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1 POVZETEK
»Osvajati in biti osvojen«, je razmišljanje vsakega najstnika. Od česa pa je odvisno, koliko si upaš
in ali si zanimiv za svojo »simpatijo«? S pomočjo raziskovalnega dela sva dopolnili svoje znanje o
vrstah samopodobe, dejavnikih, ki vplivajo na njeno oblikovanje ter o povezavi med samopodobo
posameznika z načinom spletanja prijateljstev, z uspešnostjo pri ljubezni ali na kratko pri
»osvajanju … . Slišali sva, da kdor ima dobro samopodobo je bolj korajžen, lažje navezuje stike,
bolj ga imajo vrstniki radi. Če je po zunanjosti lep, je srečnejši, če je dober učenec, ga nihče ne
mara, če je občutljiv na dogajanje okoli sebe, torej čustven, se mu posmehujejo. Pa je res tako?
Vabiva vas, da preberete najino raziskovalno nalogo, kajti v njej boste našli odgovore na številna
vprašanja.

2 ZAHVALA
Najprej se zahvaljujeva najinim sošolcem, da so odgovorili na zelo obsežno anketo in nama tako
omogočili pridobiti podatke za izdelavo raziskovalne naloge.
Zahvaljujeva se tudi svojim staršem, saj so pripomogli k izdelavi raziskovalne naloge tako, da so
naju spodbujali in spomnili, kadar sva pozabili delati.
Pa najini mentorici učiteljici Andreji Bogataj, ki naju je usmerjala, nama dajala nove ideje in naju
spodbujala tudi takrat, ko sva pri delu že nekoliko omagali.

3 UVOD
Na začetku šolskega leta so vsem učenkam in učencem

učitelji predlagali, da lahko svoje

sposobnosti dokažemo tudi na način, da samostojno raziščemo področje, ki nas zanima in izdelamo
raziskovalno nalogo.
Razmišljali sva, kaj naj raziskujeva in utrnila se nama je zamisel, da bi med najinimi vrstniki
raziskali razumevanje pojma samopodoba, vpliv različnih dejavnikov na posameznikovo
samopodobo ter vpliv te na sklepanje prijateljstev in ljubezni ali na kratko »osvajanje«. To se nama
je zdela aktualna in zanimiva tema, saj se med prijatelji pogosto pogovarjamo o svojih težavah in
tudi o naših simpatijah. Slišali sva, da kdor ima dobro samopodobo je bolj korajžen, lažje navezuje
stike, bolj ga imajo vrstniki radi. Če je po zunanjosti lep, je srečnejši, če je dober učenec, ga nihče
ne mara, če je občutljiv na dogajanje okoli sebe, torej čustven, se mu posmehujejo. Pa je res tako?
Odgovore na vprašanja sva poiskali s pomočjo raziskovalnega dela.
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Za mentorico sva izbrali učiteljico Andrejo Bogataj. Privolila je k sodelovanju in najino delo se je
začelo. Na prvem sestanku smo se skupaj odločili, kakšen način dela bova uporabili. Ker naju niso
zanimale ugotovitve različnih raziskav s tega področja, pač pa mnenje najinih vrstnikov, sva
ugotovili, da je najprimernejši terenski način dela. V ta namen sva oblikovali vprašalnik in ga
razdelili na več tematskih sklopov. Vprašalnike sva razdelili učenkam in učencem tretje triade na
naši šoli.
Namen najine raziskovalne naloge je, da dopolniva svoje vedenje o vrstah samopodobe,
dejavnikih, ki vplivajo na oblikovanje posameznikove samopodobe ter povezavi med samopodobo
posameznika z načinom spletanja prijateljstev, z uspešnostjo »osvajanja« …. in da ugotovitve
predstaviva anketirancem. Mogoče pripomoreva k razmišljanju vrstnikov, njihovih staršev,
prijateljev…, da lahko vsakdo izmed naštetih pozitivno ali negativno vpliva na oblikovanje
samopodobe pri mladem človeku. Naša samopodoba pa zelo vpliva na naše počutje med vrstniki,
njihov odnos do nas, uspešnost sklepanja prijateljstev …
Najine hipoteze so:
1. Na samopodobo posameznika, tako telesno, čustveno in akademsko, najbolj vplivajo starši in
mediji.
2. Večina mladostnikov, predvsem dekleta, imajo nizko samopodobo.
3. Učenci z visoko akademsko samopodobo menijo, da jih ta bolj ovira pri spletanju prijateljstev,
prav tako tudi njihovi vrstniki, saj menijo, da niso zabavni…
4. Dobra telesna samopodoba je najpomembnejša pri osvajanju simpatije.
5. Mladostniki z nizko samopodobo simpatijo osvajajo na anonimen način: SMS, facebook…
6. Pri svoji »simpatiji«, dajejo mladostniki največji poudarek telesni samopodobi.

4 METODOLOGIJA
Pri pridobivanju podatkov za raziskovalno nalogo sva v ospredje postavili aktivne metode dela, kot
so: metodo anketiranja,

metodo dela s pisnimi viri, s spletno stranjo. Samostojno sva sestavili

vprašalnik, ki nama je služil za anketiranje oziroma pridobivanje podatkov. Vse pridobljene
podatke sva predstavili v besedilu, kateremu sva dodali slikovno in grafično gradivo.

5 TEORETIČNI DEL
Čeprav je na temo o samopodobi najstnikov napisanega že veliko, so nama bili na začetku
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neznani določeni pojmi in ugotovitve strokovnjakov s tega področja, zato sva sklenili, da najprej
sami razširiva svoje znanje.
Pojem samopodoba
Samopodoba je celota predstav, stališč in sodb o samem sebi. Z drugimi besedami je to
posameznikovo doživljanje samega sebe. Poznamo več vrst samopodob, vendar sva izločili le tiste,
za katere meniva, da so za nas najpomembnejše.

Vrste samopodobe, pomembne za najstnike


Šolska (akademska) samopodoba je zaznava lastnih spretnosti in sposobnosti za učenje ter
zanimanja za šolske predmete. Gre za razmišljanje o samemu sebi. Koliko je kdo zmožen biti
uspešen, npr. »Po mojem mnenju nisem zmožen dobiti dobre ocene.« in za prepoznavanje
lastnega uspeha, npr. »Nisem zadovoljen s svojimi ocenami.«.
Pri odraslih gre za zaznavanje lastnih sposobnosti in počutja. To pomeni doživljanje in
vrednotenje lastne inteligentnosti, posebnih darov in delavnosti. Vključuje tudi zaznavanje
psihičnega in telesnega zdravja. Povezuje se tudi s lastnimi dosežki: o kulturni izobraženosti, o
dosežkih na delovnem mestu, o materialni lastnini, o osebni kontroli.



Telesna samopodoba so prepričanja in sodbe o svoji telesni privlačnosti, o telesni kondiciji in
slogu oblačenja ter primerjave lastnega videza z drugimi in prepričanja o tem, kako osebo
vidijo drugi.
S telesno samopodobo se zelo veliko ukvarjajo mladostniki, saj se takrat telo zelo hitro
spreminja in so telesne značilnosti v središču lastnega in medsebojnega vrednotenja: pri
dekletih je pomembnejši videz, pri fantih sposobnosti, moč in spretnosti.



Čustvena samopodoba so zaznave in prepričanja o izražanju in obvladovanju čustev, npr. o
samem sebi kot ne/mirnem, ne/sproščenem in čustveno ne/uravnovešenem, o tem, ali sem
pretežno dobro ali slabo razpoložen, ali se močno vznemirim ali pa dobro obvladujem svoja
čustva.

Samopodoba ima pomembno motivacijsko vlogo: posameznik z njo uravnava in se usmerja v
življenju, zato je pomembno, da je njegova samopodoba »zdrava«. Ravnamo skladno s svojo
predstavo o sebi. Ohranjati želimo pozitivno samopodobo in se za to bolj ali manj trudimo,
marsikdaj pa se zatečemo tudi v varanje samega sebe in si z obrambnimi mehanizmi umetno
dvigujemo svojo vrednost.
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Za osebo z ustrezno (zdravo) samopodobo je značilno, da realno zaznava svojo osebnost, svoje
sposobnosti in potrebe. Zdrava samopodoba je pozitivna, vendar tak človek ni domišljav ali
nečimrn.
Na oblikovanje pozitivne ali negativne samopodobe vplivajo lastne izkušnje s samim seboj in z
okoljem, odnosi z drugimi ljudmi in njihovo vrednotenje nas samih. Drugi nam pogosto besedno,
še pogosteje pa nebesedno sporočajo, kako nas vrednotijo: nas opazijo, so pozorni do nas, se
družijo in pogovarjajo z nami, nam zaupajo, nas sprejemajo, nas imajo radi ali pa ne. Zelo
pomembne za samopodobo so človekove zgodnje izkušnje v življenju, predvsem seveda v družini.
Pozneje pa vplivajo na samopodobo vsi dejavniki socializacije, predvsem vsi tisti ljudje, ki se nam
zdijo pomembni: sorodniki, vrstniki, vzgojitelji, učitelji …(Crnkovič 2012)
Zasledile sva tudi, kako postaneš bolj samozavesten v 10 korakih.
1. Spoštujem se in se sprejemam.
2. Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi jih dosegel.
3. Sodelujem z drugimi, jih sprejemam, imam prijatelje.
4. Učim se spopadati s stresom
5. Razmišljam pozitivno
6. Prevzemam odgovornost za svoje vedenje
7. Zavedam se, da sem edinstven in neponovljiv
8. Postavim se zase
9. Ne izogibam se problemom, poskušam jih reševati
10. Prepoznavam, sprejemam in izražam svoja čustva.
(Lekić, Tratnjek, Tacol, Konec Juričič 2010)

6 RAZISKOVALNI DEL – VPLIV SAMOPODOBE NA »OSVAJANJE«
V raziskovalnem delu naju je zanimalo, kako posamezniki ocenjujejo svojo samopodobo, kateri
dejavniki vplivajo na njeno oblikovanje in ali samopodoba, in seveda katere vrste, lahko vpliva na
spletanje prijateljstev oziroma način »osvajanja« simpatije. V ta namen sva oblikovali vprašalnik, s
pomočjo katerega sva pridobili večino informacij (Priloga št. 1). Torej sva se osredotočili na
pridobivanje mnenj najinih vrstnikov, starih 13, 14 oziroma 15 let. Med 60 osebami je 35 deklet in
25 fantov. Razdelili sva točno 80 anket, vendar jih 5 deklet in kar 15 fantov ni izpolnilo in vrnilo.
Rezultate vam bova prikazali v nadaljevanju raziskovalne naloge.
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6.1 SAMOPODOBA
V spodnjem poglavju naju je zanimalo, kaj najini vrstniki razumejo pod pojmom samopodoba,
katere vrste samopodobe poznajo, kdo in kako vpliva na določeno samopodobo in kaj menijo o
svoji samopodobi.
6.1.1 Razumevanje pojma samopodoba
Tabela 1: Kaj razumeš pod pojmom samopodoba?
UČENKE
 Kakšno mnenje imaš o sebi.

(10)

 Način, kako vidiš samega sebe.

(10)

 Moja podoba.

(3)

UČENCI
 Kako vidiš samega sebe, videz,
zunanjost.

(8)

 Kaj si misliš o sebi.

(3)

 Podoben si samemu sebi.

 Samopodoba pomeni, da si si všeč takšen
kot si.

 Človek.

 Kako vidiš samega sebe in kako si si
všeč.

 Kakšen se zdiš samemu sebi- Se
zgleduješ po nečem.

 Da imaš svojo podobo, kakšen si, da se
sprejmeš, kakršen si.

 Kakšen si navzven in navznoter.
 Kakšen se zdiš sam sebi.

 Da si le sam tak-edini po zunanjosti.

 Da si tak kot si, ne da delaš nekaj, samo
zato, da si všeč punci.

 Jaz nimam pojma.
 Je to, kako sam vidiš sebe, mnenje o
sebi.

 Je moje mnenje o mojih lastnostih.
 Svoj stil, kašen si.

 Kakšna oseba si.

 Ne vem.

 Da si sam sebi podoben.

(2)

 Da sem si sama sebi podobna.

Večina učenk in učencev pojem samopodoba enači s tem, kako vidijo samega sebe, torej zunanji
videz, oziroma kakšno mnenje imajo o sebi. Presenetila sta naju odgovora

učenke in dveh

učencev: »Nimam pojma/ne vem«. Zanimiva je bila ugotovitev, da nekaterim pojem samopodoba
pomeni, da si sam sebi podoben.
6.1.2 VRSTE SAMOPODOBE
Poznamo naslednje vrste samopodob: šolska (akademska), telesna, medosebna ali socialna,
čustvena in religiozna (verska) samopodoba.

9

Ema Klemenčič. Tamara Humar.
Raziskovalna naloga,

Osnovna šola Žiri,

Vpliv samopodobe na »osvajanje«.
2014.

Graf 1: Ali si že slišal za naštete vrste samopodobe?
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Nekaj več kot polovica, tako fantov kot deklet, še ni slišalo za določene vrste samopodobe.
Tabela 2: Drugo


UČENKE
Za nekatere da, za nekatere ne.



Ne vem.



Oziroma ne za vse.

UČENCI
(3) /

Pod drugo pa je večina deklet navedla odgovor, da so za nekatere vrste samopodobe že slišale, za
druge pa ne.
6.1.3 TELESNA SAMOPODOBA
Ljudje se med seboj razlikujemo po velikosti, barvi las, oči…
Graf 2: Ali si zadovoljen (a) s svojimi telesnimi značilnostmi?

Zelo zanimiva odgovora fantov in deklet. Fantje so veliko bolj zadovoljni s svojim zunanjim
videzom kot dekleta. Pa saj ni čudno. Če samo pogledamo reklame po televiziji vidimo, da v
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ospredje postavljajo žensko lepoto: kreme za ženske, prehrana za ženske, da bo vitka in »manj
napihnjena«, pripomočki za depilacijo za ženske….
Tabela 3: Če si odgovoril z NE ali DELNO napiši, kaj ti ni všeč na sebi. Izpostavi lastnost, ki te
najbolj moti.
UČENKE

UČENCI



Moji lasje.

(5)



Teža.



Postava.

(5)



Mozolji, mastna koža.



Obraz.

(5)



Pegice, lasje.



Koža na obrazu.

(2)





Velik nos, debelost.

Teža, frizura(vse »štrli«), delno tudi
postava



Moji zobje in kadar mi je nerodno
zardelost.



Nos, malo preveliki zobje.



Nos, zadnjica.



Mogoče malo širša stegna.

(3)

(2)

Hiter pogled v tabelo nam pove, da so veliko bolj nezadovoljne s svojo telesno podobo dekleta kot
fantje. Večina deklet ni zadovoljnih z svojimi lasmi, postavo in obrazom. Nekatere so bile do sebe
še bolj kritične in jih je motila celo koža na obrazu, nos in po njihovem preveliki zobje. Nekatere je
motila tudi njihova zadnjica, stegna, debelost in občasna zardelost. Nezadovoljne učence pa moti
njihova telesna teža, mozolji, mastna koža, pegice in frizura.
Graf 3: Ali poskušaš omenjeno telesno lastnost zakriti?
Dekleta

se

bolj

pogosto odločajo,
da zakrijejo svojo
»pomanjkljivost«
kot fantje. Veseli
pa naju, da pri
obojih prevladuje
nikalen odgovor.
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Tabela 4: Če si odgovoril z DA, napiši kako.
UČENKE

UČENCI

 Z oblačili, ki mi bolj pristajajo. Včasih
nosim podložen nedrček.

 Z oblačili.

(2)

 Hujšanje, friziranje.

 Naredim si tako frizuro, ki mi ustreza.(2)

 Trening, šport.

 Ne smejim se z zobmi in jih ne kažem.
Ko sem rdeča v obraz, ga pokrijem z
roko.
 Z korektorjem, hlačami v katerih nisem
debela kot…
 Z oblačili.

(4)

 Ko se slikam, nikoli ne kažem zob.
 Hujšam.
Tisti, ki so odgovorili, da se trudijo svojo »pomanjkljivost« zakriti, to počnejo tako. Tista dekleta,
ki menijo, da imajo prevelike zobe, se manj smejejo, obraz zakrijejo z ustrezno frizuro, nosijo
oblačila, za katere menijo, da jim pristajajo, hujšajo… Podobno so odgovarjali fantje. Zanimiv
nama je bil odgovor, da je en fant pričel celo trenirati in se ukvarjati s športom, da bi na delih
telesa, s katerim ni zadovoljen, spremenil svojo konstitucijo telesa in verjetno povečal mišično
maso.
6.1.4 VPLIV NA TELESNO SAMOPODOBO
1. Vpliv sošolcev na telesno samopodobo.
Graf 4: Ali sošolci vplivajo na tvojo telesno samopodobo?
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Dekletom veliko več kot fantom pomeni mnenje sošolcev. Saj se tudi več pogovarjamo med seboj
o zunanjem videzu, včasih tudi malo »opravljamo«, fantje pa se med seboj raje pogovarjajo o
računalniških igricah, zato na njihovo telesno samopodobo manj vplivajo sošolci.
Graf 5: Če si obkrožil DA, obkroži, kako vplivajo?

20
18
16
14
12

FANTJE

10

DEKLETA

8
6
4
2
0
POZITIVNO

NEGATIVNO

Večinoma sošolci na njihovo samopodobo vplivajo pozitivno.
Tabela 5: Če sošolci na tvojo telesno samopodobo vplivajo POZITIVNO, s čim vplivajo?
UČENKE

UČENCI

 Kakšna prijateljica mi reče, da sem lepa.

 Tolažijo me, da mi bodo mozolji
izginili.

(3)
 Če te pohvalijo, da si lepo oblečen.

(4)

 Če te pohvalijo.

(3)

 Lahko te tolažijo.
 S komplimenti.
 Povejo, če sem jim všeč ali ne.

 Pohvalijo me, če sem lepo urejena.
 Ker me prepričujejo.
 Da ti govorijo spodbudne besede.
 Če mi povejo, da mi kaj ne pristaja.
 Bolj sem vesela, dobro se razumem.

Iz odgovorov sva ugotovili, da večinoma sošolci lahko vplivamo na pozitivno samopodobo tako
fantov kot deklet s pohvalo in tolažbo. Torej radi slišimo komplimente, da smo lepi…, kot pa
pošteno kritiko, ki jo je izpostavilo le eno dekle. Ona pozitiven vpliv razume: »Če mi povejo, da mi
kaj ne pristaja.«
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Tabela 6: Če sošolci na tvojo telesno samopodobo vplivajo NEGATIVNO, s čim vplivajo?
UČENKE

UČENCI

 Če te kritizirajo.

(2)

 V takšne, kot so oni, se spremeniš ti.

 Te opravljajo.

(2)

 Včasih me odganjajo stran.

Dekleta kot negativen vpliv razumejo kritiziranje in opravljanje. Pri fantih pa naju je presenetil
odgovor, da ga sošolci odganjajo stran, kar negativno vpliva na njegovo samopodobo. Obe sva bile
že priča takim dogodkom.
2. Vpliv prijateljev na tvojo telesno samopodobo.
Graf 6: Ali tvoji prijatelji, s katerimi se dobro razumeš, vplivajo na tvojo telesno samopodobo?

Tudi pri tem vprašanju ugotavljava, da veliko bolj mnenja prijateljev vpliva na dekleta kot fante.
Tabela 7: Če si obkrožil DA, napiši, kako vplivajo.
UČENKE

UČENCI

 Rečejo mi, da mi to in ono pristaja.

 Te razveselijo.

 Kdaj dobro, me pohvalijo, kdaj pa ne.

 Če te pograja ali pohvali poskušam to
upoštevati.
(2)

 Dobro vplivajo.

(2)

 Izrazijo svoje mnenje.

 Pozitivno, včasih negativno.
 Da ti govorijo spodbudne besede.

(2)

 S komplimenti.

(2)

 Pomagajo mi v stiski in mi svetujejo. (2)
 Dobro.

14

Ema Klemenčič. Tamara Humar.
Raziskovalna naloga,

Osnovna šola Žiri,

Vpliv samopodobe na »osvajanje«.
2014.

Ponovno ugotavljava, da dekleta izpostavljajo kot pozitiven vpliv pohvalo, komplimente, tolažbo,
spodbudne besede, fantom pa veliko pomeni pomoč v stiski in nasvet, manj pa pohvala.
Tabela 8: Če si obkrožil NE, napiši, zakaj po tvojem mnenju ne vplivajo na tvojo samopodobo.
UČENKE
UČENCI
 Ker niso odgovorni za mojo prehrano in
gibanje.

 Ker pač ne vplivajo na barvo oči,
velikost…

 Ker so z mano prijatelji, ne glede na to
kakšna sem.
(2)

 Ker se pustimo pri miru.
 Ne vem.

 Ker mi ne govorijo nič grdega o moji
(samo) podobi.

(2)

 Ker jih ne pustim.
 Ker sem sam tak, da to preslišim.

 Ker se za svojo samopodobo odločam
jaz.
(3)

 Ker sem še vedno tak, kot sem.

 Ker mi je vseeno, kaj si mislijo o meni.

 Ker smo pravi prijatelji.

 Ker smo vsi ljudje drugačni.

 Ker sem tak, kot si želim.

 Če si si všeč takšen kot si, ti ne morejo.

 Ker prijatelji ne gledajo na videz.

(2)

Našli sva več osnovnošolcev, na čigar telesno samopodobo prijatelji ne vplivajo, ker jih sprejemajo
takšne kot so, oziroma se na njihovo mnenje ne ozirajo.
3. Vpliv staršev na tvojo telesno samopodobo.
Graf 7: Ali tvoji starši vplivajo na tvojo telesno samopodobo?
Večji vpliv na
telesno
samopodobo
imajo starši pri
fantih kot
dekletih.
Ugotavljava pa,
da pri obojih kar
precejšen.
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Graf 8: Če si obkrožil DA, kako vplivajo.
Prevladuje
odgovor pozitivno,
kar

naju

zelo

veseli, saj morajo
biti

starši

naši

zavezniki in nam
pomagati

pri

odraščanju, ko se
srečujemo

z

mnogimi
»telesnimi
pomanjkljivostmi«
.
Tabela 9: S čim starši vplivajo POZITIVNO na tvojo samopodobo?
UČENKE

UČENCI



Kuhajo mi zdravo hrano, skupaj gremo
ven…



Tako, da mi svetujejo/odsvetujejo kake
stvari.



Ko me vzgajajo, oblikujem
samopodobo.



Svetujejo mi.





Povejo, kaj naj oblečem.

Kuhajo zdravo hrano.





Ti svetujejo pri samopodobi.

Govorijo, da sem lepa.





Me usmerjajo.

Povejo, če mi kaj paše, če mi kaj ne,
povedo po pravici.



Me spodbujajo pri treningih.



Povejo mi, da sem v redu takšna,
kakršna sem.

(2)

Spodbujajo me z lepimi besedami.

(2)



(2)

Na večino učenk starši vplivajo pozitivno s kuhanjem zdrave hrane, dobro vzgojo in lepimi
besedami. Pogosto nam starši tudi povedo, da smo prečudoviti in edinstveni taki, kot smo. Po
navadi vplivajo pozitivno in nam želijo najboljše, seveda pa se najdejo tudi izjeme, ki ne mislijo
tako. Učencem večina staršev svetuje, kaj naj oblečejo, nekatere pa vztrajno spodbujajo pri
treningih, jih usmerjajo, itd…Če te odgovore primerjamo z odgovori o vplivu sošolcev in
prijateljev ugotavljava, da staršem dovolimo biti odkriti, kritični, od sošolcev in prijateljev pa
pričakujemo samo pohvalo.
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Tabela 10: S čim starši vplivajo NEGATIVNO na tvojo samopodobo?
UČENKE

UČENCI

 Moj stil ni všeč moji mami.

 /

Ugotovili sva, da so tudi na naši šoli starši, ki imajo včasih negativen pristop do otrokovega
oblačenja. Zanimiv je odgovor neke učenke, ki je v anketi zapisala: »Moj stil ni všeč moji mami«.
Možno je, da je to res, ali pa se učenki samo tako dozdeva, zaradi možnih nasvetov, ki jih je
deležna z mamine strani.
4. Vpliv bratov/sester na tvojo telesno samopodobo
Graf 9: Ali tvoji bratje/sestre vplivajo na tvojo telesno samopodobo?

Na približno dve tretjini učenk in učencev sorojenci ne vplivajo, za eno tretjino pa so njihova
mnenja pomembna.
Graf 10: Če si obkrožil DA, napiši, kako vplivajo.

Prevladujoč odgovor je, da vplivajo pozitivno.
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Tabela 11: S čim vplivajo?
UČENKE

UČENCI

 S svojo osebnostjo.

 /

 Da mi povedo, kaj moram spremeniti oz.
mi pomagajo pri izbiri oblačil…
 Z vedenjem, šale…
 S tem, da mi rečejo, naj neham hujšati,
saj sem že sedaj kot trska, vendar jaz se
ne strinjam.
 S kakšno pohvalo, komplimenti.
 Govorijo, mi da sem debela.
 S pohvalo.
Odkrili sva kar nekaj negativnih in pozitivnih vrst vplivanja bratov/sester na telesno samopodobo
pri učenkah, učenci pa niso zapisali nič o vplivu le-teh.. Opazimo lahko, da so bratje in sestre
mnogo bolj odkriti do nas kot pa starši, prijatelji, sošolci, od katerih pričakujemo le pohvale in
spodbude. Direktno nam povedo, kar si mislijo o nas. Starši, prijatelji in sošolci pa niti pomislili
ne bi, da bi te užalili, razen izjem. Zanimiv se nama je zdel odgovor: »Vplivajo tako, da mi rečejo,
naj neham hujšati, saj sem že sedaj kot trska, vendar se jaz ne strinjam,« in ugotovili, da se to
pogosto dogaja.
5. Vpliv medijev na tvojo telesno samopodobo
Graf 11: Ali mediji (televizija, splet, revije…) vplivajo na tvojo telesno samopodobo?

Slednji bolj vplivajo na dekleta kot fante, kar ni čudno, saj dekleta raje brskamo po revijah…
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Graf 12: Kako vplivajo mediji na tvojo telesno samopodobo?

Ta odgovor pa je zelo zaskrbljujoč, saj je v ospredju odgovor, da slabo vplivajo. Zlasti dekleta
se rada primerjamo z lepoticami na slikah, spletu…
Tabela 12: Kako vplivajo mediji na tvojo telesno samopodobo?
UČENKE
 Ker vem, kaj je moderno.

UČENCI
(2)

 Poudarjajo, da se moraš sprejeti tudi s
svojimi slabimi lastnosti, kajti tudi te so
del tebe.
 Mediji prikazujejo popolno dekle, ki je
po eni strani anoreksična, jaz pa bi bila
rada le normalno suha.
 Mediji me ne morejo spremeniti.
 Ko zagledam lepa dekleta z lepo postavo,
se vedno znova odločim, da moram na
svoji postavi nekaj narediti.
 Ko vidim, kakšni so ljudje npr. zelo lepi
suhi, se ne počutim ravno najbolje.
 Kadar kažejo nova oblačila mi to ni všeč,
saj so predraga.
 Ne vplivajo, saj vem, da so ne resnična.
 Ponujajo mi najrazličnejša oblačila.
 Kadar vidim kako se oblačijo na televiziji
se tudi jaz tako.
 Zadovoljna sem sama sabo.
 Sama se z mediji ne obremenjujem.
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 Želim si biti taka kot lepa manekenka in
igralka na televiziji.
(5)
Na veliko učenk mediji vplivajo negativno. Mislijo, da so predebele, niso lepe. Zlasti dekleta se
rada primerjamo z lepoticami na slikah, spletu… ne, da bi pomislile, da so slike retuširane, da ne
obstajajo ljudje brez pikic, mozoljčkov… na koži. Vse bi bile rade lepe, suhe, visoke, kakršne nam
prikazujejo mediji. Učenci odgovorov niso zapisali.

Fotografija 1: Le katero dekle si ne želi biti tako
lepo, kot je lepotica na fotografiji?

Graf 13: Ali se kdaj pri osebnem videzu zgleduješ po: filmskih igralcih, pevcih, manekenkah,
missicah, lepoticah, starletah…

Dekleta se zelo pogosto zgledujejo po njih, fantje redkeje.
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Graf 14: Če si obkrožil DA, po katerih?

Oboji se najpogosteje zgledujejo po filmskih igralcih, dekleta pa tudi pogosto po pevcih.
Graf 15: Pri čem se zgleduješ po njih?

Dekleta se po njih zgledujejo pri izbiri oblačil, postavi, ličenju. Fantje pa po frizuri in tudi pri izbiri
oblačil.
6. Vpliv učiteljev na tvojo telesno samopodobo.
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Graf 16: Ali učitelji vplivajo na tvojo telesno samopodobo?

Učitelji pa običajno ne pripominjajo in ne dajejo nasvetov glede naše telesne samopodobe, zato so
njihovi vplivi nepomembni.
7. Vpliv »spletnih prijateljev« na tvojo telesno samopodobo.
Graf 17: Ali na tvojo telesno samopodobo vplivajo tudi tvoji »spletni prijatelji«?

Prijatelji na spletu večinoma ne vplivajo na našo telesno samopodobo.
6. 1. 5 ČUSTVENA SAMOPODOBA
So zaznave in prepričanja o izražanju in obvladovanju čustev, npr. o samem sebi kot ne/mirnem,
ne/sproščenem in čustveno ne/uravnovešenem, o tem, ali sem pretežno dobro ali slabo razpoložen,
ali se močno vznemirim ali pa dobro obvladujem svoja čustva. Ljudje smo slabo/dobro
razpoloženi. Nekateri se pogosto jokajo, drugi se smejijo…
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Graf 18: Kako bi ocenil/a svojo čustveno samopodobo?

Prevladujoča ocena je srednje, veliko jih je ocenilo z dobro, veseli pa naju, da je samo eno dekle
svojo samopodobo ocenilo s slabo.
Graf 19: Ali tvoja čustvena samopodoba kaj vpliva na spletanje prijateljstev oziroma osvajanje
simpatije?

Kot vidimo, čustvena samopodoba pri več kot polovici vprašanih zelo vpliva na osvajanje
simpatije.
Tabela 13: Kako vpliva tvoja čustvena samopodoba na spletanje prijateljstev?
UČENKE
UČENCI


Včasih me je preveč strah, da bi koga
ogovorila.
(2)



Če si zadržan, si ne upaš pristopiti do
osebe…
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Če sem zadržan, ne sklepam
prijateljstev.
Z vtisom na osebo.



Moraš biti prijazen. Ne smeš že na
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Raziskovalna naloga,



Kašen vtis narediš na želeno osebo.



Če si preveč npr. »piflar«, nimaš
možnosti graditi prijateljstev.
Nisem prepričana vase, vendar rada
gradim nova prijateljstva. Za osvajanje
pa sem preveč sramežljiva.



Nisem dovolj samozavestna, da bi do
koga pristopila.



Bolj, ko si samozavesten, bolj si
zanimiv.

Vpliv samopodobe na »osvajanje«.
2014.

začetku pokazati svojih slabih lastnosti.

Če sem vesela in pozitivna, se boljše
izteče, kot pa, če nisem.





Osnovna šola Žiri,



Lepše obnašanje in vedenje.




Če znaš z dekleti in, če si vsaj malo lep,
imaš možnosti, da jo osvojiš.
Ker, če si lep(postava), imaš več punc.



Dobro.



Ne vem.



Nekateri so bolj zadržani.



Če se preveč smeješ ali pa prepiraš ni
dobro.
Prijaznejši dobijo več prijateljev.



Večina deklet je odgovorilo, da če ne zaupaš vase, te je strah, si sramežljiv ali si »piflar«, imaš
manjše možnosti za sklepanje simpatij. Fantovski odgovori pa so popolnoma drugačni. V ospredje
postavljajo lepo vedenje, dober prvi vtis na osebo, načrtna prijaznost ob prvem srečanju… pa je
uspeh zagotovljen.

6.1.6 VPLIV NA ČUSTVENO SAMOPODOBO.
Graf 20: Kdo vpliva na tvojo čustveno samopodobo?
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Pri dekletih na čustveno samopodobo daleč najbolj vplivajo prijatelji, sledi ji mnenje simpatije, pri
fantih pa najbolj, zanimivo, starši, sledijo prijatelji.
Tabela 14: Kako vplivajo?
UČENKE

UČENCI

 Dobro.
 Pozitivni in hkrati negativno.

(5)

 Če si ob prijateljih, se počutiš boljše.
 Kadar so žalostni oni, sem tudi jaz.



Dobro, pozitivno.

(5)



Tako, da mi pogosto svetujejo.

(3)



Že od otroštva so me učili lepega
vedenja in obvladanja čustev.

(2)

 Prilagajam se prijateljem.



Lepše obnašanje.



Da se družimo, pogovarjamo.

Vplivajo zelo različno, pozitivno in negativno. Fantje so izpostavili, da nanje vplivajo tako, da jim
svetujejo, dekleta pa, da jih tolažijo, kadar so v stiski.

6.1.7 AKADEMSKA SAMOPODOBA (UČNI DOSEŽKI)
Akademska samopodoba zavzema lastne sposobnosti in zaznave o zmožnosti učenja in uspešnosti
pri učenju - učni uspeh. Enostavneje to pomeni, kako tvoji učni dosežki vplivajo nate in s tem na
osvajanje simpatije.
Graf 21: Kako bi ocenil/a svojo akademsko samopodobo?

Prevladujoč odgovor tako pri fantih kot dekletih je srednja. Zanimivo pa je, da več fantov svojo
šolsko samopodobo ocenjuje z visoko, čeprav je v našem razredu več deklet, ki imamo boljše
ocene.
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Graf 22: Kaj in kdo najbolj vpliva na tvojo akademsko samopodobo?

Najpogostejši odgovor je bil, tako pri fantih kot dekletih, da je najbolj odvisna od njih samih,
vplivajo pa tudi starši in učitelji.
Graf 23: Ali tvoj učni uspeh – akademska samopodoba kaj vpliva na spletanje prijateljstev
oziroma osvajanje simpatije?

Prevladujoč odgovor je, da učni uspeh ne vpliva na spletanje prijateljstev. Nekoliko več fantov pa
meni, da lahko. Torej biti dober učenec lahko pripomore k uspešnejšemu spletanju prijateljstev.
Tabela 15: Če si obkrožil DA, napiši kako vpliva.
UČENKE

UČENCI

 Kdaj lahko kaj pametnega pripomnim.

 Zelo dobro.
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 Prijatelji so radi z mano prijatelji, ker jim
pomagam pri učenju.

Če imaš simpatijo, se je težje učiti, saj
misliš samo nanj.
(2)

 Pameten se ne bo družil z zgubljenim in
raztresenim človekom.

 Če imaš dobre ocene, te imajo za
»piflarje«, če imaš pa slabe, pa te
nobeden ne mara.

 Bolj sem sproščena, kadar veliko vem.

 Negativno.

 Če si »piflar«, te bodo prijatelji gledali z
»drugačnega kota«.

 Nekateri, ki imajo negativne ocene, jih
ne marajo.
 Pametni se družijo s pametnimi in
obratno.
 Ne veliko, vendar je nekakšen dodaten
plus.

Zanimiva se nama zdita dva naslednja odgovora: »Lahko kaj pametnega pripomnim.«, in:
»Pameten se ne bo družil z zgubljenim in raztresenim človekom.«. Strinjava se tudi z naslednjim
dejstvom: »Če si »piflar«, te bodo prijatelji gledali z »drugačnega kota«. Možno je, da če si
»piflar«, se te ne bo nihče izmed fantov upal vprašati, ker bi se lahko bal, da je njihova punca
»piflarka« prepametna zanj. Iz fantovskih odgovorov pa ugotavljava, da je biti dober učenec plus
za sklepanje simpatij. Nekdo pa misli obratno: »Če imaš dobre ocene, te imajo za »piflarje«, če
imaš pa slabe, pa te nobeden ne mara.«

Fotografija 2: Nihče ne mara »piflarja«
6.2

''OSVAJANJE''

6.2.1 Razumevanje pojma »osvajanje«
Tabela 16: Kaj razumeš pod pojmom ''osvajanje''?
UČENKE

UČENCI

 Da nekomu ves čas nekaj govorijo in
ga hvalijo.

 Od nekoga pridobiti pozornost in ji
pokazati, da ti je všeč.

 Da hočeš nekaj dobiti.

 Napadanje mest v antični Grčiji.
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 Storiš vse , da bi te nekdo opazil.

 Izkazovanje ljubezni nekemu človeku.

 Želiš osvojiti osebo, ki ti je všeč.

 Da hočeš pridobiti
prepričevanjem.

prijatelja

 Da si želiš dobiti dekle.

s

(5)

 Da poskušaš določeno osebo zapeljati.
 Ne vem.
 Da poskusiš dobiti punco in si do nje še
posebno prijazen.
 Od nekoga, ki ti je všeč poskušaš
osvojiti, da je tvoj/a fant/punca.
 Osvajanje ozemlja na računalniških
igricah.
 Poskušati dobiti pozornost od punce oz.
fanta.
 Osvajanje države.
Pri tem vprašanju so bili fantje bolj ustvarjalni. Večina pod pojmom »osvajanje« razume pridobiti
pozornost pri punci oziroma dobiti punco. Izpostavili pa bi tri odgovore, verjetno so jih napisali
sedmošolci, ki se glasijo: »Napadanje mest v antični Grčiji.«, »Osvajanje ozemlja na računalniških
igricah.« in »Osvajanje države.«. Ali so tako otročji, da o »osvajanju« ne razmišljajo, ali pa so se
hecali.
Ali si že poskušal/a koga »osvojiti«?
Graf 24: Ali si že poskušal koga osvojiti?
Iz

grafa

sva

razbrali, da je že
večina deklet
fantov
osvojiti

in

poskušalo
nekoga.

Zaljubljenost

se

pač seli po starosti
navzdol.
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Osnovna šola Žiri,

Graf 25: Koliko oseb si doslej poskušal/a osvojiti?
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Iz podatkov vidimo, da je več deklet, ki še niso poskušale osvojiti simpatijo ter več tistih, ki so to
poskušale dvakrat. Pri fantih pa je največji delež odgovorov, da so to poskušali enkrat, zanimiv pa
je podatek, da je nekdo poskušal z osvajanjem kar petinšestdesetkrat. Verjetno se je hotel pohvaliti
oziroma hecati.
Uspešnost »osvajanja«.
Graf 26: Kako uspešen/na si bil/a?
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Veliko, tako fantov kot deklet, je bilo pri osvajanju neuspešnih. Zelo pa je zanimiv prvi stolpec, v
katerem prevladujejo odgovori fantov daleč nad odgovori deklet, da so bili zelo uspešni.
6.2.2 VPLIV SAMOPODOBE NA »OSVAJANJE«
Graf 27: Ali po tvojem mnenju tvoja samopodoba vpliva na ''osvajanje''?
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Dekleta

15

Fantje
10
5
0
Da

Ne

Večina meni, da vpliva. Verjetno je v prednosti tisti, ki ima dobro samopodobo oziroma dobro
mnenje o sebi. Ta se veliko lažje približa nekomu kot nekdo, ki o sebi misli slabo. Tega je verjetno
strah, da bi bil zavrnjen.
Graf 28: Če si odgovoril/a z DA, napiši, katera vrsta samopodobe po tvojem mnenju najbolj
vpliva na ''osvajanje''.
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Odgovori deklet in fantov so si precej podobni. Ugotovili sva, da po mnenju večine na osvajanje
najbolj vpliva telesna samopodoba, sledi ji čustvena, na zadnje mesto pa postavljajo akademsko
samopodobo.

Fotografija 3: Telesna lepota je najstniku
najpomembnejša

Tabela 17: Napiši, kako tvoja samopodoba vpliva na »osvajanje«?
UČENKE
 Nekaterim osebam so bolj
blondinke, drugim črnolaske.

UČENCI
 Lep-grd, močan-šibek, položaj v družbi

všeč

 Tehnike osvajanja.

 Če si grda, te noben lep fant ne bo
vprašal, če bi šla z njim na zmenek.

 Čarovnik nikoli ne izda čarovnije.
 Če se počutiš dobro, lažje osvajaš.

 Če si bolj sramežljiv, ti je težje osvajati.

 Prijaznejše je lažje imeti za fanta/punco.

 Kdor je bolj suh, je lepši.

 Nekateri so bolj zadržani.

 Če nimaš rad svoje telesne in čustvene
podobe nisi samozavesten in ne osvajaš.
 Kako izgledaš ali si lep, suh…

 Od tvoje samopodobe je odvisen uspeh
osvajanja.

(4)

 Če si pozitivna oseba, imaš lahko
možnosti.

 Nekateri hočejo take, drugi pa spet
drugačne.

 Obnašanje.

 Tvoja simpatija gotovo najprej pogleda
izgled, potem pa tudi čustva.
 Fantje hočejo imeti lepe,
največkrat popularne punce.

(2)

 S telesno samopodobo narediš prvi vtis
na osebo.

suhe,
(2)

 Mislim, da nikomur nisem všeč, ker sem
grda in nisem suha.
 Če te ne pogleda misliš, da si grd.
 Če si močnejši, nisi ravno vsem všeč.
 Lažje nekoga osvajaš, če verjameš vase
in si privlačen.
 Na izgled, ker ne vem, kako izgledam ali
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sem lepa oz. kako se obnašam pri
osvajanju.
 Verjetno tisti ljudje, ki mislijo, da so
grdi in ne bodo osvajali.
 Če se ti zdi, da si dovolj samozavesten,
imaš dobro samopodobo in potem si več
upaš.
(2)
 Če si sebi všeč, potem si lahko tudi
drugim.
Dekleta so izpostavile, da so pri »osvajanju« bolj korajžne tiste, ki menijo, da so lepe, imajo dobro
telesno samopodobo, saj je po njihovem mnenju zunanji izgled najbolj cenjen pri fantih. Nekatere
so menile, da tvoja simpatija najprej pogleda, kako izgledaš, nato pa prične spoznavati tvoja
čustva. Veliko deklet misli, da želijo fantje samo lepe, suhe in »popularne« punce. Redkeje so
omenile čustveno samopodobo: samozavest, vedenje. Fantovski odgovori pa so drugačni.
Uspešnejši so tisti, ki imajo dobro samopodobo, so sproščeni, samozavestni, pozitivni, lepega
obnašanja, zadržani, imajo dober položaj med vrstniki in obvladajo »tehniko« osvajanja.

Fotografija 4: Ne vem, če ogledalo prav kaže?
Graf 29: Kaj je tebi pri simpatiji odločilno, da ti je na splošno všeč?
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Odgovori so si med seboj zelo različni. Dekletom je pri simpatiji odločilna postava, da jim je le-ta
na splošno všeč. Večina je pod drugo napisala svoje odgovore. Fantje pa za razliko od deklet
gledajo na več stvari. Všeč so jim dekleta, ki imajo lepo frizuro, postavo in smisel za oblačenje.
Nekaj jih je pod drugo zapisalo svoj odgovor. Presenetilo naju je, da fantov ne zanima dekletov
način ličenja in izbira nakita, kateremu dekleta posvečamo veliko pozornost.
Tabela 18: Drugo.
UČENKE
 Obraz.

UČENCI
 Lepota, čustvenost.

(5)

 Oči, nasmeh.

 Osebnost.

 Karakter.

 Prijaznost.

 Osebnost, nasmeh.

 Ni za javnost.

(2)

 Smisel za humor.

Pod poglavje drugo so dekleta napisala, da jim je pri simpatiji najbolj pomemben obraz, nasmeh,
karakter in smisel za humor. Učencem pa so pri simpatiji najpomembnejši lepota, čustvenost,
osebnost in prijaznost.
Uspešnost »osvajanja«.
Graf 30: Če si že koga »osvajal/a«, kakšna je posledica osvajanja?

Pri večini fantov je bila posledica osvajanja pozitivna, kar pomeni, da je z osebo, ki jo je osvajal
postal par. Dekleta so odgovarjale obratno. Pri njih so bile posledice osvajanja simpatije zavrnitev,
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ampak so le-te vsebovale tudi nekaj pozitivnega, saj se s simpatijo še vedno dobro razumejo.
Veseli sva, da je tudi nekaj deklet, ki jim je simpatijo uspelo osvojiti in so z njo srečen par.
Razočarali pa so naju tisti, pri katerih je osvajanje povzročilo negativne posledice. Ena izmed teh
je bila, da osebi ne govorita več med sabo

Fotografija 5: Zaljubljen par

6.2.3 NAČIN »OSVAJANJA«
Graf 31: Na kakšen način si osvajal/a?
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A Osebo sem povabil(a) na sladoled, sok… in ji/mu tam priznal, da je moja simpatij.
B Z osebo sem klepetal(a) na facebooku in ji/mu nakazal/a, da mi je všeč.
C Nagovoril(a) sem ga/jo na šolskem plesu.
D Povabil(a) sem ga/jo na šolski ples.
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E Nasmehnil(a) sem se mu/ji, ko sva se srečala.
F Pohvalil/a sem njen/njegov videz (frizuro, oblačilo…) in ji/mu s tem pokazal, da mi je všeč.
G Poslal(a) sem mu/ji ljubezensko pismo – napisano, po pravi pošti.
H Priznal sem ji/mu ljubezen po telefonu - SMS.
V ospredju je za oba spola odgovor B, torej klepetanje na facebooku in spontano priznanje ali
nakazano zaljubljenost skozi pogovor. Zelo zanimiv pa je izstopajoč odgovor pri dekletih in sicer,
da se fantu lepo nasmehne, ko se srečata. Ugotavljava tudi, da so fantje bolj direktni pri osvajanju
in sicer dekle celo povabijo na šolski ples ali sladoled, dekleta pa jim napišejo ljubezensko pismo
ali SMS.
Drugo: ena učenka je napisala, da se je podpisala kot njegova skrita oboževalka, učenec pa, da je
dekle povabil na sok in sta pričela hoditi.
Tabela 19: Kakšno ''osvajanje'' je po tvojem mnenju najbolj učinkovito?
UČENKE
 Ne vem.

UČENCI
 Da ne težiš preveč, ampak, da osvajaš
lepo počasi in z bogkom.

(4)

 Direktno, v živo: se mu nasmehnem, ga
pogledam, se z njim pogovarjam. (16)

 Direktno, z osebo se pogovarjaš, osebo
povabiš na sladoled, sok ali na ples in
jim tam priznaš, da je tvoja simpatija. (4)

 Da se mu prikupiš.
 Da to osebo pohvališ, jo povabiš na sok.

 Spletno.

 Tako, da si z njim trden prijatelj ter mu
stojiš ob strani potem pa ga povabiš na
sok.
 Osebo sem povabil na sladoled in jim
tam priznal, da je moja simpatija.
 Najbolje, če si v njegovi bližini.
 Da se ti izkaže.
 Da ga klikneš na facebooku in mu poveš.
(4)

Oboji menijo, da je najučinkovitejši način »osvajanja« direkten stik: nasmeh, prijazen pogled,
pogovor, povabilo na sok, ples…. Zanimiv je predlog fanta, da osvajaš lepo počasi, pa prideš na
cilj. Redki pa so odgovori, da je najučinkovitejši način »osvajanja«, da ga klikneš na facebooku in
mu poveš.
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Tabela 20: Kakšen način »osvajanja« pa je med mladostniki najbolj prisoten?
UČENKE
 Pogovor na facebooku,
ih.

UČENCI
skypu in sms(19)

 Vabilo na sok.

 Pogovor na facebooku.

(6)

 Ne vem.

(5)

 Z ljubezenskimi pismi.

 Da simpatiji pove tvoj prijatelj.
 Osebo sem povabila na sladoled in ji tam
priznala, da je moja simpatija

 Pijača, zabave, popoldanski sprehodi.

 Anonimno.
Prevladujoč odgovor deklet in fantov je, da je med mladostniki najbolj prisotno osvajanje preko
facebooka, SMS-ja, skypa tako, da simpatiji sam poveš, da ti je všeč ali pa naprosiš svojega
prijatelja, da ji sporoči. Ugotovili sva, da se odgovori na zadnji dve vprašanji zelo razlikujejo. Na
vprašanje, kakšen način »osvajanja« je najbolj učinkovit, so odgovorili, da direkten stik, na zadnje
vprašanje, kakšen način pa je najbolj prisoten med najstniki pa so izpostavili neoseben stik.
Za tiste, ki imajo nizko samopodobo (Ne glede na vrsto te-na splošno.)
Graf 32: Kakšen način »osvajanja« je pri tebi v ospredju?
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A »Osvajam« le na način, kjer ostanem anonimen/a: na facebooku, SMS…
B »Osvajam na način, kjer »simpatija« direktno od mene izve mojo naklonjenost: osebo
ogovorim; povabim jo na šolsko ples; priznam ji, da sem zaljubljen/a vanjo…
C »Osvajam« preko prijateljev: naročim jim, kaj naj simpatiji povedo…
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Dekleta, z nizko samopodobo, so izpostavile anonimen način osvajanja, sledi sporočilo preko
prijateljev ter direkten stik. Fantje pa v ospredje postavljajo direkten stik, sledi anonimen način.
Ugotavljava, da si tudi fantje z nizko samopodobo več upajo kot dekleta.
Za tiste, ki imajo dobro/visoko samopodobo.
Graf 33: Kakšen način osvajanja je pri tebi v ospredju?
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A »Osvajam« le na način, kjer ostanem anonimen/a: na facebooku, sporočilo po telefonu…
B »Osvajam na način, kjer »simpatija« direktno od mene izve mojo naklonjenost: osebo
ogovorim; povabim jo na šolsko ples; priznam ji, da sem zaljubljen/a vanjo…
C »Osvajam« preko prijateljev: naročim jim, kaj naj simpatiji povedo…
Pri učenkah z visoko/dobro samopodobo so, v primerjavi z vrstnicami z nizko samopodobo, v
ospredju direktni načini osvajanja, sledi anonimen način. Pri fantih se pa odgovori, glede na
njihovo samopodobo, ne razlikujejo bistveno.
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6.2.4 VRSTA SAMOPODOBE, ki je tebi pri simpatiji najpomembnejša, da ti je oseba všeč.
Graf 34: Vrsta samopodobe, ki je pri tebi odločilna, da želiš z osebo navezati stik.

Odgovori na to vprašanje se zelo razlikujejo v primerjavi z vprašanjem, katera vrsta samopodobe
po tvojem mnenju najbolj vpliva na ''osvajanje''. Na prvo vprašanje je bil prevladujoč odgovor, da
telesna samopodoba, na vprašanje, katera pa je pri tebi odločilna, da ti je oseba všeč, pa je v
ospredju čustvena. Torej so velike razlike, kaj misliš, da drugi cenijo pri tebi in kaj ti ceniš pri
drugih.
Tabela 21: Utemelji izbran odgovor.
UČENKE
 Če ti je všeč njegov značaj,
pomembno kakšen je po videzu.

UČENCI
 Da je lepa.

ni

 Inteligenca.

 Gledaš na njegovo samopodobo.

 Ker je prvo, kar opazim pri sebi.

 Vse po malo.

 Obnašanje, postava.

 Pomembno je kakšen je notranjosti.

 Všeč mi je le, če se dobro razumeva.

 Da je do tebe prijazen, pozoren in ti
pomaga.

 Njena postava, karakter, smisel za
humor.

 Ko ti osebo vidiš prvič, se oziraš na
telesno samopodobo, kasneje pa jo
spoznaš.

 Da je prijazna in zabavna.
 Da je seksi.

 Najprej vidiš zunanjost potem notranjost

 Najraje imam prijazne in lepe.

 Ne bi morala biti z nekom, ki je zares
grd, čeprav bi bila zaljubljena vanj.

 Ne zanimajo me njene ocene in čustva,
ampak telesna lepota.

 Frizura

 Ali je prijazna.

 Hočem, da bi bila prijatelja in, da bi se
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kdaj pa kdaj povabil ven. Vse bi si
zaupala, nikogar izdala.
 Da ni s teboj samo zato, ker si mu všeč
na zunaj, ampak ker nekaj čuti do tebe,
da se zna pogovarjati, je prijazen,
pokaže naklonjenost in prizna svoja
čustva.
 Da verjame vase in je dobra oseba.
 Mora biti nekdo. Ki se mu da zaupati.
 Hočem, da je oseba (fant) lep in
predvsem prijazen.
 Najbolj važen je karakter, čeprav gledam
tudi na lepoto.
 Če tudi je lep, mora imeti tebe rad.
 Ni važna telesna, akademska temveč
čustvena.
 Telesna ali čustvena. Ocene mi ne
pomenijo veliko.
 Da je prijazen in me razume.
 Ker je važno čustvo ne laž.
 Pomemben je karakter.
 Mora imeti smisel za humor.
 Pomembna so čustva in notranjost.
 Obnašanje.
Zanimivi odgovori, kaj cenimo pri „simpatiji”. Čeprav se pojavlja telesna lepota, pa so izpostavili
še naslednje lastnosti, ki niso »zunanjega videza«: prijaznost, karakter, obnašanje, zaupanje,
pozornost, smisel za humor. Ponovno velike razlike, kaj ti ceniš in kaj misliš, da drugi cenijo pri
tebi.

7 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
V

prvem poglavju naju je zanimalo, kaj si dekleta in fantje predstavljajo pod pojmom

samopodobe. Ugotovili sva, da si večina pojem razlaga, kako vidiš samega sebe in kako se
sprejemaš. Bili sva zadovoljni z odgovori, kajti to je deloma pravilen odgovor.
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V naslednjem poglavju sva želele izvedeti, ali učenci poznajo različne vrste samopodob, kot so:
telesna, akademska, … Več kot polovica jih ne pozna.
Telesna samopodoba je naslednje poglavje, v katerem sva anketirance spraševali ali so zadovoljni s
svojimi telesnimi značilnostmi. Odgovori so bili zelo zanimivi. Fantje so veliko bolj zadovoljni v
primerjavi z dekleti, ki resnično kompliciramo glede svojega videza. Izvedeti sva želeli tudi, kaj jih
moti na telesu in, če ali kako to zakrijejo. Pri tem vprašanju so bili odgovori zelo podobni glede
na spol. Večino, tako deklet kot fantov, moti postava, teža ter obraz, največkrat mozolji. Na
vprašanje, ali »motečo« lastnost zakrijejo, je večina fantov izbralo odgovor ne, kar pomeni, da so
vseeno bolj samozavestni kot smo dekleta. Veseli pa naju, da se veliko fantov in deklet, ki niso
zadovoljni s svojo postavo, odloči za gibanje.
Zanimalo naju je tudi, kaj in kdo lahko vpliva na njihovo telesno samopodobo. Izpostavili sva
različne dejavnike in ljudi, ki nas spremljajo v vsakdanjem življenju. Veliko časa preživimo s
prijatelji. Zato sva povprašali ali ti kaj vplivajo na njihovo samopodobo. Odgovori so bili različni,
kajti pri dekletih je prevladoval odgovor da, pri fantih pa odgovor ne. Seveda so dekleta z
odgovorom da mislila, da jih sošolke pohvalijo in jim dajejo spodbudne komplimente. Fantje pa so
napisali, da jih sošolci včasih tudi pograjajo. Učenci, ki so izbrali odgovor ne, pa so napisali, da
sošolci na njih ne vplivajo zato, ker prijatelj ne gleda na zunanji videz. Največ časa preživimo s
starši in brati/sestrami, zato sva povprašali tudi, če slednji

kaj vplivajo na njihovo telesno

samopodobo. Starši imajo na fante večji vpliv kot pri dekletih. Vendar pa naju je razveselilo, saj
pri večini, če vplivajo, vplivajo pozitivno bodisi s pohvalami in dobrimi nasveti. Vpliv bratov in
sester je majhen, večina vplivajo pozitivno. Mladina tudi veliko časa preživi pred računalnikom,
televizorjem… Zato naju je zanimalo ali tudi sodobni mediji vplivajo na telesno samopodobo.
Odgovori so bili različni. Na dekleta bolj vplivajo kot na fante in sicer večinoma negativno, saj
jim vsiljujejo popolna telesa igralk, lepotic… Vsak najstnik pa ima tudi svojega idola. Tudi ti bi po
najinem mnenju znali vplivati na telesno samopodobo. In deloma sva imeli prav, saj pri dekletih ti
vplivajo, pri fantih pa večinoma ne. Največji vpliv imajo, pri obeh spolih, filmski igralci. Dekleta
se največkrat po njih zgledujejo po načinu oblačenja, fantje pa po frizuri. Ugotovili sva, da učitelji
na telesno samopodobo skoraj nič ne vplivajo. Ker pa se je trenutno razvilo veliko spletnih omrežij
imamo tudi veliko »spletnih prijateljev«. Toda tudi ti, pri večini vprašanih, ne vplivajo na telesno
samopodobo.
Naslednja vrsta samopodobe je čustvena. Tudi ta nas skozi življenje venomer spremlja in se kaže
na način ali smo jokavi, veseli, zadržani… Kot prvo naju je zanimalo, kako bi učenci ocenili svojo
čustveno samopodobo. Dekleta so jo ocenila na zlato sredino, fantje pa imajo po rezultatih ankete
dobro. Pa saj se nas res v življenju drži rek, da fantje ne jočejo.
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V tem poglavju naju je zanimalo, kdo najbolj vpliva na čustveno samopodobo. Izbrali sva nekaj
primerov kot so učitelji, prijatelji, sošolci… Dekleta so največkrat izbrala prijatelje, ki na njih
vplivajo večina dobro. Na fante pa najbolj vplivajo starši in sicer pozitivno.
Naslednja samopodoba, ki sva jo podrobneje izpostavili učencem, se imenuje akademska in
zavzema lastne sposobnosti o uspešnosti in zmožnosti učenja. Učence sva najprej vprašali, kako bi
ocenili svojo akademsko samopodobo. Več kot polovica tako fantov kot deklet je izbralo odgovor
srednje. Vtem poglavju sva hoteli izvedeti tudi, kaj in kdo najbolj vpliva na njihovo akademsko
samopodobo. Večina je ugotovila, da je najbolj odvisna od njih samih. Ker pa so nekateri fantje in
dekleta bolj občutljivi pri izbiri punce/fanta sva pomislili, da bi lahko imeli težave pri osvajanju, če
bi imeli npr. zelo slabe ocene. Želeli sva poizvedeti, ali najina trditev drži. Zanimivo se nama je
zdelo, kajti fantje in dekleta so izbrali odgovor ne, kar pomeni, da pri osvajanju simpatije ali pri
sklepanju prijateljstva učni uspeh ne naredi ne plusa ne minusa. Toda nekaj pa jih je le izbralo
odgovor da in te sva povprašali, kako vpliva. Večina fantov in deklet meni, da če imaš dobre ocene
si »piflar« in se ti nihče ne upa približati, če pa imaš slabe, te nihče ne mara. Hja, kaj moremo.
Najbolje je biti zlata sredina.
Potem pa je sledilo poglavje na temo osvajanje. Večina učenk in učencev je vedelo, kaj pomeni
pojem osvajanje, razen izjem, ki so se verjetno hecale. Bilo je zelo malo vprašanih, ki še niso
poskušali osvojiti simpatijo. Večina osnovnošolcev je poskusila osvajati enkrat ali dvakrat, našli
pa sva tudi nekaj pogumnejših. Vendar je bilo veliko, tako fantov kot deklet, pri osvajanju
neuspešnih.
Dekleta in fantje menijo, da na osvajanje najbolj vpliva telesna samopodoba, sledi ji čustvena, na
zadnje mesto pa postavljajo akademsko. Dekleta se spustijo v osvajanje srca nekega fanta šele, ko
mislijo, da so dovolj lepe, urejene, fantje pa radi osvajajo, kadar so sproščeni. Zanimivo se nama
je zdelo, da se fantje radi pohvalijo z njihovo dobro »tehniko« osvajanja. Dekleta pri simpatiji
gledajo predvsem na postavo, fantje pa poleg le-te tudi na smisel za oblačenje, dekletovo frizuro,
ne zanima pa jih nakit, ličenje, čeprav dekleta mislimo ravno obratno. Po mnenju večine je med
mladostniki najbolj prisotno osvajanje prek facebooka, skypa, SMS-ja… Obojim se zdi
najučinkovitejši način osvajanja direkten stik: nasmeh, prijazen pogled, povabilo na sok, ples…, v
praksi pa pri obeh spolih prevladuje osvajanje preko facebooka, dekleta pa pogosto uporabljamo
svojo zvijačo in sicer, da se simpatiji lepo nasmehnemo.
Zanimalo naju je tudi, kako samopodoba vpliva na način osvajanja. Ugotovili sva, da so velike
razlike pri dekletih. Tiste z nizko samopodobo večinoma »osvajajo« anonimno: na facebooku,
SMS…, sledi »osvajanje« preko prijateljev: naročim jim, kaj naj simpatiji povedo, z visoko
samopodobo pa je v ospredju direktno »osvajanje«: od mene izve mojo naklonjenost: osebo
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ogovorim; povabim jo na šolski ples; priznam ji, da sem zaljubljen/a vanjo…Pri fantih pa, ne glede
na to, ali imajo nizko ali visoko samopodobo, prednjači odgovor direktno »osvajanje«.
Odgovor na zadnje vprašanje pa se zelo razlikuje od odgovora na začetku (dekleta in fantje menijo,
da na osvajanje najbolj vpliva telesna samopodoba, sledi ji čustvena, na zadnje mesto pa
postavljajo akademsko). Zadnje vprašanje je bilo, katera vrsta samopodobe je pri tebi odločilna,
da želiš z osebo navezati stik. Prevladujoč odgovor obeh spolov je bil čustvena, sledi telesna in
akademska. Mnogi so dopisali, da so pomembne lastnosti pri simpatiji: prijaznost, razumevanje,
obnašanje, humor. Torej so naša mnenja o sebi v nasprotju z mnenji drugih o nas. Verjetno zato,
ker nam reklame, nasveti, kako biti lep, suh …, v podzavest vsiljujejo ideal lepote. Če si lep, si
uspešen, te imajo radi, si v družbi zaželen …Pogovor se vrti le okrog lepote, premalokrat pa
govorimo o prijaznosti, sočutju, pomoči sočloveku. Ko pa iščemo »simpatijo«, nam je na začetku
že všeč, da je oseba lepa, ko pa se z njo družimo, želimo, da je do nas prijazna, pozorna, da se lepo
obnaša.

Najina naloga je še, da ovrževa ali potrdiva hipoteze.
1. hipoteza: Na samopodobo posameznika, tako telesno, čustveno in akademsko, najbolj
vplivajo starši in mediji.

OVRŽENA

Na telesno in čustveno samopodobo fantov res najbolj vplivajo starši, pri dekletih pa prijatelji in
mediji. Akademska samopodoba pa je pri obeh spolih najbolj odvisna od odločitve in truda
pridobivanja znanja vsakega posameznika.
2. hipoteza: Večina mladostnikov, predvsem dekleta, imajo nizko samopodobo.

OVRŽENA

Večina, tako fantov kot deklet, je med možnimi odgovori: nizka, srednja, visoka samopodoba
izbrala srednjo. Zelo majhen pa je bil delež vprašanih z nizko samopodobo.
3. hipoteza: Učenci z visoko akademsko samopodobo menijo, da jih ta bolj ovira pri spletanju
prijateljstev, prav tako tudi njihovi vrstniki, saj menijo, da niso zabavni…

OVRŽENA

Dekleta menijo, da imajo dobre učenke več težav pri sklepanju prijateljstev, saj se vrstniki ne
marajo družiti z njimi. Kar nekaj fantov pa meni, da je biti dober učenec plus za sklepanje simpatij,
prav tako ga imajo radi prijatelji, ker jim pomaga pri učenju.

Lepo pa pomen akademske

samopodobe pojasni naslednja misel: »Če imaš dobre ocene, te imajo za »piflarje« (zaničevalno),
če imaš slabe, te nobeden ne mara.«
4. hipoteza: Dobra telesna samopodoba je najpomembnejša pri osvajanju simpatije.
POTRJENA
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5. hipoteza: Mladostniki z nizko samopodobo simpatijo osvajajo na anonimen način: SMS,
facebook…

OVRŽENA

Pojavijo se razlike med spoloma. Dekleta z nizko samopodobo res večinoma osvajajo na anonimen
način, z visoko pa direktno. Fantje pa tako z nizko kot visoko samopodobo večinoma osvajajo na
direkten način.
6. hipoteza: Pri svoji »simpatiji«, dajejo mladostniki največji poudarek telesni samopodobi.
OVRŽENA
Dobra telesna samopodoba posameznika je res najpomembnejša pri osvajanju »simpatije«. Pri
»simpatiji« pa ni v ospredju njena telesna samopodoba pač pa čustvena: prijaznost, razumevanje,
obnašanje, humor. Torej so velike razlike, kaj misliš, da drugi cenijo pri tebi in kaj ti ceniš pri
drugih. Enako so se odločili tako

fantje kot dekleta, nekoliko manj je pomembna

telesna

samopodoba, skoraj nepomembna pa je akademska.

8. VIRI IN LITERATURA
1 http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/osebnost-in-odnosi/, Kaj je samopodoba, 25. oktober
2013
2 http://tusmo.si/clanki/samopomoc/tvoja-samopodoba/, Kakšna je tvoja samopodoba?, 10.
november 2013
3 https://www.google.si/search?q=samopodoba+mladostnikov, Samopodoba mladostnikov, 12.
november 2013
4 http://www.dijaski.net/psihologija, Vrste samopodobe, 12. november 2013
5 http://www.bambino.si/otrokova_samopodoba, Otrokova samopodoba, 12. november 2013
6 Lekić Ksenija, Tratnjek Petra, Tacol Alenka, Konec Juričič Nuša: To sem jaz, verjamem vase.
Priročnik za fante in punce, 10 korakov do boljše samopodobe. Založnik: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje. Celje 2010

9 PRILOGE
Priloga št. 1: Anketa
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Osnovna šola Žiri,

ANKETA
Živijo! Sva učenki 7. razreda in delava raziskovalno nalogo na temo Vpliv samopodobe na »osvajanje«.
Sestavile sva vprašalnik, za katerega vas prosiva, da nama odgovorite. Vprašalnik je anonimen. Prosiva vas,
da za lažje branje pišete z velikimi tiskanimi črkami. Hvala!
SPOL (obkroži):

MOŠKI / ŽENSKI

I. SAMOPODOBA
Kaj razumeš pod pojmom samopodoba? ______________________________________________________
Poznamo naslednje vrste samopodob: šolska (akademska), telesna, medosebna ali socialna, čustvena in
religiozna(verska) samopodoba. Ali si že slišal(a) zanje?

DA

NE

Drugo: _________________________________________________________________________________

1. TELESNA SAMOPODOBA Ljudje se med seboj razlikujemo po velikosti, barvi las, oči…
Ali si zadovoljen(a) s svojimi telesnimi značilnostmi? DA

NE DELNO

Drugo: _________________________________________________________________________________
*Če si odgovoril z NE ali DELNO napiši, kaj ti ni všeč na sebi (Izpostavi lastnost, ki te najbolj moti):
____________________________________________________________________________________
Ali poskušaš omenjeno telesno lastnost zakriti?

DA / NE

Če si odgovoril z DA, napiši kako. ____________________________________________________________

1.1 VPLIV NA TELESNO SAMOPODOBO. Kaj vpliva na tvojo telesno samopodobo?
a) Ali sošolci vplivajo na tvojo telesno samopodobo?

DA / NE

Če si obkrožil DA, obkroži, kako vplivajo: POZITIVNO / NEGATIVNO
POZITIVNO (Kako?):____________________________________________________________________
NEGATIVNO (Kako?):___________________________________________________________________
b) Ali tvoji prijatelji, s katerimi se dobro razumeš, vplivajo na tvojo telesno samopodobo? DA / NE
Če si obkrožil DA, napiši, kako vplivajo._____________________________________________________
Če si obkrožil NE, napiši, zakaj po tvojem mnenju ne vplivajo na tvojo samopodobo.________________

c) Ali tvoji starši vplivajo na tvojo telesno samopodobo?
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Če si obkrožil DA, obkroži, kako vplivajo: POZITIVNO / NEGATIVNO
POZITIVNO (Kako?):_______________________________________________________________
NEGATIVNO (Kako?):______________________________________________________________
d) Ali tvoji bratje/sestre vplivajo na tvojo telesno samopodobo?
Če si obkrožil DA, napiši, kako vplivajo.

DA / NE

POZITIVNO / NEGATIVNO

S čim vplivajo? ____________________________________________________________________

e) Ali mediji (televizija, splet, revije…) vplivajo na tvojo samopodobo? DA

NE

Kako vplivajo mediji na tvojo telesno samopodobo?
DOBRO

/

SLABO

/

NE VPLIVAJO

Utemelji izbran odgovor ?____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ali se kdaj pri osebnem videzu zgleduješ po: filmskih igralcih, pevcih, manekenkah, missicah,
lepoticah, starletah…

DA

NE

Če si obkrožil DA, po katerih? (Obkrožiš lahko en najbolj prevladujoč odgovor.)
a) Filmskih igralcih
b) Pevcih
c) Manekenkah
d) Missicah, lepoticah, starletah…
e) Drugo: ____________________________________________

Pri čem se zgleduješ po njih?
a) Po frizuri
b) Po postavi (želim biti suha/suh)
c) Pri načinu ličenja
d) Pri oblačenju in obutvi (modne rokavice, kape…)
e) Po nakitu (uhani, uhani v nosu, piersing,…)
Drugo: ____________________________________________________
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f) Ali učitelji vplivajo na tvojo telesno samopodobo? DA / NE
Če si obkrožil DA, napiši kako.
_________________________________________________________________________________
g) Ali na tvojo telesno samopodobo vplivajo tudi tvoji »spletni prijatelji«? DA

NE

Če si odgovoril za DA, kako? ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ČUSTVENA SAMOPODOBA So zaznave in prepričanja o izražanju in obvladovanju čustev, npr. o samem
sebi kot ne/mirnem, ne/sproščenem in čustveno ne/uravnovešenem, o tem, ali sem pretežno dobro ali
slabo razpoložen, ali se močno vznemirim ali pa dobro obvladujem svoja čustva. Ljudje smo slabo/dobro
razpoloženi. Nekateri se pogosto jokajo, drugi se smejijo…

Kako bi ocenil/a svojo čustveno samopodobo? DOBRA

SREDNJA

SLABA

Ali tvoja čustvena samopodoba kaj vpliva na spletanje prijateljstev oziroma osvajanje simpatije?
DA

NE

Če si obkrožila DA, napiši, kako vpliva. ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.1 VPLIV NA ČUSTVENO SAMOPODOBO. Kdo vpliva na tvojo čustveno samopodobo? Obkroži! (Obkrožiš
lahko en, najbolj prevladujoč odgovor.)
a) Učitelji

b) Sošolci

c) Prijatelji

d) Starši

e) Bratje, sestre f) Mediji

g) Sosedje

h) Stari starši

i) Simpatija

Drugo:______________________________________

Kako vplivajo? ____________________________________________________________________

3. AKADEMSKA SAMOPODOBA

Akademska samopodoba zavzema lastne sposobnosti in zaznave o

zmožnosti učenja in uspešnosti pri učenju- učni uspeh. Enostavneje to pomeni, kako tvoji učni dosežki
vplivajo nate in s tem na osvajanje simpatije.
Kako bi ocenil svojo akademsko samopodobo:

VISOKA

SREDNJA

NIZKA

Kaj in kdo vse vpliva na tvojo akademsko samopodobo?
a) Učitelji

b) Starši

c) Bratje, sestre

a) Knjige (kriminalke, ljubezenski romani…)

č) Mediji (računalnik, TV, novice…)

e) Sošolci

h) Najbolj je odvisna od mene – samega sebe
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Ali tvoja akademska samopodoba kaj vpliva na spletanje prijateljstev oziroma osvajanje simpatije?
DA

NE

Če si obkrožil DA, napiši, kako vpliva. ________________________________________________
________________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ''OSVAJANJE'' (Če nisi še nikoli nikogar osvajal, odgovarjaj le na vprašanja, ki so označena z zvezdico.*)
1. *Kaj razumeš pod pojmom ''osvajanje''?
_________________________________________________________________________________
Ali si že poskušal koga osvojiti?

DA

NE

Koliko oseb si poskušal/a osvojiti? __________
In kako uspešen/na si bil/a?

ZELO

SREDNJE

2. *Ali po tvojem mnenju tvoja samopodoba vpliva na ''osvajanje''?

VEČINOMA NEUSPEŠEN

DA / NE

Če si odgovoril z DA, napiši, katera vrsta samopodobe po tvojem mnenju najbolj vpliva na ''osvajanje''.
a) Telesna samopodoba
b) Čustvena samopodoba
c) Akademska samopodoba – učni uspeh, ocene.

Če si odgovoril z DA, napiši, kako vpliva. _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Če si obkrožil odgovor a, kaj je tebi pri simpatiji odločilno, da ti je na splošno všeč? (Obkroži en
odgovor.) Njegova:
a) frizura

b) postava

c) Način ličenja

d) Smisel za oblačila in obutev

e) izbira nakita (uhani, uhani v nosu, piersing,…)

f) Drugo: ____________

4. *Če si že koga »osvajal«, kako uspešen si bil? Obkroži en odgovor.
a) Sva srečen par.
b) Malo mi je zmanjkalo, da bi privolil(a).
c) Zavrnil(a) me je.
d) Ne govori več z mano.
e) Zavrnil(a) me je, a vseeno se dobro razumeva.
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f) Drugo: ___________________________________________________________________________

5. Na kakšen način si osvajal? Obkroži! (obkrožiš lahko le en odgovor)
a) Osebo sem povabil(a) na sladoled, sok… in ji/mu tam priznal, da je moja simpatij
b) Z osebo sem klepetal(a) na facebooku in ji/mu nakazal/a, da mi je všeč.
c) Nagovoril(a) sem ga/jo na šolskem plesu.
d) Povabil(a) sem ga/jo na šolski ples.
e) Nasmehnil(a) sem se mu/je, ko sva se srečala.
f)

Pohvalil/a sem njen/njegov videz (frizuro, oblačilo…) in ji/mu s tem pokazal, da mi je všeč.

g) Poslal(a) sem mu/ji ljubezensko pismo – napisano, po pravi pošti.
h) Priznal sem ji/mu ljubezen po telefonu- SMS.
i)

Drugo:___________________________________________________________________

6. *Kakšno ''osvajanje'' je po tvojem mnenju najbolj učinkovito? _______________________________
____________________________________________________________________________________
7. Kakšen način »osvajanja« pa je med mladostniki najbolj prisoten? ___________________________
____________________________________________________________________________________

* Za tiste, ki imajo nizko samopodobo (Ne glede na vrsto te-na splošno.)
Kakšen način osvajanja je pri tebi v ospredju?
a) »Osvajam« le na način, kjer ostanem anonimen/a: na facebooku, SMS…
b) »Osvajam na način, kjer »simpatija« direktno od mene izve mojo naklonjenost: osebo ogovorim;
povabim jo na šolsko ples; priznam ji, da sem zaljubljen/a vanjo…
c) »Osvajam« preko prijateljev: naročim jim, kaj naj simpatiji povedo…
d) Drugo:_____________________
* Za tiste, ki imajo dobro/visoko samopodobo.
Kakšen način osvajanja je pri tebi v ospredju?
a) »Osvajam« le na način, kjer ostanem anonimen/a: na facebooku, sporočilo po telefonu…
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b) »Osvajam na način, kjer »simpatija« direktno od mene izve mojo naklonjenost: osebo ogovorim;
povabim jo na šolsko ples; priznam ji, da sem zaljubljen/a vanjo…
c) »Osvajam« preko prijateljev: naročim jim, kaj naj simpatiji povedo…
d) Drugo:_____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VRSTA SAMOPODOBE, ki je tebi pri simpatiji najpomembnejša, da ti je oseba všeč.
Obkroži vrsto samopodobe, ki je pri tebi odločilna, da želiš z osebo navezati stik.
a) telesna
b) čustvena
c) akademska

Utemelji izbran odgovor. _______________________________________________________________
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