). Eden od učiteljev, ki se ne čuti dovolj usposobljenega, je tudi 

učitelj v 6. razredu. 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Dvanajst učiteljev od osemnajstih meni, da so usposobljeni za reševanje problema 

nesprejetosti učenca med sošolci. Še najbolj se čutijo usposobljeni učitelji v Indiji, saj je le 

eden odgovoril, da se ne počuti dovolj usposobljenega. 
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Zanimivo je, da so vsi trije učitelji šestih razredov v Sloveniji, Indiji in na Islandiji odgovorili, 

da se ne počutijo dovolj usposobljene. 

 

 

4.2 Vloga učitelja pri oblikovanju odnosov med učenci v razredu 

 

Pri dinamiki odnosov med učenci v razredu ima veliko vlogo učitelj s svojimi značilnostmi 

vodenja skupine in usmerjanjem dela posameznika (Pergar Kuščer, Prosen, 2009). 

 

V nadaljevanju prikazujem kaj o tej tematiki menijo učitelji, ki so sodelovali v raziskavi. 

  

4.2.1 Odgovornost učiteljev za odnose v razredu 

 

Tabela 4.7: Mnenja učiteljev o učiteljevi odgovornosti za medosebne odnose v razredu 

 

 Frekvence odgovorov 

Odgovornost učitelja Slovenski 

učitelji 
Indijski 

učitelji 
Islandski 

učitelji 

Popolnoma je odgovoren 0 0 1 

Precej je odgovoren 6 6 5 

Nekje vmes 0 0 0 

Malo je odgovoren 0 0 0 

Nič ni odgovoren 0 0 0 

 

Iz tabele je razvidno, da se prav vsi učitelji počutijo precej odgovorne za medosebne odnose v 

razredu. Zaprošeni so bili za utemeljitev njihovih mnenj. V nadaljevanju predstavljam njihove 

utemeljitve. 

 

Utemeljitve sodelujočih slovenskih učiteljev: 

Vsi učitelji v Sloveniji so odgovorili, da je učitelj precej odgovoren za medosebne odnose v 

razredu. 

 

Učitelji v Sloveniji naštevajo, da lahko učitelj z usmerjanjem in svojim zgledom veliko 

pripomore k oblikovanju razredne klime, uči otroke komunikacije, sprejemanja drugih, 

medsebojnega sodelovanja, socialnih veščin, vzpostaviti mora sproščeno, delovno vzdušje, 
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ustaviti mora vsako nestrpnost ter reagirati, kadar opazi, da so posamezniki odrinjeni, 

osamljeni. Učitelj mora učiti otroke, kako reševati konflikte in se z njimi pogovoriti ob 

neprimernem vedenju. Otroke je potrebno vseskozi učiti odnosov ter kako sodelovati med 

seboj. Eden izmed učiteljev pravi: »Otrokom je potrebno predstaviti več pozitivnih metod 

sodelovanja med seboj in pozitivnih odnosov, saj jih nekateri poznajo le od doma, kjer pa niso 

vedno pozitivno naravnani.« 

 

En izmed učiteljev meni tudi, da morajo nekaj za boljše medosebne odnose v razredu narediti 

tudi učenci sami. 

 

Utemeljitve sodelujočih indijskih učiteljev: 

Vsi učitelji v Indiji menijo, da je učitelj precej odgovoren za medosebne odnose v razredu. 

 

Večina učiteljev v Indiji je utemeljila, da je učiteljeva dolžnost, da sledi učenčevem fizičnem, 

čustvenem, socialnem, intelektualnem, psihološkem in moralnem razvoju ter da je 

vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov med učenci v razredu del učiteljevega poklica.  

 

Dva učitelja omenjata tudi, da so za medosebne odnose v razredu odgovorni tudi starši. Eden 

omenja: »Učitelj je precej odgovoren za odnose med učenci v razredu, toda ne povsem. 

Učitelj potrebuje pomoč staršev, saj sta vzgoja in ozračje doma tudi pomembna.« 

 

Utemeljitve sodelujočih islandskih učiteljev: 

Pet učiteljev na Islandiji je odgovorilo, da je učitelj precej odgovoren za medosebne odnose v 

razredu, eden pa je odgovoril, da je učitelj popolnoma odgovoren. 

 

Učitelji na Islandiji menijo, da je skrb za dobre medosebne odnose v razredu zelo pomemben 

del učiteljskega poklica. Učiteljeva odgovornost je, da uči učence o dobrih odnosih, o 

primernem obnašanju, opaziti mora učenca, ki je v razredu osamljen in ne sme odobravati 

slabega obnašanja učencev. Učenci se morajo učiti spoštovati občutke drugih, učiti se morajo 

sprejeti različne učence. Če se učenci v razredu ne počutijo v redu, niso dovzetni za učenje. 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Vsi učitelji v vseh državah menijo, da je učitelj precej odgovoren za medosebne odnose v 

razredu (samo eden na Islandiji je odgovoril, da je učitelj popolnoma odgovoren). Vsi so 
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svoje odgovore utemeljili kot, da je to pomembnejši del učiteljskega poklica. Vendar pa se 

učitelji ne počutijo popolnoma odgovorne za medosebne odnose. 

Nekateri učitelji so navedli, da so za medosebne odnose med učenci v razredu odgovorni tudi 

starši in sami učenci. 

 

Tudi v slovenskem Zakonu o osnovni šoli (Šolska zakonodaja, 1996) je zapisano, da naj bi 

učitelji poleg spoznavnih ciljev posameznega predmeta uresničevali tudi splošne cilje 

izobraževanja, npr. spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja 

posameznika, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z 

drugimi (Smrtnik Vitulić, 2009). 

 

Pergar Kuščer (1994) pa pravi, da učitelj s svojim vedenjem in odzivanjem na interakcije 

otrok bolj ali manj spodbuja sodelovanje in medsebojno povezanost v razredu.  

 

Učitelj šestega razreda v slovenski osnovni šoli meni tudi, da morajo nekaj za boljše 

medosebne odnose v razredu, narediti tudi učenci sami. Tudi Puklek in Gril (1999) navajata, 

da z razvojem otrok postaja vse bolj sposoben samokontrole. Svojega vedenja ne regulira le 

glede na lastne želje, ampak jih že usklajuje z željami in potrebami drugih, tako da predvideva 

reakcije drugih na lastna dejanja. S tem pa se uči prevzemati odgovornost za svoja dejanja.  

 

Dva indijska učitelja pa omenjata tudi, da so za medosebne odnose v razredu odgovorni tudi 

starši. Tudi Gurtler (1994) navaja, da je dolžnost staršev, da se z otrokom večkrat pogovarjajo 

o počutju v šoli med vrstniki, s kom se v šoli igra, kdo ga jezi, s kom se noče igrati.  

 

Sama se strinjam, da je v šoli zelo velika odgovornost učitelja za medsebojne odnose. Vendar 

pa so za to odgovorni tudi učenci in starši.  

 

4.2.2 Urejanje dobrih medosebnih odnosov 

 

V naslednji tabeli so prikazani odgovori učiteljev o vrstah pomočeh, s katerimi si največ 

pomagajo pri reševanju problema nesprejetosti učenca v razredu. Učitelji so lahko izbrali več 

možnosti. 
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Tabela 4.8: Načini pomoči s katerimi si učitelji največ pomagajo 

 

 Frekvence odgovorov 

Vrste pomoči Slovenski 

učitelji 
Indijski 

učitelji 
Islandski 

učitelji 

Literatura 2 5 1 

Lastne izkušnje 5 5 4 

Seminarji 1 5 1 

Nasveti kolegov 4 6 3 

Drugo 0 0 1 

 

Odgovori sodelujočih slovenskih učiteljev: 

Pet od šestih učiteljev v Sloveniji si pri reševanju problema nesprejetosti učenca v razredu 

največ pomaga z lastnimi izkušnjami, štirje si pomagajo tudi z nasveti kolegov, dva si 

pomagata z literaturo, eden pa s seminarji. 

 

Odgovori sodelujočih indijskih učiteljev: 

Pet učiteljev v Indiji si pomaga z literaturo, pet z lastnimi izkušnjami ter pet s seminarji. Vseh 

šest učiteljev pa si pomaga tudi z nasveti kolegov (od teh si en učitelj pomaga le s temi). 

 

Odgovori sodelujočih islandskih učiteljev: 

Največ – štirje učitelji na Islandiji si pri reševanju problema nesprejetosti učenca v razredu 

pomagajo z lastnimi izkušnjami, trije si pomagajo tudi z nasveti kolegov, eden z literaturo in 

eden s seminarji. En učitelj je napisal pod dodatne možnosti, da po njegovih izkušnjah vedno 

ne moreš spremeniti situacije (to je mislil glede učencev z ADHD): »Nekaterih učencev ne 

moreš »narediti normalnih« – bili so in bodo vedno drugačni – naučiti se morajo to sprejeti in 

biti to, kar oni so.« 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Učitelji v vseh državah uporabljajo vse naštete vrste pomoči za reševanje problema 

nesprejetosti: literaturo, lastne izkušnje, nasvete kolegov in seminarje. 

 

Večina učiteljev v vseh treh državah uporablja lastne izkušnje, saj le-te uporablja 14 od 18 

vseh učiteljev. Tudi z nasveti kolegov si pomaga večina vseh učiteljev – 13 od 18, medtem ko 
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si z literaturo pomaga 8 od 18 vseh učiteljev, od tega jih je kar 5 indijskih, s seminarji pa si 

pomaga 7 učiteljev iz vseh držav, tudi od teh je 5 indijskih. 

 

Učitelji so bili zaprošeni za odgovor o tem, kaj sami naredijo za dobre medosebne odnose v 

razredu. Spodaj predstavljam njihove odgovore. 

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Vsi učitelji v Sloveniji so izpostavili, da se ob problemu v razredu pogovorijo ter učijo, da 

znajo učenci sami sproti reševati konflikte s sošolcem, da se znajo pogovarjati in poslušati 

drug drugega. Učitelji se trudijo, da so učencem za čimboljši zgled, trudijo se vzpostaviti 

sproščeno, delovno vzdušje ter ustaviti vsako nestrpnost. Z učenci, ki imajo občutek 

zapostavljenosti ali imajo že nekaj časa nerazčiščene probleme, se učitelji pogovorijo. Na 

razrednih urah se igrajo socialne igre, med poukom jih tudi večkrat presedejo, spreminjajo 

oblike dela in sedežni red, s čimer učencem omogočijo, da se razredna interakcija ne omejuje 

zgolj na prijatelje in sošolce v klopi. 

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

Učitelji v Indiji spodbujajo učence, jih pohvalijo, dajejo jim pozitivna mnenja, za njih iskreno 

skrbijo in se zanje in za njihove potrebe zanimajo, jih cenijo, do njih imajo ljubeč odnos, učijo 

jih dobre morale preko moralnih zgodb, pesmi. Nekateri učitelji so izpostavili tudi to, da dajo 

učencem možnost skupnega sodelovanja: »Večkrat učence posedem skupaj v skupino, da si 

delijo svoja mnenja o kakšnem problemu.« Eden izmed učiteljev je dejal, da se večkrat 

pozanima glede učenčevih prijateljev v razredu ter jih spodbuja, da bi imeli več prijateljev v 

šoli. Drugi pa je dejal, da z učenci deli svoje izkušnje in jim pomaga, če imajo kakšne 

probleme. Eden izmed učiteljev je odgovoril, da omogoči učencem dovolj časa, da poskušajo 

rešiti problem sami, ter nameni tudi kakšno prosto uro temu, da se pogovarjajo o obnašanju in 

medsebojnem spoštovanju. 

 

Sodelujoči islandski učitelji: 

Vsi učitelji (razen enega, ki ni odgovoril na vprašanje) so omenili, da se v razredu veliko 

pogovarjajo o prijateljstvu, obnašanju, zaupanju, prijaznosti, strpnosti, morali, medsebojni 

komunikaciji, spoštovanju ter o svojih občutkih. Pogovarjajo se tudi o tem, kako pomembno 

je, da so vsi učenci vključeni in se počutijo dobro v razredu in v celotni šoli. Eden izmed 

učiteljev pravi, da imajo razredna srečanja, kjer lahko vsak učenec pove svoje mnenje, 
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pohvale. Učitelj tudi pusti učence, da naredijo razredna pravila, kjer se odločijo, kaj je 

sprejemljivo vedenje do drugih. Eden izmed učiteljev vključuje veliko skupinskega dela, o 

razlikah pa se učenci učijo in razmišljajo tudi tako, da imajo možnost podpiranja otrok v 

Afriki in Indiji. 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Učitelji v vseh državah navajajo različne ukrepe za spodbujanje dobrih medosebnih odnosov 

v razredu. Indijski učitelji so za razliko od slovenskih in islandskih omenili tudi iskreno skrb 

in ljubeč odnos do učencev, vsi učitelji pa izpostavljajo pomembnost pogovora. Vsi učitelji 

navajajo še druge ukrepe, slovenski učitelji so omenili tudi socialne igre. 

 

4.2.3 Uporaba socialnih iger  

 

Eden od načinov za dobro medsebojno sodelovanje med učenci, izboljšanje socialne klime ter 

vključevanje nesprejetih učencev v razredu so tudi socialne igre. 

S pomočjo socialnih iger razvijamo intelektualno, emocionalno in socialno plat otrokove 

osebnosti, spodbujamo pa tudi ustvarjalnost (Virk- Rode, Belak- Ožbolt, 1990). 

 

V nadaljevanju predstavljam odgovore sodelujočih učiteljev v raziskavi o njihovi uporabi 

socialnih iger za reševanje problema nesprejetosti v razredu, vrstah socialnih iger, ki jih za to 

uporabljajo ter njihove utemeljitve doseganja želenih učinkov z uporabo socialnih iger. 

 

Tabela 4.9: Uporaba socialnih iger za reševanje problema nesprejetosti v razredu 

 

 Frekvence odgovorov 

Socialne igre Slovenski 

učitelji 
Indijski 

učitelji 
Islandski 

učitelji 

Jih uporabljajo 5 4 4 

Jih ne uporabljajo 1 2 2 

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Vsi slovenski učitelji, razen enega, uporabljajo socialne igre za reševanje problema 

nesprejetosti v razredu. 
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Slovenski učitelji so bili kar konkretni pri naštevanju socialnih iger, ki jih uporabljajo v 

razredu. Učitelji uporabljajo igre, kjer je za uspeh skupine potreben vsak posameznik, kjer se 

naključno združijo za rešitev problema, kjer doživijo ugodje in je za to lahko zaslužen vsak 

otrok, kjer je mogoče izpostaviti dobre lastnosti vseh udeleženih. Učitelji so našteli socialne 

igre, ki jih uporabljajo: igre predstavljanja in spoznavanja (kdo sem, kaj pomeni moje ime, 

kako me vidijo drugi, stena slavnih ...), igre komunikacije in oblikovanja skupine (atomi, 

postavljanje kipov, gordijski vozel, vodenje slepca); igre vživljanja in identifikacije (skriti 

prijatelj (to igro je omenilo več učiteljev), igre vlog). Ostale igre, ki so jih našteli: čarovnik 

pravi, najljubše barve, pohvali soseda; igre, ki vključujejo telesni stik in zaupanje (ribice, 

petelinčki). 

 

Učitelj drugega razreda pa je dejal, da je iger veliko in se jih tudi poslužuje na različne načine. 

Včasih pa le-te tudi  ne pomagajo in takrat lažje rešuje probleme s pogovorom. 

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

V indijski osnovni šoli štirje učitelji uporabljajo socialne igre za reševanje problema 

nesprejetosti v razredu, dva učitelja pa jih ne uporabljata.  

 

Učitelji v Indiji, ki uporabljajo socialne igre v razredu so dejali, da v razredu  pripovedujejo 

moralne zgodbe, učenci pa igrajo igre vlog, ter nastopajo pred drugimi učenci, z namenom, da 

premagajo sramežljivost, strah, nizko samospoštovanje, da gradijo zdrave medosebne odnose, 

da razmišljajo, kaj je pravilno, dobro in kaj ne. 

 

Eden izmed učiteljev, ki uporabljajo socialne igre, je dejal, da poskuša, da se vsi učenci v 

razredu igrajo skupaj: »Igre pripomorejo, da se vsi učenci v razredu igrajo kot »ena skupina«, 

ne glede na to, od kod prihajajo – iz katerega družbenega razreda in plemena.« 

 

Eden izmed učiteljev pa je odgovoril, da prav socialnih iger ne poznajo – ne poimenujejo jih 

tako. Vendar učitelj daje razne nasvete vsem učencem – sprejetim in nesprejetim, osamljenim 

o medsebojnih odnosih v razredu, da vedo, kaj bi se zgodilo, če spodobno vedenje v razredu 

ne bi veljalo.   
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Sodelujoči islandski učitelji: 

Na islandski osnovni šoli štirje učitelji uporabljajo socialne igre za reševanje problema 

nesprejetosti v razredu, dva pa jih ne uporabljata. 

 

Večina islandskih učiteljev, ki uporabljajo socialne igre za reševanje problema nesprejetosti v 

razredu, so dejali, da v razredu igrajo igre vlog ter pripovedujejo in berejo kratke zgodbe. En 

učitelj je dejal: »Večkrat beremo kratke zgodbe, ki govorijo o posamezniku, ki je osamljen, 

nesprejet in na podlagi zgodbe učenci zaigrajo igro.« Učitelj šestega razreda pa pravi: 

»Učencem pripovedujem zgodbe otrok in kako se obnašajo v drugi šoli – priredim podobno 

zgodbo kot »problem«, ki ga imamo v razredu, nato pa se o problemu pogovarjamo in iščemo 

rešitve.«  

 

Le en učitelj je konkretno napisal eno izmed socialnih iger, ki jo uporablja: »V razredu 

vključujem veliko socialnih iger, ena izmed njih je tudi »fruit basket«.« 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Večina učiteljev, trinajst od osemnajstih, v vseh treh osnovnih šolah uporablja socialne igre za 

reševanje problema nesprejetosti učenca v razredu. 

 

Učitelji v vseh treh šolah uporabljajo igre vlog in pripovedujejo ter berejo kratke moralne 

zgodbe. Učitelji v Indiji so posebej izpostavili, da učenci tudi nastopajo pred drugimi, da se 

znebijo sramežljivosti, strah in nizko spoštovanje, česar učitelji v drugih dveh državah niso 

posebej omenili. Učitelji v Sloveniji pa so našteli bolj konkretno socialne igre, ki jih 

uporabljajo. Tudi en učitelj na Islandiji je poimenoval eno socialno igro, ki se imenuje »fruit 

basket«. 
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Tabela 4.10: Doseganje želenih učinkov z uporabo socialnih iger za reševanje problema 

nesprejetosti v razredu 

 

 Frekvence odgovorov 

Želeni učinki z uporabo soc. iger Slovenski 

učitelji 
Indijski 

učitelji 
Islandski 

učitelji 

Jih doseže  1 4 2 

Jih ne doseže 0 0 0 

Drugo 4 0 2 

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Le en učitelj v Sloveniji je odgovoril, da z uporabo socialnih iger za reševanje problema 

nesprejetosti v razredu doseže želene učinke. Štirje učitelji so napisali pod druge možnosti, da 

jih dosežejo, a ne vedno,  včasih pa na dolgi rok; ne dosežejo jih pri vseh otrocih, en učitelj pa 

jih doseže le delno ter omenja, da  s pomočjo njih doseže predvsem sproščeno vzdušje. Nihče 

izmed slovenskih učiteljev ni odgovoril, da želenih učinkov ne doseže. 

 

Slovenski učitelj, ki je odgovoril, da z uporabo socialnih iger doseže želene učinke v razredu, 

meni, da jih učenci doživljajo kot sprostitev, učenci se s pomočjo njih navajajo na strpnost in 

sodelovalno vedenje, namesto tekmovalnosti pa v ospredje postavljajo socialne odnose med 

ljudmi: »Učenci s socialnimi igrami »prebijejo led«, igre pa vzbudijo pozornost tudi na glede 

drugače zadržanega učenca, ki dobi priložnost, da sploh kaj pove o sebi.« 

 

Ostali štirje slovenski učitelji, ki z uporabo socialnih iger dosežejo želene učinke le včasih ter 

včasih ne takoj, so utemeljili, da so učinki zelo odvisni od skupine učencev: »V nekaterih 

skupinah ni večji problem vključiti otroka v skupino, ampak je v tej skupini nekdo, ki zelo 

težko sprejme »izločenega« otroka in negativno vpliva na celo skupino. Včasih je treba dlje 

časa »delati na tem otroku«.« Nekdo izmed njih meni, da bi bilo z nekaterimi otroki več 

učinka v manjši skupini ter da bi bilo dobro igre večkrat ponoviti. En učitelj pa pri reševanju 

problema nesprejetosti v razredu uporablja raje pogovor: »V realnem življenju učenci ne bodo 

reševali problemov s socialnimi igrami.«  
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Učitelj, ki z uporabo socialnih iger doseže cilj le delno, meni, da se ustvarja predvsem 

sproščeno vzdušje, v igre je lahko vključen vsak učenec, z njimi pa se utrjuje predvsem 

zaželeno, družbeno sprejemljivo vedenje 

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

Vsi štirje učitelji v Indiji, ki uporabljajo socialne igre, so odgovorili, da z njihovo uporabo 

dosežejo želene učinke. 

 

Indijski učitelji pravijo, da so s pomočjo takih ukrepov učenci bolj odprti, bolj skrbni, bolje 

skrbijo drug za drugega, tudi učitelji postanejo bolj dostopni za učence. Vaje pomagajo, da se 

učenci počutijo sprejete: »S pomočjo iger učenci v svojo družbo sprejmejo nesprejete, 

osamljene učence«. S pomočjo iger dobijo učenci tudi občutek, da so zmožni marsikaj 

narediti in tudi lažje kažejo svoja čustva (žalost, veselje ...). 

 

Sodelujoči islandski učitelji: 

Dva učitelja na Islandiji, ki uporabljata socialne igre za reševanje problema nesprejetosti v 

razredu, sta odgovorila, da z uporabo le-teh dosežeta želene učinke, dva pa sta pod druge 

možnosti odgovorila, da jih dosežeta le včasih. 

 

Islandska učitelja, ki sta odgovorila, da z uporabo socialnih iger dosežeta želene učinke v 

razredu, pravita, da se učenci ob tem zabavajo in veselijo ter sodelujejo skupaj kot ena ekipa. 

Učenci pa začnejo tudi razmišljati o tem, kaj lahko naredijo boljše.  

Ostala dva učitelja, ki z uporabo socialnih iger dosežeta želene učinke le včasih, pravita, da se 

z igro učenci učijo, a včasih pozabijo na druge, ter da so včasih socialne igre v pomoč, da 

učenci lažje razumejo situacijo, včasih pa igre niso dovolj, če imaš v razredu učenca z resnimi 

težavami. 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Dobra polovica, sedem od trinajstih učiteljev, v vseh državah, ki uporablja socialne igre za 

reševanje problema nesprejetosti v razredu, je odgovorila, da s pomočjo njih doseže želene 

učinke, nihče pa ni odgovoril, da jih ne doseže.  

 

Učitelji navajajo različne pozitivne učinke socialnih iger, nekateri učitelji pa poudarjajo tudi, 

da so učinki odvisni od skupine učencev in situacije v razredu. 
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4.2.4 Vključevanje staršev in strokovnih delavcev v reševanje problemov  

 

Učitelje sem povprašala ali vključujejo starše in druge strokovne delavce pri reševanju 

problema nesprejetosti učenca v razredu ter na kakšne načine jih vključujejo. V nadaljevanju 

prikazujem njihove odgovore. 

 

Tabela 4.11: Vključevanje staršev  pri reševanju problema nesprejetosti 

 

 Frekvence odgovorov 

Vključevanje staršev 
Slovenski 

učitelji 

Indijski 

Učitelji 

Islandski 

učitelji 

Da 5 6 6 

Ne  1 0 0 

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Vsi slovenski učitelji, razen enega, vključujejo starše pri reševanju problema nesprejetosti 

učenca v razredu.  

 

Učitelji se s starši pogovorijo na govorilnih urah in jim predstavijo problem. Pogovorijo se o 

vedenju, lastnostih otroka, skupaj iščejo vzroke in rešitve problema. Učitelji tudi staršem 

predstavijo možne načine reševanja problema: npr. naj otrok povabi sošolca domov, naj se 

doma pogovarjajo o pravilnem obnašanju. 

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

Vsi indijski učitelji vključujejo starše pri reševanju problema nesprejetosti učenca v razredu. 

 

Indijski učitelji menijo, da starši sodelujejo pri reševanju problema nesprejetosti na različne 

načine: pomagajo poiskati vzrok za nesprejetost svojega otroka v razredu, oni najbolje 

poznajo otrokove šibkosti, zato lahko pomagajo učitelju tako, da delijo z njim otrokove težave 

ter tako poskušajo vsi skupaj rešiti problem nesprejetosti. Starši se morajo zavedati otrokovih 

težav in jim pomagati premagati te šibkosti. 

 

Sodelujoči islandski učitelji: 
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Vsi islandski učitelji vključujejo starše pri reševanju problema nesprejetosti učenca v razredu. 

Islandski učitelji sodelujejo s starši pri reševanju problema nesprejetosti učenca v razredu na 

različne načine: preko telefona, preko maila jim pošiljajo sporočila, govorijo z njimi na 

govorilnih urah, en izmed učiteljev včasih tudi povabi starše, da med poukom sedijo v razredu 

ter ima tedenska srečanja, kjer govorijo o problemih in rešitvah le teh.  

Učitelji problem razpravljajo s starši in potem skupaj poiščejo rešitve. Učitelj šestega razreda 

pravi, da lahko starši veliko pomagajo pri problemih nesprejetosti in osamljenosti učencev: 

»Trudimo se, da bi starši razumeli, da lahko pomagajo pri tem – lahko npr. povabijo otroke 

(sošolce) domov ali jih odpeljejo nekam, kjer se lahko otroci skupaj zabavajo. Tako lahko 

pomagajo otrokom sklepati prijateljstva.« 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Sedemnajst od osemnajstih učiteljev vključuje starše pri reševanju problema nesprejetosti 

učenca v razredu. 

 

Vsi učitelji izpostavljajo pomembnost pogovora s starši o otrokovih težavah- skupaj skušajo 

najti vzroke in rešitve problema. Indijski učitelji niso odgovorili kje se o tem pogovarjajo- 

npr. na govorilnih urah, slovenski učitelji so omenili le govorilne ure, islandski pa so napisali, 

da sodelujejo s starši preko telefona, pošiljajo jim maile, govorijo z njimi na govorilnih urah 

ali povabijo starše, da opazujejo otroke med poukom. 

 

Tabela 4.12: Vključevanje strokovnih sodelavcev pri reševanju problema nesprejetosti 

 

 Frekvence odgovorov 

Vključevanje 

strokovnih sodelavcev 

Slovenski 

učitelji 
Indijski 

učitelji 
Islandski 

učitelji 

Da 4 6 4 

Ne  2 0 2 

 

Sodelujoči slovenski učitelji: 

Štirje od šestih učiteljev v Sloveniji vključujejo druge strokovne sodelavce šole pri reševanju 

problema nesprejetosti. Dva učitelja jih ne vključujeta. 
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Slovenski učitelji vključujejo pri reševanju problema nesprejetosti v razredu svetovalnega 

delavca šole ter ostale učitelje. Svetovalni delavec pomaga učitelju z nasveti, kako se lotiti 

reševanja problema, pomaga pri razgovoru s starši ter vodi tudi individualne pogovore z 

otroki. Tudi ostali učitelji šole mu pomagajo z nasveti in idejami, kako se lotiti reševanja 

problema. En izmed učiteljev pa se posvetuje predvsem z učiteljem podaljšanega bivanja, ki 

ima še več časa za neformalno druženje z učenci. 

 

Sodelujoči indijski učitelji: 

Vsi učitelji v Indiji vključujejo druge strokovne sodelavce pri reševanju problema 

nesprejetosti. 

 

Indijski učitelji vključujejo pri reševanju problema nesprejetosti učenca v razredu ostale 

učitelje. Učitelji se med sabo posvetujejo o problemih nesprejetega učenca, skupaj skušajo 

poiskati tudi vzrok nesprejetosti, s skupnim sodelovanjem imajo učitelji tako dovolj znanja in 

informacij, da problem rešijo. Nesprejetega učenca tudi ostali učitelji opogumljajo in zanj 

skrbijo. Učitelji skupaj organizirajo tudi seminarje, na katerih se o teh težavah pogovorijo in 

posvetujejo. 

 

Sodelujoči islandski učitelji: 

Štirje od šestih učiteljev na Islandiji vključujejo druge strokovne sodelavce šole pri reševanju 

problema nesprejetosti. Dva učitelja pa jih ne vključujeta. 

 

Islandski učitelji pri reševanju problema nesprejetosti v razredu vključujejo svetovalna 

delavca šole ter ostale učitelje. Posebni svetovalec, ki je namenjen izobraževanju učiteljev, 

svetuje učiteljem z raznimi nasveti, svetovalni delavec šole pa svetuje staršem in učencem ter 

ima tedenska srečanja s problematičnimi otroki. Učitelj šestega razreda pravi, da z učitelji 

delajo tudi v skupini: »Vsi štirje učitelji šestih in sedmih razredov imamo tedenska srečanja. 

Ob srečanjih se pogovarjamo tudi o problemih nesprejetosti ter skupaj iščemo rešitve. Kadar 

je situacija težja, vključimo tudi ravnatelja in svetovalnega delavca šole.« 

 

Primerjava mnenj učiteljev iz različnih držav: 

Štirinajst od osemnajstih učiteljev vključuje druge strokovne sodelavce pri reševanju 

problema nesprejetosti učenca med sošolci.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anamarija Mirtič; diplomsko delo 

75 

Slovenski in islandski učitelji vključujejo tudi svetovalne delavce šole, medtem ko v indijski 

šoli nimajo svetovalnega delavca.  

 

Tudi sama menim, da je potrebno sodelovanje učiteljev z ostalimi strokovnimi sodelavci šole. 

Mislim, da lahko skupaj lažje rešijo probleme nesprejetosti. Ostali učitelji mu lahko pomagajo 

s svojimi mnenji in izkušnjami, predvsem pa mu je lahko v pomoč socialni delavec šole, ki je 

posebej usposobljen za reševanje raznovrstnih težav. Tudi Malić (1988) meni, da tako učitelj 

(razrednik) ni več edina oseba, ki odgovarja za vse probleme, nastale pri vzgojno- 

izobraževalnem delu, in ki bi jih reševal sam. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Ljudje vsakodnevno vstopamo v odnose z ljudmi. V šoli je poleg odnosa med učiteljem in 

učenci zelo pomemben tudi odnos med samimi učenci. Medosebni odnosi v razredu 

pomembno vplivajo na celotno šolsko delo, učinkovitost cele skupine, razvoj posameznikove 

osebnosti. Po mnenju mnogih psihologov osebnost produkt medosebnih odnosov, saj je od 

odnosov z vrstniki močno odvisno, kakšen pogled nase in na svet okoli sebe bo imel otrok 

(Žorga, 1987). Otrok, ki se v svojih odnosih čuti varnega, bo zaupal v samega sebe, pa tudi v 

druge ljudi. Medosebni odnosi in socialna sprejetost otrok v razredu so v veliki meri odvisni 

od nekaterih lastnosti in vedenja učitelja v razredu (Pergar Kuščer, 1994, 2000). Učitelj lahko 

ugotavlja medosebne odnose z opazovanjem, sociometrično preizkušnjo, s pogovori z učenci. 

Na odnose med učenci v razredu ima veliko možnosti vplivanja. Spodbuja jih lahko s 

pogovorom, z učenjem ustreznih socialnih spretnosti in podobno. Eden izmed načinov za 

dobro medsebojno sodelovanje med učenci, izboljšanje socialne klime ter vključevanje 

nesprejetih učencev so tudi socialne igre. Pri reševanju problema nesprejetosti učenca lahko 

učitelj vključuje tudi starše in druge strokovne delavce šole.  

 

V diplomskem delu sem se ukvarjala s proučevanjem učiteljevih mnenj o medosebnih 

odnosih v nižjih razredih osnovne šole. V raziskavo sem vključila učitelje od prvega do 

šestega razreda iz treh osnovnih šol iz različnih kulturnih okolij: Slovenije, Indije in Islandije. 

Z vprašalnikom za učitelje sem poskušala ugotoviti njihova mnenja o medosebnih odnosih v 

razredu. Predvsem me je zanimalo, kaj naredijo učitelji v različnih kulturnih okoljih za dobre 

medosebne odnose in kako pomagajo socialno nesprejetim učencem v razredu, kako 

ugotavljajo odnose med učenci v razredu ter ali so pri uporabi socialnih iger kot pripomoček 

za spodbujanje dobrih medosebnih odnosov v razredu razlike glede na razred – starost 

učencev in kulturno okolje. 

 

Učitelji vseh treh šol v različnih kulturnih okoljih so ocenili odnose med učenci v njihovem 

razredu kot dobre, kljub temu da so velike razlike glede števila učencev v razredu. V enem od 

indijskih razredov je bilo celo 73 učencev, najmanjše število učencev, 16, pa je bilo v razredu 

šole v Reykjaviku (Islandija). Učitelji so dobre odnose utemeljili z medsebojnim 

spoštovanjem, povezanostjo in sodelovanjem učencev. Kljub temu, da so učitelji ocenili 
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odnose v razredu kot dobre ali zelo dobre, pa so nekateri omenili kakšnega učenca v razredu, 

ki je osamljen ali zavrnjen. Vsi sodelujoči učitelji, tako v Sloveniji kot v Indiji in na Islandiji, 

se počutijo tudi precej odgovorne za medosebne odnose v razredu, saj menijo, da je 

odgovornost za odnose med učenci v razredu del učiteljskega poklica. Odgovornost za odnose 

pripisujejo tudi učencem samim in njihovim staršem, to je vzgoji in domačemu okolju. 

 

Predvidevanja, da učitelji povsod uporabljajo za spodbujanje dobrih medosebnih odnosov v 

razredu pogovore, socialne igre in podobno, so se potrdila. Prav vsi učitelji so izpostavili 

pomembnost pogovora, sicer pa so slovenski učitelji poudarili, da učence učijo sprotnega 

reševanja konfliktov s sošolci, da se znajo pogovarjati in poslušati drug drugega, pa tudi, da se 

sami trudijo biti čim boljši zgled učencem. Sproščeno in delovno vzdušje učencev 

vzpostavljajo tako, da spreminjajo oblike dela in sedežni red učencev. Indijski učitelji učence 

spodbujajo tudi tako, da jim berejo zgodbe z moralnimi poudarki in take, ki spodbujajo 

prijateljstva v razredu. Z učenci delijo tudi svoje izkušnje. Islandski učitelji poudarjajo 

pomembnost pogovora o različnih temah: o prijateljstvu, obnašanju, zaupanju, strpnosti, 

prijaznosti, medsebojnem spoštovanju. Slovenski učitelji so poudarili, da pri vzpostavljanju 

dobrih odnosov pomagajo socialne igre, le indijski učitelji pa so omenili tudi iskreno skrb in 

ljubeč odnos do učencev. Iz prakse v času študija vem, da je v slovenskih šolah uporaba 

socialnih iger pogosta, medtem ko poudarjanje ljubečega odnosa pri indijskih učiteljih izvira 

iz krščanskega nauka, po katerem se ravnajo učitelji na šoli, kjer sem opravila del raziskave. 

 

Učitelje sem spraševala tudi, kako se čutijo usposobljeni za reševanje problema učencev, ki 

jih sošolci ne sprejemajo. Iz literature vemo, kako pomembna za razvoj otroka je vrstniška 

skupina in sprejetost v skupini. Nekateri učitelji se počutijo usposobljene za reševanje 

imenovanih problemov, drugi ne, a prav vsi vprašani učitelji šestih razredov, tako v Sloveniji, 

kot v Indiji in na Islandiji, se ne počutijo dovolj usposobljene. Zavedati se moramo, da so to 

učitelji učencev v obdobju poznega otroštva in začetku zgodnjega mladostništva, za katerega 

je značilno, da se vpliv mnenja učiteljev zmanjšuje. Sicer pa učitelji za reševanje problema 

nesprejetosti uporabljajo različne vrste pomoči, ki jo najdejo v literaturi in v strokovnem in 

dodatnem izobraževanju na seminarjih. Pomagajo si tudi z nasveti kolegov, največ pa si 

pomagajo z lastnimi izkušnjami. 

 

Glede vključevanja staršev pri reševanju problema nesprejetosti učenca v razredu, je večina 

učiteljev odgovorila, da vključuje starše. Učitelji izpostavljajo pomembnost pogovora s starši 
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o otrokovih težavah in skušajo skupaj poiskati vzroke in rešitve problema. Štirinajst od 

osemnajstih vprašanih učiteljev pri reševanju problema nesprejetosti učenca med sošolci 

vključuje tudi sodelavce. Slovenski in islandski učitelji se posvetujejo tudi s svetovalnimi 

delavci šole, medtem ko v indijski šoli nimajo svetovalne službe, zato se posvetujejo le s 

kolegi učitelji. 

 

Predvidevala sem tudi, da večina učiteljev s pomočjo opazovanja prepozna nesprejete in 

prezrte učence, kar je analiza odgovorov tudi potrdila. Slovenski učitelji omenjajo tudi  

uporabo mnenj vrstnikov in podatkov, ki jih o položaju učenca v razredu pridobijo s  

sociometrično preizkušnjo. Učitelji menijo, da v razredu ni težko prepoznati učenca, ki ga 

vrstniki ne sprejemajo.  

 

Zanimiva so tudi mnenja učiteljev iz različnih držav glede najpogostejših razlogov za 

nesprejetost učenca v razredu. Slovenski učitelji so odgovorili, da so najpogostejši razlogi 

nesprejetosti učenca agresivno vedenje in nekaj drugih razlogov. Tudi vsi islandski učitelji so 

med najpogostejše razloge navedli agresivno vedenje učenca, medtem ko je le eden od šestih 

učiteljev v Indiji navedel kot razlog nesprejetosti agresivno vedenje. Učitelji v Indiji kot 

razlog nesprejetosti učenca med sošolci izpostavljajo plahost učenca, medtem ko sta to 

lastnost izpostavila le dva od šestih vprašanih učiteljev na Islandiji in en v Sloveniji. 

 

Sklepala sem tudi, da učitelji prvih, drugih in tretjih razredov uporabljajo več socialnih iger 

kot učitelji višjih razredov, vendar ni večjih razlik v uporabi socialnih iger za izboljšanje 

medosebnih odnosov pri različno starih otrocih.  

 

Polovica učiteljev, ki uporabljajo socialne igre za reševanje problemov nesprejetosti v razredu 

meni, da s pomočjo le-teh dosežejo želene učinke. Nekateri so poudarili, da so učinki 

socialnih iger odvisni od skupine učencev in situacije v razredu. 

 

Lahko zaključim, da se učitelji kljub razlikam v šolskih sistemih v katerih delujejo, zavedajo 

svoje odgovornosti za vzdrževanje dobrih odnosov med učenci in si pri tem pomagajo na 

različne načine.  
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7 PRILOGE 

 

7.1 Anketni vprašalniki za učitelje  

 

7.1.1 Anketni vprašalnik za učitelje v slovenščini 

 

Spoštovani, 

 

sem Anamarija Mirtič, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo pod mentorstvom dr. Marjance Pergar Kuščer. 

 

S pomočjo raziskave želim ugotoviti in primerjati mnenja učiteljev razrednega pouka (od 1. 

do 6. razreda) v Sloveniji, Indiji in na Islandiji o medosebnih odnosih v razredu, kako jih 

razumejo in spodbujajo ter o problemih učencev, ki jih sošolci ne sprejemajo in so osamljeni.  

 

Vprašalnik je anonimen, zato ne bo razkrita identiteta nikogar od vprašanih. Podatki bodo 

uporabljeni zgolj v raziskovalne namene diplomskega dela. 

 

Zahvaljujem se za vaše sodelovanje. 

 

V katerem razredu poučujete? ____ 

Koliko učencev je v vašem razredu? ____ 

 

1. a Ocenite, kakšni so odnosi med učenci v vašem razredu (prosim obkrožite en 

odgovor): 

 Zelo slabi,       

 slabi,       

 nekje vmes,      

 dobri,         

 zelo dobri. 
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b) Prosim, da vašo oceno utemeljite. 

 

2. Na kakšen način ugotavljate, kakšni so medosebni odnosi v razredu?  

 Z učenčevo samooceno lastne sprejetosti, 

 z ocenami vrstnikov, 

 z opazovanjem, 

 s sociometrično preizkušnjo, 

 ne ugotavljam, 

 drugo: _______________________________________________________________. 

 

3. a V kolikšni meri je po vašem mnenju učitelj odgovoren za medosebne odnose v 

razredu (prosim obkrožite en odgovor): 

 Nič ni odgovoren,      

 malo je odgovoren,        

 nekje vmes je odgovoren,                                        

 precej je odgovoren,       

 popolnoma je odgovoren. 

 

b) Prosim, da vašo oceno utemeljite. 

 

 

 

 

4. Kaj naredite za dobre medosebne odnose v vašem razredu? 

 

5. Ali  je v razredu težko prepoznati učenca, ki ni sprejet med svojimi vrstniki (prosim, 

obkrožite en odgovor): 

 Da,                           

 ne. 



 

6. Kateri so po vašem mnenju najpogostejši razlogi za nesprejetost učenca? 

 Agresivno vedenje učenca, 

 plahost učenca, 

 fizična neprivlačnost učenca, 

 drugo:_______________________________________________________________. 

 

7. a Ali uporabljate socialne igre za reševanje problema nesprejetosti v razredu (prosim 

obkrožite en odgovor): 

 Da,                                  

 ne. 

 

b) Če ste obkrožili odgovor da: 

 Prosim, pojasnite katere in jih opišite.  

 

 

 

 

 Ali z uporabo socialnih iger dosežete želene učinke? 

                             • Da, 

                             • ne, 

                                    • drugo: _________________________________________________. 

 

 Prosim, utemeljite obkroženi odgovor. 

 

8. a Ali vključujete starše pri reševanju problema nesprejetosti (prosim obkrožite en 

odgovor): 

 Da,                                    

 ne. 

 

b) Če ste obkrožili odgovor da, prosim pojasnite, kako jih vključujete.



 

9. a Ali vključujete druge strokovne sodelavce pri reševanju problema nesprejetosti 

(prosim obkrožite en odgovor): 

 Da,                                   

 ne. 

 

b) Če ste obkrožili odgovor da, prosim pojasnite, koga in na kakšen način. 

 

 

 

10. Ali se čutite dovolj usposobljenega za reševanje problema nesprejetosti učenca med 

sošolci? 

 Da,                                         

 ne. 

 

11. S čim si največ pomagate pri reševanju problema nesprejetosti učenca v razredu? 

 Z literaturo, 

 z lastnimi izkušnjami, 

 s seminarji, 

 z nasveti kolegov, 

 drugo:____________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1.2 Anketni vprašalnik za učitelje v angleščini 

 

Dear respondent, 

 

my name is Anamarija Mirtič, I am a graduate student at the Department for Primary School 

Teaching at the Faculty of Education in Ljubljana, Slovenia. I am working on my diploma 

paper with the help of my mentor professor Dr. Marjanca Pergar Kuščer. 

 

With this research I would like to find out and compare the answers of primary school 

teachers (from first to sixth grade) from Slovenia, India and Iceland about the interpersonal 

relationships in class, problems of pupils who are not accepted by their peers, and the way 

the teachers understand and encourage their pupils. 

 

This questionnaire is completely anonymous and the identity of the respondents will not be 

disclosed. These data will only be used for the purpose of my research.   

Thank you for your time and effort. 

  

Which grade do you teach? ____ 

How many pupils are there in your class? ____ 

 

1. a How would you evaluate the relationship among pupils in your class (please choose 

one answer): 

 Very poor,     

 poor, 

 average, 

 good, 

 very good. 

 

b) Please present an argument for your evaluation. 

 

2. How do you find out, what the interpersonal relationships in class are like? 
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 The way the pupils estimate themselves on their acceptance,the grades of pupils reveal 

their interpersonal relationships, 

 with observation, 

 with sociometric test, 

 I am not interested in their interpersonal relationships, 

 other: _______________________________________________________________. 

 

3. a On your opinion, to what degree is the teacher responsible for interpersonal 

relationships in class (please choose one answer): 

 Not responsible,     

 little responsible,       

 somewhere in between, 

 pretty responsible, 

 absolutely responsible. 

 

b) Please present an argument for your evaluation. 

 

 

 

4. How do you contribute to good interpersonal relationships in your class? 

 

 

 

 

5. Is it hard to recognize a pupil who is not accepted by his peers (please choose one 

answer): 

 Yes, 

 no.



 

6. On your opinion, what are most frequent reasons for the pupil’s unacceptance?  

 Pupil’s aggressive behavior, 

 pupil’s shyness, 

 pupil’s lack of physical attractiveness, 

 other: _______________________________________________________________. 

 

7. a Do you use social games for solving the problem of unacceptance in class (please 

choose one answer): 

 Yes, 

 no. 

 

b) If you answered yes: 

 Please answer which games and describe them.  

 

 

 

 Do you achieve the desired effect with the use of social games? 

                             • Yes, 

                             • no, 

                             • other: _________________________________________________. 

 

 Please present an argument for your answer. 

 

8. a Do you include pupil’s parents while solving the problem of unacceptance (please 

choose one answer): 

 Yes, 

 no.



 

b) If you answered yes, please explain how you include them.  

 

 

9. a Do you include other assistants at school for solving the problem of unacceptance 

(please choose one answer): 

 Yes, 

 no. 

 

b) If you answered yes, please explain who and in what way. 

 

 

 

10. Do you feel enough qualified for solving the problem of pupil’s unacceptance by his 

peers? 

 Yes, 

 no. 

 

11. What helps you the most when solving the problem of pupil’s unacceptance in class?  

 Literature, 

 my own experience, 

 seminars, 

 advices of my colleagues, 

 other: ________________________________________________________. 

 

 

 



 

7.1.3 Anketni vprašalnik za učitelje v islandščini 

 

Kæri svarandi, 

 

Nafn mitt er Anamarija Mirtič, ég mun útskrifast sem nemandi við Deild grunnskólalaga 

kennslu í kennaradeild í Ljubljana, Slóveníu. Ég er að vinna að prófskírteinu mínu með hjálp 

prófessor míns Dr. Marjanca Pergar Kuščer. 

 

Með þessari rannsókn vildi ég finna út og bera saman svör grunnskólakennara (frá fyrsta til 

sjötta bekkjar) frá Slóveníu, Indlandi og Íslandi um mannleg sambönd í bekknum, vandamál 

nemenda sem eru ekki samþykkt af jafnöldrum sínum, þannig að kennarar skilji og hvetji 

nemendur sína. 

 

Þessi spurningalisti er alveg nafnlaus og sjálfsmynd þátttakenda verður ekki birt. Þessar 

upplýsingar verða aðeins notaðar í þeim tilgangi að rannsókn minni. 

Þakka þér fyrir tíma þinn og vinnu. 

 

Hvaða bekk kennir  þú? ____ 

Hversu margir nemendur eru í bekknum þínum? ____ 

 

1. a  Hvernig myndir þú meta tengsl milli nemenda í bekknum þínum (vinsamlegast 

merkja við eitt svar): 

 Mjög léleg, 

 léleg, 

 meðalagi, 

 góð, 

 mjög góð. 

 

b) Vinsamlegast rökstyddu mat þitt. 

 



 

2. Hvernig metur þú samskipti nemenda í bekknum þínum? 

 Skoðar hvernig nemandinn metur sjálfann sig innan hópsins, 

 Einkunnir nemenda varpa ljósi á tengsl þeirra innan hópsins, 

 Fylgist með þeim, 

 með sociometric próf, 

 Ég hef ekki áhuga á mannlegum tengslum þeirra, 

 Annað: ______________________________________________________________ . 

 

3. a) Hversu mikla ábyrgð ber kennarinn á samskiptum nemenda innan bekkjarins 

(vinsamlegast merkja við eitt svar): 

 Ekki ábyrgur, 

 Lítið ábyrgur, 

 Einhvers staðar þar á milli, 

 Frekar ábyrgur, 

 Algerlega ábyrgur. 

 

 b) Vinsamlegast kynntu rök fyrir mati þínu. 

 

 

 

 

4. Hvernig stuðlar þú að góðum samskiptum í bekknum þínum? 

 

 

 



 

5. Er erfitt að viðurkenna nemanda sem er ekki samþykktur af jafningjum sínum 

(vinsamlegast merkja við eitt svar): 

 Já, 

 nei. 

 

6. Hverjar að þínu mati, eru algengustu ástæður neitun nemandans? 

 hegðun nemanda, 

 feimni nemanda, 

 skortur nemanda á líkamlegri aðlöðun, 

  annað: ______________________________________________________________ . 

 

7. a Notar þú félagslega leiki, til að leysa vandamál af neitun í bekknum (vinsamlegast 

merkja við eitt svar): 

 Já, 

 nei. 

 

 b) Ef þú svaraðir já: 

 Vinsamlegast svaraðu hvaða leiki og lýstu þeim. 

 

 

 

 Ert þú að ná tilætluðum áhrifum með notkun félagslegra leikja? 

                              • Já, 

                              • nei, 

                              • annað: _________________________________________________. 

 

 Vinsamlegast kynntu rök fyrir svari þínu.



 

8. a Ert þú meðal foreldra nemenda á meðan að leysa vandamál af neitun (vinsamlegast 

merktu við eitt svar): 

 Já, 

 nei. 

 

 b) Ef þú svarar já, vinsamlegast útskýrðu hvernig þú setur þá inn í. 

 

 

9. a Lætur þú aðra aðstoðarmenn í skólanum leysa vandamálið af neitun (vinsamlegast 

merktu við eitt svar): 

 Já, 

 Nei. 

 

 b) Ef þú svarar já, vinsamlegast útskýrðu hver og á hvaða hátt. 

 

 

 

10. Finnst þér þú nógu hæf til að leysa vandamál af neitun nemenda með jafnöldrum 

sínum? 

 Já, 

 Nei. 

 

 11. Hvað hjálpar þér mest þegar leysa vandamál af neitun nemanda í bekknum? 

 Bókmenntir, 

 mín eigin reynsla, 

 námskeið, 

 ráð frá samstarfsmönnum mínum, 

 annað: ______________________________________________________________ .



 

7.2 Slike utrinkov med poukom v treh šolah 

 

7.2.1 Razred v slovenski osnovni šoli 

 

 

 

7.2.2 Razred v indijski osnovni šoli 
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7.2.3 Razred na islandski osnovni šoli 

 

 


