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Psihologija kot znanost

PSYCHE- duša, duševnost
LOGOS - beseda, nauk, znanost

Psihologija kot znanost mora zadovoljiti tri pogoje:
Določiti predmet znanosti (področje ali okvir znanosti)
Uporabljati znanstvene metode (načini pridobivanja spoznanj in podatkov)
Določiti cilje znanosti

Predmet psihologi je
Psihologija je znanost, ki raziskuje:
1. DUŠEVNOST (duševni procesi, notranjost človeka)
- čustva
- motivacija
- spoznavni duševni procesi (zaznavanje, učenje, spomin in mišljenje)
2. OBNAŠANJE - je izražanje razpoloženja, odnosa do ljudi in sveta, izražanje svojih
značilnosti
3. OSEBNOST - je edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih znač ilnosti človeka
Osebnost je sestavljena iz:

temperamenta
značaja
sposobnosti
telesnih značilnosti

Metode v psihologi ji
Metoda - način, postopek (načini pridobivanja podatkov, dokazov...)
Psihologija uporablja naslednje metode:
1.METODE OPAZOVANJA
- INTROSPEKCIJ A - samoopazovanje lastnih duševnih pojavov (čustev, želja, misli,
razpoloženj, zaznav, sanj···) opazujemo dogajanje v naši notranjosti, ki je lastno le nam
samim.
- Slabosti - precej subjektivna, nepreverljiva, izguba spontanosti doživljanja pri opazovanju
le teh.
- EKSTRASPEKCIJA - opazovanje zunanjih pojavov, vsega, kar je vidno navzven (obnašanje,
zunanji videz, govorica telesa). Objektivnejša metoda opazovanja, opazuje lahko več
opazovalcev.
- Slabosti: opazovalec s svojo prisotnostjo vpliva na vedenje opazovanca(lahko uporabimo
prikrito opazovanje s skrito kamero ali enosmernim ogledalom)
2. METODE SPRAŠEVANJE:
- INTERVJU: neposredni stik s spraševanci. Standardiziran: vprašanja vedno enaka, veljajo
enaki pogoji, odgovori so lahko že vnaprej določeni. Nestandardiziran: določena le okvirna
vsebina, vprašanja se razlikujejo. Odgovore dobljene pri standardiziranem intervjuju
lažje primerjamo med seboj.

1



L~
- VPRAŠALNIKI in ANKETE: podobni standardiziranem intervjuju, vprašanja in odgovori že
vnaprej pripravljeni. Vprašanja zaprtega tipa: odgovori so že vnaprej določeni (a,b,c,d···).
Vprašanja odprtega tipa: odgovori samostojni.
- PSIHOLOŠKI TESTI: so standardizirani instrumenti za merjenje psihičnih lastnosti
(čustvena stanja, sposobnosti···). Delimo jih v dve skupini:
testi sposobnosti (testi inteligentnosti, dosežka, znanja, spretnosti:-) ter
teste osebnosti (testi značaja, interesov, stališč ,... ).
3. EKSPERIMENTALNA METODA
Ugotavljanje vzročno posledičnih odnosov. Ugotavljamo kako en pojav, ki smo ga nemerno
izzvali in z njim manipuliramo (ga spreminjamo) vpliva na drug pojav. Ekspriment se vedno
dogaja v kontroliranih pogojih, kar omogoča ponavljanje in daje eksperimentu posebno
vrednost.
Nekatera področja psihologije so bolj primerna (področje učenja in spomina) za uporabo
eksperimenta kot druga (čustvovanje).

Cil ji psihologi je
Psihologija kot znanost ima naslednje cilje

1. opisati psihološki pojav (obnašanje, duševno doživljanje ...)
2. pojasniti psiho pojav (ugotavlja vzroke, povezuje ...)
3. napovedati, predvidevati obnašenje ali duševno doživljanje
4. spreminjati obnašanje, doživljanje

Prva dva cilja sta teoretične narave in dajeta podaigo za uresničevanje druga dva cilja, ki
sta praktične narave.

Temeljni deiavniki duševnosti
Odgovarjamo na vprašanje: »zakaj smo takšni kot smo, kaj nas izoblikuje ...?«
Dednost, okolje in samodejavnost so 3 temeljni dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje
človekove osebnosti.
Izvori duševnosti:
• NATIVISTI razlagajo in pojasnjujejo izvore duševnosti s tem, da razvoj in značilnosti
ljudi določajo predvsem geni in kromosomi .
. EMPIRISTI pa so prepričani, da so razvoj in osebnostne značilnosti posledica vplivov
okolja.
Danes velja da interakcija dednosti in okolja pripelje do razvoja znač ilnosti osebe,
temperamenta,· ..

Vpliv dednosti:
Nosilci dednosti so kromosomi in geni. Zadnji par kromosomov določa spolosebka. Geni so
nosilci dednega zapisa oz. informacij, ki nosijo programe za oblikovanje posameznih
znač ilnosti.
Dedne zasnove predstavljajo potencial hkrati pa tudi omejitev. Ne moremo jih preseči.
Dednost močno vpliva na fizične značilnosti, umske sposobnosti, značilnost temperamenta
in čustvovanja in duševne motnje.

Vpliv okolja:
Dejavniki okolja so lahko zaviraini ali pa vzpodbudni.
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Vpliv okolja je pomemben saj je otrok ob rojstvu psihofizično nedonošen, ni sposoben
zadovoljevati svojih potreb, zato je odvisen od pomoči drugih ljudi - brez zunanje pomoči
ne more preživeti.
Če otroci niso deležni skrbi staršev - socialna prikrajšanost ali deprivacija gre za
osiromašenje odnosov in stikov z drugimi ljudmi.
Nesocializirani otroci - volčji otroci (niso jih vzgajali ljudje).
Od vseh vplivov okolja nas najbolj zaznamuje družina in vzgoja znotraj družine. Močan vpliv
na razvoj osebe imajo vrstniki, šola ....

Samode javnost:
Bistvo samodejavnosti je zmožnost človeka, da se zavestno odloča, svobodno izbira in da v
skladu s svojimi odločitvami tudi ravna.
Posameznikova lastna aktivnost je pogojena z dednostjo in okoljem, hkrati pa ju presega in
vpliva nanju. Samodejavnost je lastna angažiranost in zavzetnost. Z njo lahko presežemo
dejavnike okolja - lahko nekaj naredimo. Samodejavnost je pomembna, saj nam pomaga da
presežemo dejavnike okolja in uresnič imo svoje potenicale.

Večino osebnostnega delovanja lahko pojasnimo s prepletanjem vseh treh dejavnikov.

Organska osnova duševnosti
Naša duševnost temelji na otipljivi, organski osnovi.
Telesno podlago naši duševnosti dajo:

a. čutila
b. žleze z notranjim izločanjem
c. živčni sistem

ad a. Čutila so specializirani organi za sprejemanje informacij iz zunanjosti. So vhodna
vrata v našo duševnost.
ad b. Žleze z notranjim izločanjem skrbijo za celotno delovanjem organizma. Med ostalim
imajo precejšenj vpliv na doživljanje in obnašanje posameznika.

Ščitnica - se nahaja v vratnem tkivu. Skrbi za aktivnost ali splošno energijo
organizma. Med ostalim izloča hormon tiroksin. Hiper funkcija ščitnice in pretirano
izločanje tiroksina povzroči razdražljivost, napetost, nespečnost, hiperaktivnost in
izgubo teže. Hipo funkcija ščitnice in pomanjkanje tiroksina povzroči pomanjkanje
energije, zaspanost, čustveno apatijo in pridobivanje na teži.
Nadledvična žleza - se nahaja nad ledvico. Izloča med ostalim adrenalin, ki je
zadolžen za telesne spremembe med čustvovanjem. Adrenalin poskrbi za dodatno
energijo, ki nam omogoča, da se znajdemo u novi situaciji (npr. zbežimo v nevarni
situaciji). Nadledvična žleza izloča tudi kortine, hormone ki so povezani z imunostjo,
odpornost jo organizma. Povazava med adrenalinom in kortini delno pojasni zakaj
ljudje, ki so dalj časa pod vplivom negativnih čustev prej zbolijo in tudi težje
okravajo.
Hipofiza - se nahaja v možganih. Nadzoruje delovanje ostalih žlez. Izloča rastni
hormon. Izloča tudi endorfine ali hormone sreče, ki vplivajo na dobro počutje in
zmanjšujejo boleč ino.
Spolne žleze - (moda in jajčniki) so do pubertete neaktive. Sprožijo puberteto in
telesne spremembe. Razen na telesne spremembe vplivajo na doživljanje in
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obnašanje mladostnika. Povzročajo čustveno nestabilnost, močne čustvene odzive,
sprejemanje spolne vloge... Spolni hormoni tudi kasneje vplivajo na obnašanje
posameznika (PMS, poporodna depresija, spremembe v meni...)

Ad c. Živčni sistem - je sestavljen iz živčnih celic.

Živčna celica se ne deli in ne obnavlja.
h Osnovna funkcija ž.c je prenos informacij v

obliki električnih impulzov. Telo celice (b) je
sive barve (gradijo centre znotraj živčnega
sistema), podaljški so bele barve in
predstavljajo povezave znotraj živč nega

sistema.

Živčni sistem delimo na centralnega in periferneg.

Periferni živčni sistem sestavljajo vsi živci, ki so razkropljeni po telesu in skrbijo za
prenos informacij iz zunanjosti do možganov.Del perifernega živčnega sistema je pod
vplivom naševolje (živci povezani z mišicami), del pa ne (živel. ki koordinirajo delovanje
notranjih organov).

Centralni živčni sistem sestavljajo možgani in hrbtenjača.
Hrbtenjača ima funkcijo prenosa informacij s periferije do možganov in nazaj. V
hrbtenjači so sedeži refleksov
Možgani koordinirajo delovanje celotnega organizma. Možgani so sedež duševnosti.
V velikih možganih so centri za čutila, spomin, zavestno dejavnot. Mali možgani so center za
ravnotežje, koordinacijo gibov.
Podaljšani mozek je zadolžen za dihanje in bitje srca.

Desni in levi del možganovse razlikujeta po svoji
funkcionalnosti. Desni del je bolj umetniške narave
(ples, glasba, čustva ...). Levi del možganovje bolj
intelektualne narave (pisanje, branje, logika,
računanje ...).

DUŠEVNI PROCESI

ČUSTVA
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Čustva so duševni procesi in stanja, ki izražajo človekov vrednostni odnos do zunanjega
sveta ali pa do samega sebe.
Za čustva je značilno, da se pojavljajo ob objektih, ki jih ocenjujemo kot pomembne.

Funkci je čustev:
prilagoditvena - čustva omogočajo prilagoditev situaciji (zaradi strahu zbežimo)
motivacijska - čustva usmerjajo našo dejavnost
komunikacijska - s čustvi sporočamo
ustvarjanje odnosov ...

Komponente čustev:
Čustva so kompleksni psihični procesi, ki označujejo različne sestavne elemente.
Najpomembnejši sestavni elementi ali komponente čustove so:
- subjektivno doživetje čustva (občutim jezo, žalost,···)
- koqnitivna (razumska) ocene (interpretacija) situacije (drugače ocenjujem, ko srečam
medveda v gozdu in, ko ga gledam v ZOO)
- fiziološke spremembe v telesu (srce nam pospešeno bije, vroče nam je, potijo se nam
roke, dobimo kurjo polt, pobledimo,···)- lahko jih merimo s poligrafom (detektorjem laži)
- zunanji-vedenjski izrazi predvsem mimike obraza, geste in drža telesa (npr. nekoliko
izbuljene oči, namrščeno čelo, stiskanje zob, napete žile, rdeč v obraz, stisnjene pesti···)
- pripravljenost za aktivnost oz. vedenje usmerjeno k cilju (skušamo se soočiti z novimi
okoliščinami, želimo nekaj ukreniti).
Vsi navedeni procesi so sestavni deli čustev, ne pojavljajo se en ločen od drugega.
Pojavljajo se istočasno ali pa v sosledju in vsi skupaj sestavljajo čustvo oz. njegovo
specifično doživljanje.

Vrste čustev:
1. Čustva glede na vrednostni vidik delimo na :

1. pozitivna, prijetna
2. negativna, neprijetna

II. Čustva glede na sestavljenost delimo na:
1. Osnovna (enostavna) čustva:
Strah, jeza, veselje, žalost, sprejemanje, zavračanje (gnus), pričakovanje, presenečenje.
Zanje je značilno, da so prirojena (pojavljajo se kmalu po rojstvu) in univerzalna (pojavljajo
se v vseh kulturah). Najpomembnejša funkcija je prilagoditev, tj. pomoč organizmu, da
prebrodi temeljne probleme preživetja.
2. Sestavljena čustva
Ljubezen, razočaranje, zaničevanje, zavist, obup, ljubosumje ...
So diade (iz dveh osnovnih čustev) ali triade (iz treh osnovnih čustev)
Sestavljena čustva se pojavijo pozneje v življenju, so odvisna od družbenih in karakternih
vplivov.
III. Čustva glede na trajanje in jakost (intenzivnost) delimo na:
1. Afekti- zelo močna a kratkotrajna čustvena stanja, ki se razvijejo v trenutku in jih
spremljajo izrazite telesne spremembe. Obvladajo celotno osebnost. Zmanjšajo kritičnost
in razsodnost mišljenja in tudi ravnanja. (evforija, ekstaza, obup, panika, groza, bes ...)
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2. Razpoloženja - šibka in dolgotrajna čustvena stanja, ki imajo kljub manjši intenzivnosti
velik vpliv na obnašanje. Tvorijo podlago našega doživljanja in obnašanja. Vplivajo na
človekovo dojemanje sveta in dogodkov
3. Strasti - močna in dolgotrajna čustva, običajno povezana z enim področjem življenja.
Lahko zmanjšajo razsodnost ravnanja na tem področju.

Razvo j čustev
Z geni pridobimo osnovo za čustvovanje. Posamezno čustvo se lahko pojavi šele, ko
dozorimo. Načini izražanja čustev so priučeni (posnemanje, pogojevanje ...). To posebej
velja za sestavljena čustva.

Čustvena zrelost
Ob ustreznem čustvenem razvoju se oblikuje čustvena zrelost, ki zajema:
1. ustreznost čustev v kontekstu, v katerem se pojavljajo
2. uravnavanje čustev (da jih konstruktivno izražamo, da jih obvladaš glede na situacijo)
3. raznolikost čustev (se nanaša na to, da se ponekod ne pojavljajo določena čustva zaradi
pritiska okolja, vzgoje, družbe. Po drugi strani pa družba vpliva na razvoj moralnih čustev -
sram, krivda - in socialna čustva - solidarnost.)

Vzroki za motnje čustvovanja
1. čustvena deprivacija (prikrajšanosti): otrok ni bil deležen društvenih stikov ali so bili le ti
neustrezni ali pa je šlo za pomanjkanje čustvenih stikov (ni ljubezni, topline, spodbude,···)
2. čustvena (ne) zrelost staršev: gre za pretirano omejevanje, prepovedovanje čustev pri
otroku
3. soodnosi med starši: če se mama in oče stalno prepirata ali čustven hlad oz. ignoriranje
4. način vzgoje: neprimeren način vzgoje lahko pripelje do motenj čustvovanja

Čustvene motnje:
- Motnje anksioznosti (posplošena anksioznost, fobije, obsesivno kompulzivna motnja)
- Razpoloženjske motnje (blaga depresija, težja depresija, bipolarna motnja - ali menjave
depresije in manič nosti)
- Psihosomatska motnja (če traja obremenitev dalj časa pripelje do psihosomatskih
obolenj)
- Motnje prehranjevanja (anoreksija, bulimija, pranajedanje ...)
- Motnje odvisnosti

MOTIVACIJA

Kaj je motivacija?
Vsi procesi spodbujanja, ohranjanja, usmerjanja telesnih in duševnih

dejavnosti zato, da bi uresničili svoj cilj. (movere (lat.) = gibati se). Motivacija je duševni
proces, ki nas spodbuja, žene k dejavnosti.

Kaj nas motivira?
Potrebe- stanje neravnovesja v organizmu, ki ga povzroč i pomanjkanje ali presežek.
Cilji- so predmeti in situacije, za katere pričakujemo, da bodo zadovoljili našo potrebo.
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Motivacija, ki izhaja iz potreb se imenuje - motivaci ja potiskan ja (neusmiljeno nas potiska k
zadovoljevanju potreb- npr. lakota)
Motivacija, ki izhaja iz ciljev, želja se imenuje - motivacija privlačnosti (cilji nas lahko
dolgoročno privlačijo in spodbujajo- npr. izobrazba).

Hierarhija potreb (Abraham Maslow)
Maslow je ugotovil, da potrebe zadovoljujemo po določenem vrstnem redu. Piramida potreb
predstavlja prednostni seznam potreb:
1. FIZIOLOŠKE POTREBEpotrebe po hrani, vodi, počitku, gibanju, spolnosti···
2. POTREBEPO VARNOSTI po zcšč iti pred nevarnimi predmeti in ogrožujoč imi
okoliščinami (streha nad glavo...)
3. POTREBEPO LJUBEZNI dajanje in sprejemanje ljubezni, izražanje naklonjenosti,
zaupanje v druge ljudi, druženje, potreba po pripadnosti skupini
4. POTREBEPO SPOŠTOVANJU po tem, da bi bili cenjeni in spoštovani, da bi imeli dobro
mnenje o sebi
5. KOGNITIVNE POTREBEpo znanju in razumevanju, vedoželjnost, radovednost,
raziskovanje
6. ESTETSKE POTREBEpo lepoti, umetnosti, simetriji in redu (npr.: se lepo oblečemo)
7. POTREBEPO SAMOAKTUALIZACIJI po uresničevanju potencialov oz. talentov. Človek
naj bi postal to, kar lahko postane. (npr.: hodimo v glasbeno šolo - uresničujemo svoje
talente)

- Najprej morajo biti zadovoljene najbolj osnovne potrebe, preden se lahko usmerimo k
zadovoljevanju višjih potreb.

Notran ja in zunanja motivaci ja
-Zunanja motivacija - Ne naredimo nečesa zaradi sebe, temveč zato, ker pričakujemo
NAGRADO (npr. priznanje sošolcev, dobro oceno, dovoljenje staršev za nočni izhod···) ali
pa zato, ker bomo na nek način KAZNOVANI, če tega ne naredimo (npr. manj priznanja,
manj zabave, nezadostna ocena···)
- Notranja motivacija - Ko iz notranjih vzrokov nekdo naredi nekaj, kar ga privlači narediti
ali se tega učiti. Notranja motivacija je pogosto močnejša pogonska moč kot zunanja
motivacija.

Dinamika motivov -zadovoljevanje potreb in doseganje ciljev je dinamičen proces

Konflikti
Konflikt je sočasno delovanje nasprotnih motivov, ki se vzajemno
izključujejo.

Tri oblike konfliktov:
1) konflikt med dvema pozitivnima valencama ali ++ konflikt

približevanje - približevanje (treba je izbrati med vanilijevim in čokoladnim sladoledom)
2) konflikt med dvema negativnima valencamaali - - konflikt
izogibanje - izogibanje (pospravi kopalnico ali kuhinjo)
3) konflikt med pozitivno in hkrati negativno valenco +- konflikt
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približevanje - izogibanje (všeč ti je obleka, ki je zelo draga)
Imamo en cilj, ki nas istočasno in privlači in odbija. Takšen cilj imenujemo ambivalentni cilj.
Ta konflikt je najtežje razrešiti. Ko se cilju začnemo približevati, opažamo slabe lastnosti
in se zaradi tega začnemo umikati. Ob umiku opažamo dobre lastnosti cilja in si ga spet
želimo.

1 Frustraciier /:14 Frustracijska situacija je stanje oviranosti v motivacijski situaciji. To
II r je stanje, ki nastane, ko nekaj hočemo doseč i in smo pri tem ovirani.

Ovire so lahko: objektivne (gneča na cesti, zapora, vrsta v trgovini···), socialne (drugi
ljudje, ki nam prepreč ijo dosego cilja···) subjektivne (v nas samih premalo sposobnosti ali
volje, da bi dosegli cilj). Zmerne ovire lahko povečajo privlačnost cilja (prepovedane stvari
so pogosto »najslajše«).

Odzivi na frustraci jo:
Na frustracijo se ljudje odzivamo zelo različno:
Nekonstruktivni odzivi (ne pripeljejo do rešitve)

1. agresivnost (Ioputam z vrati, ko nekaj ne morem doseči, kregam se ...)
2. beg pred oviro (»puška v koruzo« odziv)
3. pasivno čakanje (»saj bo« odziv)

Konstruktivni odzivi (pripeljejo do rešitve)
4. sprememba obnašanje (dodaten napor ...)
5. zamenjava cilje (približno enakovreden cilj)
6. preložimo zadovoljitev za nekaj časa

Frustraci jska toleranca
Meja oviranosti, ki jo prenašamo in pri tem nismo frustrirani (kako dobro prenašamo
oviranje in preprečevanje postavljenih ciljev).

Stres je kompleksen odziv organizma na dražljaje, ki zmotijo
človekovo notranje ravnotežje. Stresorji so dražljaji, ki povzročajo
stres: vsi pojavi, ki jih doživljamo kot grožnjo ali izziv in zato telesno ali

duševno obremenjujejo našo osebnost.
Odziv na stres je odvisen od različnih dejavnikov:

osebna čvrstost (pojasnilo v naslednjem poglavju)
naša ocena zahtevnosti situacije in ocena naših sposobnosti
prejšnje izkušnje s podobnimi situacijami
socialna opora (mreža ljudi, ki bi nas lahko podprli v stresni situaciji)
organizacija dela in časa

Stres

Potek stresa
Stres poteka po zakonitem vzorcu v treh fazah.
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1.ALARM 2. ODPOR 3.IZČRPANOSi

Prvi odziv organizma na stresor je šok (upad telesnih in duševnih sposobnosti). Izločanje
stresnih hormonov provzroči protišk (pospešenobitje srca, dihanje, izločanje sladkorja v
kri ...) kar omogoča soočanje s stresorjem. Če je spopadanje s stresorjem uspešno,se
organizem vrne na raven normalnega delovanja. Če to ni uspešno,nastopi izčrpanost.

Soočanje s stresom
Obstajata dva sloga soočanja s stresom

1. Usmerejnost na čustveno razbremenitev (alkohol, glasba, rekreacija ...)
2. Usmerjenost na reševanje stresne situacije

Soočanje z duševnimi obremenitvami

Osebna čvrstost
- je »duševna odpornost ali imunosr«. Sposobnost soočanje z duševnimi

obremenitvami. Osebe z visoko osebno čvrstostjo se lažje spopadajo z
duševnimi obremenitvami, dobro in z malo negativnimi posledicami prenašajo pogoste strese.
Osebe z visoko osebno čvrstostjo imajo izražene naslednje lastnosti:
- občutek izzvanosti - spremembe vzamemo za izziv in priložnost za razvoj, ne pa za
grožnjo
- angažiranost - se angažiramo in osredotočimo na izpolnitev dejavnosti, ki pripeljejo do
cilja
- občutek notranjega nadzora nad svojim življenjem- prepričanje, da lahko sami
ustvarjamo svoje življenje in nadzorujemo dogodke.

Obrambni mehanizmi
So posebni načini soočanja z duševnimi obremenitvami. Nezavedno jih
uporabljamo, ko je ogroženo našesamospoštovanje. Z obrambnimi
mehanizmi poskušamozaščititi svojo samopodobo, zaščititi mnenje, ki
ga imamoo sebi in to tako, da si razložimo konfliktno situacijo na tak

način, da stvari vidimo drugače kot so sicer = spremenimo pomen ogrožujoče situacije.
Obrambni mehanizmi so sleparski manevri, ki problemov ne rešujejo, naredijo, da se sami
bolje počutimo.

9



1. POTLAČEVANJE - (represija) potlač imo neprijetne vsebine (= boleče spomine,
prepovedane želje, agresivna čustva, ljubezenska čustva···) iz zavesti v nezavedno.
2. ZANIKANJE - (negacija) človek zanika obstoj problema, zanika bolečo resnico. Vede se
tako kot da problem sploh ne obstaja (»nisem bolan, nimam raka«)
3. PROJEKCIJA - človek se znebi lastnih napak in slabosti tako, da jih pripiše drugim
(»moja soseda zelo rada opravlja«)
4. INTROJEKCIJ A - dobre lastnosti drugih ljudi si lastimo (posnemanje zvezdnikov,
poistovetenje z nekom ...)
5. RACIONALIZACIJA - namesto, da pravi razlog lastnih pomanjkljivosti in neuspehov
(npr. lenoba, nesposobnost) poiščemo takega, ki je razumnejši (racionalnejši) in bolj
sprejemljiv. Pojavlja se kot: 1. »kislo grozd je« - zaničevanje ciljev, ki jih nismo dosegli
(medicinska fakulteta je itak za »piflar je«) in 2. »sladka limona« - pretirano hvalimo cilje,
ki smo jih bili prisiljeni izbrati.
6. PREMIK - določeno čustvo (agresivnost, ljubezen ...) ne moremo izraziti do osebe, h
kateri je usmerjeno - to čustvo prenesemo na drugo osebo ali stvar.
7. KOMPEZACIJ ANeuspešnost na enem področju poskušamo kompenzirati (nadoknaditi)
tako, da se izkažemo na drugem področju (neuspešen v šoli, uspešen v športu)

OBČUTEN JE in ZAZNAVANJE
Občutenje in zaznavanje sta procesa sprejemanja, organiziranja in
interpretacije informacij, ki pridejo do posameznika preko njegovih
čutnih organov (čutil).
Čutila omogočajo povezavo med človekom in zunanjim svetom. Poleg

tega dobivamo tudi informacije iz naše notranjosti.

Nastanek občutka in zaznave:
Dražljaj je oblika energije, ki so jo naša čutila sposobna sprejeti in prepoznati. Živčna
vlakna prenesejo informacijo do možganov, ki ustvarijo občutek.
Občutek - je doživetje, ki nastane zaradi delovanja čutil. Nastanejo v primarnih
možganskih centrih.
Zaznava - je povezava občutkov s spominom v neko smiselno celoto. Nastanejo v
sekundarnih možganskih centrih.

Značilnosti zaznavanja:
Čutna (senzorna) adaptacija- je sprememba občutljivosti čutnega organa zaradi
podaljšane izpostavljenosti delovanja dražljajev (npr.: hrup iz ulice, vonj v prostoru, .....).
Omogoči nam, da smo pozorni na pomembne (informativne) spremembe, ne da bi nas pri tem
motili nepomembni dražljaji, ki so prisotni v našem okolju dlje časa. Najbolj je izražena na
področju vonja in tipa.

Čutni pragi:
Absolutni prag občutljivosti je najmanjša intenzivnost dražljaja, ki je potrebna, da izzove
občutek (najšibkejši zvok, ki ga slišim)
Diferencialni prag občutljivosti je najmanjša razlika v intenzivnosti dveh dražljajev, ki jo
človek še zazna. Diferencialni prag obč utka je odvisen od intenzivnosti osnovnega draži ja ja.
Čim intenzivnejši je osnovni dražljaj, tem večja mora biti razlika med njim in drugim
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dražljajem, da bi jo občutili (če jemo zelo pekočo jed ne bomo začitili še dodatno količino
čilija)
Terminaini prag občutljivosti je intenzivnost dražljaja, po kateri občutek več ne narašča,
čeprav se intenzivnost dražljaja še stopnjuje. Ko dražljaj doseže neko določeno jakost,
stopnjevanja te jakosti ne občutimo več. Občutek vida, sluha, tipa, itd. se pretvori v
občutek BOLEČINE = za organizem OPOZORILNI SIGNAL, da je intenzivnost dražljaja
prevelika in lahko povzroči POŠKODBE, če se ne bomo ustrezno zaščitili ali zmanjšali
draženje.

Zaznavna organizacija
Možgani zaznave organizirajo na podlagi določenih načel. Temelj vseh načel je zakon dobre
oblike = po katerem elemente vedno organiziramo tako, da tvorijo najbolj enostavno in
stabilno celoto.

Načelo lika in podlage: načelo figure in ozadja: najpreprostejša in primarna
organizacija zaznav - ko gledamo stvari jih vidimo kot like ali figure,
postavljene pred podlago ali ozadje.

12
1~13C

14

Načelo podobnosti- združujemo skupaj like, ki so si tako ali drugače podobni.
Bolj ko so si dražljaji med sabo podobni, večje je težnja po združevanju v
celoto.

Načelo bližine - elemente, ki so si blizu drug drugemu, zaznamo kot celoto. Bližina je lahko
prostorska ali časovna. (govor, stavki, besede)
Načelo zaprtosti ali dopolnitve - dele zaznavamo tako, da je celoten lik videti zaprt ali
popoln. Okrnjene elemente torej zaznamo kot celoto, pri čemer manjkajoče dele dopolnimo,
dokončamo ali pa se manjkajoč ih delov sploh ne zavedamo.
Načelo gibanja - kot celoto zaznavamo elemente, ki se gibljejo ali spreminjajo v isti smeri
= skupaj zaznavamo elemente, ki se gibljejo nasproti drugim, ki mirujejo, pa tudi elemente,
ki se gibljejo v isti smeri ali z enako hitrostjo.

De javniki. ki vplivajo na zaznavanje
Predhodne izkušnje - na osnovi predhodnih izkušenj se oblikuje ZAZNAVNA
NARAVNANOST (pripravljenost, da zaznamo dražljaje na določen način). Znanje - vpliva
na to, kaj bomo zaznali in tudi na hitrost zaznavanja.
Motivacija - npr.: posameznikove potrebe, želje, cilji, vrednote, interesi,··· Primer: Ljudje,
ki so bili več dni brez hrane so ocenjevali fotografije hrane svetlejše kot druge
fotografije.
Zunanja motivacija: npr.: nagrada in kazen. Prej zaznamo tisto, za kar smo nagrajeni.
Močna čustva- običajno zmanjšujejo obseg zaznavanja, lahko pa so tudi vzrok za nastanek
zmotnih zaznavo
Osebnostne lastnosti - npr.: agresivni ljudje v dvoumnih situacijah pogosteje zaznavajo
agresivnost (žalitve, napadalne kretnje, izzivanja ipd.) kot neagresivni ljudje.
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Vrednote - npr.: Ljudje hitreje prepoznajo in preberejo tiste besede, ki se ujemajo z
njihovimi vrednotami, kot tiste, ki se ne.
Stališča - informacije zaznavamo pristransko: prej in pogosteje zaznamo informacije, ki
potrjujejo naša stališča, kot informacije, ki jim nasprotujemo.

Socialno zaznavan je
Je proces zaznavanja in presojanja drugih ljudi, samih sebe, socialnih odnosov in socialnih
situacij. Gre za nač in kako posameznik interpretira druge ljudi in sebe.

Kaj vpliva na socialno zaznavanje?
Razpoloženje, izkušnje, čustva, pričakovanja, vplivajo kako bomo presojali druge ljudi in
okolje. Pomembna je tudi količina informacij, ki jih imamo na voljo. Če imamo na voljo več
informacij bodo naše presoje bolj točne, kot če imamo manj informacij.

Napake socialnega zaznavan ja
Ljudje smo pri zaznavanje drugih pogosto nenatančni in druge napačno ocenjujemo.
Prvi vtis se oblikuje ob prvem srečanju s posameznikom ali ob prvi informaciji - se ohrani in
vpliva na naše zaznavanje in presojanje posameznika tudi ob ponovnih srečanjih, novih
informacijah. Težko ga je odpraviti, spremeniti tudi če nove informacije nasprotujejo
prvemu vtisu ga težko menjamo - trdovraten pojav. Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju
prvega vtisa ima zunanji videz. Osebam, ki jih doživljamo kot telesno privlačne pripišemo še
druge lastnosti, ki ni nujno, da jih ima.
Halo učinek je težnja, da na temelju poznavanja ene ali le nekaj lastnosti ocenjujemo tudi
druge lastnosti oz. osebnost v celoti. Gre za prehitro sklepanje iz ene lastnosti na druge.
Ta efekt je še posebej močan, ko oseba, ki presoja sorazmerno malo ve o osebi, ki jo
presoja.
Napaka simpatije- zgodi se takrat, ko nekoga presojamo bolj pozitivno izključno zato, ker
nam je simpatičen ali pa presojamo negativno ker nam je oseba antipatična. Ko je nekdo
simpatičen mu napake spregledamo, ko je nekdo antipatičen pa opazimo vse napake in jim
dajemo velik pomen.

Zmotne zaznave ali optične prevare
Iluzije- dražljaj je navadno prisoten v okolju, a ga napačno
interpretiramo.
Vzroki -močna pozitivna ali negativna čustva, pričakovanja, želje in

prepričanja; določeni dražljaji, ki so razporejeni na specifičen način oz., ki so dvoumni.
Halucinacij! - so zaznave, ki nimajo podlage v dražljaju iz okolja, izzovejo jih nenormalni
procesi v CZS.
Vzroki: - zaužitje halucinogenih drog (LSD), stres, huda izčrpanost, stradanje,
preprečevanje spanja, čustvena depresija, psihoze, shizofrenija.

•·e·•

UČENJE
razmeroma trajne spremembe v dejavnosti in osebnosti, ki so
posledica izkušenj.
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Rezultat učen ja:
- čustva, agresivnost, prosociaino obnašanje
- navade (higienske, delovne, učne, prometne, prehranjevalne, govorne ...)
- spretnosti (hoja, tek, smučanje, drsanje, branje, pisanje, tipkanje, govor)
- znanje (informacije in odnosi med njimi)

Vrste učenja:
Ljudje se učimo na različne načine:
KLASIČNO POGOJEVANJE
Organizem se nauči neobičajnih odzivov na nevtralne dražljaje, zato ker sta bila določen
odziv in določen dražljaj večkrat povezana .. Utemeljitelj je Ivan Pavlov (ruski fiziolog), ki
je delal poskuse s psmi. (otrok se boji peka in mesar ja, ker mu je zobozdravnik vrtal po
zobu - bela obleka in boleč ina).
Čustveni odzivi, fobije, strahovi, predsodki se razvijejo s klasičnim pogojevanjem - je ena
najbolj preprostih oblik učenja (značilna tudi za majhne otroke in živali).
INSTRUMENTALNO ali OPERATIVNO POGOJEVANJE
Kose naučimo vedenja zato, ker z njim lahko dosežemo, kar želimo; ker je tako vedenje
uč inkovito.
Vedenje = inštrument, sredstvo oz. orodje, s katerim dosežemo želeni cilj.
ZAKON UČINKA: verjetnost vedenja se povečuje, če so posledice pozitivne, verjetnost
vedenja se znižuje, če so posledice negativne.
Instrumentalno pogojevanje se uporablja pri vzgoji otrok, za dresuro živali, pri čustvenemu
razvoju, pri oblikovanju stališč, terapiji duševnih motenj, prevzgoji obsojenih, zdravljenju
alkoholizma,···
MODELNO UČENJE ali UČENJE S POSNEMANJEM
Albert Bandura - eksperiment z lutko Bobo.
Naučimo se agresivnosti, prosocialnega vedenja (vedenje namenjeno pomoči drugemu),
humanosti, prijaznosti, ljubeznivosti, govora, čustvenih odzivov (žalovanje, kako se veselimo
nečesa), soočanja s stresom, obvladovanja samega sebe, določenih spretnosti in motoričnih
dejavnosti (igranje z žogo,···), miselnih dejavnosti (načini razmišljanja).
UČENJE Z RAZUMEVANJEM IN VPOGLEDOM (UVIDOM)
Značilna je nenadna rešitev (uvid situacije - AHA doživetje), ki jo lahko obnovimo tudi pri
naslednjih takšnih ali podobnih problemih.

Dejavniki ki vplivajo na uspešno učenje:
FIZIOLOŠKI DEJAVNIKI = kratkotrajna (utrujenost, žeja, zobobol itd.) ali pa
dolgotrajnejša telesna stanja (slabovidnost, kronična obolenja, itd.).
PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI
- Umske in druge sposobnosti so najpomembnejše za splošni učni uspeh (raven splošne
inteligentnosti).
- Učni stil je kombinacija učnih strategij (načinov učenja), ki jih učenec običajno uporablja
v večini učnih situacij.
- Učna motivacija so tisti dejavniki, ki spodbujajo in usmerjajo učenje ter določajo njegovo
trajanje, kakovost in intenzivnost.
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- Čustva, njihova jakost in vrednost, vplivajo na uč inkovitost učenja. Močna čustva običajno
ovirajo učenje.
FIZIKALNI DEJAVNIKI učenja so: vremenske razmere, osvetljenost, hrup, temperatura,
urejenost in zračnost prostora.
SOCIALNI DEJAVNIKI - izhajajo iz družbenega okolja (socialno-ekonomski položaj
družine, opremljenost šole z raznimi pripomočki, stil vodenja, ki vpliva na razpoloženje
učiteljev in učencev, širše družbeno okolje vpliva na učenca s svojim odnosom do znanja in
izobrazbe ter s političnimi odločitvami o sistemu šolanja).

SPOMIN
Kako si zapomnimo informacijo?
Informacija mora skozi 3 vrste spomina, ki se razlikujejo po vlogi
in času ohranjanja informacij:

SENZORNI ZAPIS - TRENUTNI SPOMIN = vrsta spomina, ki za zelo kratek čas shrani
informacije v taki obliki kot jih najprej občutimo, je prvo skladišče informacij, ki prihajajo
iz okolja. Njegov obseg je zelo velik, traja pa zelo malo časa, 1 sekundo do nekaj sekund
Deluje kot vrsta trenutnega posnetka = za nekaj sekund shrani informacije v celoti, takšne
kot so v okolju.
Vloga:
- Podaljša razpoložljivost informacij, ki prihajajo iz okolja (= 1. skladišče za informacije iz
okolja)
- Dovolj dolg, da nam daje občutek kontinuitete sveta. Istočasno dovolj kratek, da ne moti
novih čutnih vtisov.
- Povezovanje čutnih vtisov v celoto: glasov v besede, besede v stavke, tonov v melodijo,
filmskih slik v gibanje,···
KRATKOTRAJNI SPOMIN- DELOVNI SPOMIN = vrsta spomina v katerem se izbrana
informacija, na katero smo pozorni spremeni tako, da dobi pomen in v tako obliko, ki jo
bomo pozneje lahko priklicali. Ohranimo le 5 do 9 pomenskih enot (številk, črk, besed,
stavkov), ki med seboj niso povezane. Čas: 15 do 40 sekund, lahko podaljšamo s
ponavljanjem. Obseg lahko povečamo z združevanjem ali preurejanjem zaporedja teh
enot v večje pomenske kategorije, spremenimo jih v nove enote.
Vloga: Obdeluje gradivo, ki prihaja iz senzornega zapisa in gradivo iz dolgotrajnega
spomina. S kratkotrajnim spominom dobi informacija pomen, ko se poveže z izkušnjami iz
dolgotrajnega spomina. Omogoča nam obdelovanje in organiziranje informacij v obliko, ki jo
bomo lahko kasneje priklicali.
- Je orodje mišljenja - reševanje problemov (problem poveže s podatki, izkušnjami v
dolgotrajnem spominu). Je sedež zavesti in sedanjega časa. Omogoča ohranjanje rdeče niti
pogovora.
DOLGOTRAJNI SPOMIN = Dolgotrajni spomin vsebuje vse tisto kar si (lahko) zapomnimo
za nekaj minut ali pa vse življenje. Nekatere informacije se ohranjajo do konca
življenja (pomembni datumi, dogodki,···). Obseg je neomejen.
PRENOS IZ KRATKOTRAJNEGA V DOLGOTRAJNI SPOMIN
- s ponavljanjem ali pa z organizacijo snovi
OBNAVLJ ANJE IZ DOLGOTRAJNEGA SPOMINA
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Obnavljanje se kaže na tri načine:
1.Snov PRIKLIČEMO v spomin = S priklicem potegnemo določeno informacijo iz spomina.
2. Snov PREPOZNAMO, če je pomešanaz drugim gradivom a)···.b)···c) odgovori
3. PRIHRANEK ČASA pri ponovnemučenju gradiva, ki smo ga navidez pozabili: ponovno
učenje istega gradiva je krajše.

MIŠLJENJE
Je odkrivanje novih odnosov med informacijami, ko naletimo na okoliščine, ki jih skušamo
dojeti na nov način. Mišljenje je presojanje, odločanje, sklepanje, spominjanje,
predstavljanje, sanjarjenje, načrtovanje, ocenjevanje itd.

Temeljne sestavine mišljenja so: POJMI IN PREDSTAVE
Z obojimi mislimo, ne da bi predmete ali pojave hkrati zaznavali.

Vrste mišljenja:
I. KONKRETNO MIŠLJENJE

ABSTRAKTNO MIŠLJENJE
II. REALISTIČNO MIŠLJENJE

DOMIŠLJIJSKO MIŠLJENJE
III. INDUKTIVNO MIŠLJENJE - Sklepamo iz posamičnega na splošno oz. izpeljujemo
posplošitve iz številnih informacij in opazovanj.

DEDUKTIVNO MIŠLJENJE -Sklepamo iz splošnega (principov, teorij) na posebno in
posamično. (npr.:moški so ljudje. Miha je moški. Miha je človek.)
IV. KONVERGENTNO MIŠLJENJE Usmerjeno k eni rešitvi. ( 5*6 =? odg: 30)

DIVERGENTNO MIŠLJENJE Usmerjeno k iskanju različnih rešitev (Kako vse bi
lahko uporabili opeko?)

Reševanje problemov =Ko želimo odgovoriti na vprašanje ali doseči cilj in se na tej poti
srečujemo z ovirami.

Načini reševan ja problemov
UGIBANJE = reševanje problemov s poskusi in napakami. Naključno reševanje = ugibamo
kakšnabi bila prava pot do cilja + preizkušamo različne rešitve, dokler slučajno ne naletimo
na pravo.
POSTOPNA ANALIZA - reševalec poskušadoseči cilj, tako da izbira korake ali vmesne
cilje, ki zmanjšujejo razliko med trenutnim stanjem in ciljem.
REŠEVANJE Z VPOGLEDOM(iluminacija, inspiracija ali aha izkušnja)
1. intenzivno reševanje in ukvarjanje s problemom
2. inkubacija - ko se s problemom zavestno ne ukvarjamo
3. inspiracija (navdih) ali AHA - izkušnja - trenuten preblisk ko se nam
rešitev nepričakovano razodene.

Ustvarjalnost je posebna oblika mišljenja. To je proces, katerega rezultati so
ORIGINALNI in USTREZNI oZ._UPORABNI dosežki (npr. ideje, teorije, stiki, ples,
simfonije, izdelki,···).
Značilnosti ustvarjalnih oseb:
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imajo veliko število idej
svoje ideje zlahka prilagajajo in spreminjajo
so nekonformni in neodvisni od mnenja drugih
inteligentni, ob enem imajo določeno mero otroške naivnosti

OSEBNOST

Osebnost je edinstvena in relativno trajna mešanicaduševnih,
vedenjskih in telesnih lastnosti.

Struktura osebnosti:
temperament
značaj
sposobnosti
telesne lastnosti

Temperament
Je za človeka značilen način čustvenega doživljanja in odzivanje.
Govorimo o živahnosti, miroljubnosti, hladnokrvnosti, divjih, hitrih

reakcijah .... Pojavi se zelo zgodaj v otroštvu in se upira spremembam, kar govori, da je
temperament močno pod vplivom dednosti.
Temperamente je prvi opisal grški zdravnik Hipokrat. Hipokratova ideja je bila, da so
telesni sokovi pri vsakem človeku pomešani in tako tvorijo njegov temperament Tako je
Hipokrat ljudi razvrstil v štiri osnovne tipe temperamenta:
- sangvinik (prevladujoči telesni sok je kri) - značilna živahnost, lahkotnost, veselost,
radost in podjetnost
- kolerik (prevladujoči telesni sok je žolč) - oseba koleričnega temperamenta bo naglo in
silovito reagirala, vzkipljiva bo, jezovita in razburljiva, njeno vedenje bo kot ogenj, ki hudo
vzplamti in se hitro poleže,
- flegmatik (prevladujoči telesni sok je sluz) - za flegmatike je značilna počasnost,
okornost, mirnost, ravnodušnost in hladnokrvnost,
- melanholik (prevladujoči telesni sok je vranični sok oziroma črni žolč) - pesimizem, šibko
odzivanje, introvertnost in tuhtavost, osebe z melanholičnim temperamentom se nagibajo k
otožnosti, potlačenosti in obupavanju.
Danes, ko govorimo o temperament pogosto uporabljamo besede - introvertnost in
ektravertnost.
Introvertni ljudje so umirjeni, nedružabni, molčeči, odmaknjeni, izogibajo se novih in
vznemirljivih situacij, raje imajo knjige kot ljudi, imajo malo prijateljev, strogo nadzirajo
čustva, redkokdaj se razjezijo, niso agresivni, so zanesljivi.
Ekstravertni ljudje so družabni, radi se udeležujejo zabav, imajo številne prijatelje, radi
se pogovarjajo, iščejo vznemirjenje in nove izzive, radi se izpostavljajo, običajno so
impulzivni, radi zbijajo šale, vedno imajo pripravljen odgovor na vsako vprašanje, radi se
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smejijo in gledajo na svet in življenje z optimizmom, hitro izgubijo nadzor nad čustvi in niso
zanesljivi.

Značaj
Je celota motivacijskih, voljnih in etično moralnih značilnosti. Značaj se
nanašana samo vsebino vedenja. O njemu govorimo ko omenjamo
skromnost, poštenost, zahrbtnost, marljivost, odgovornost, lažnivost,···

Je pod vplivom okolja in vzgoje.

Sposobnosti
So lastnosti, ki najbolj bistveno vplivajo na uspešnost pri reševanju različnih nalog in
problemov. Sposobnosti se delijo na telesne sposobnosti (hitrost, moč,···), umske
sposobnosti (inteligentnost in ustvarjalnost), čutno zaznavne sposobnosti.
Psihologija se je precej ukvarjala z inteligentnostjo.
Inteligentnost je sposobnost učinkovitega učenja, mišljenja in prilagajanja okolju.
Ineteligenco merimo s testi. Konči rezulatat testa je IQ ali količnik inteligence. Povpračen
IQ je 100. Inteligenca nam pomagapri učenju in prilagajanju okolju čeprav velikokrat ni
nujno povezanaz uspešnostjo v življenju.
Raziskave so pokazale pomembenvpliv dednosti na inteligentnost (raziskave dvojčkov in
posvojenih otrok) in da tudi okolje vpliva.
Ni razlik v povprečni inteligentnosti med moškimi in ženskami. Vseeno pa obstajajo razlike
med spoloma v uspešnosti pri reševanju določenih vrst nalog na testih inteligentnosti.
Ženske praviloma dosegajo boljše rezultate na testih, ki merijo besedne sposobnosti
(besedna tekoč nost, navajanje sinonimov). Moški dosegajo boljše rezultate pri nalogah, ki
merijo sposobnosti prostorskega predstavljanja (miselno rotiranje predmetov).

Telesne lastnosti
Zajema telesni vidik (višina, teža,drža,···) in značilnosti posameznih telesnih delov.

POSAMEZNIK V DRUŽBI

Socializaci ja
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. Je proces sprejemanja in prevzemanja različnih
vedenjskih vzorcev tiste socialne skupine, v kateri posameznik živi.
Socializacija poteka vse življenje.
Primarna socializaci ja je proces prilagajanja, ki se dogaja znotraj družine.
Družina je skupina ljudi, ki so sorodstveno povezani. Je tudi najosnovnejša oblika človeške
družbe. V družini zadovoljimo svojo potrebo po varnosti, po ljubezni in sprejetosti, bližini
in intimnosti, čustveni podpori, razvoju in uveljavljanju, samostojnosti ...
Starši nadzorujejo vedenje otrok in postavljajo pravila v družini na različne načine.
Ločimo 5 vzgojnih stilov:
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AVTORIT ARNA VZGOJA - avtokratič na, rigidna
Osnovana na podrejanju staršem. V ospredju so zahteve staršev in pričakuje se, da jih bo
otrok izpolnjeval. Zahteve staršev do otrok so visoke, raven sprejemanja otroka pa nizka.
Posledice:
- Otrok se začne že zelo zgodaj upirati staršem ter tam, kjer lahko uveljavlja podoben stil
vedenja, kot ga uporabljajo starši (podreja si druge).
- Otrok postaja pretirano prilagodljiv tako, da svojih lastnih potreb in želja ne upošteva
več (včasih se jih celo ne zaveda), temveč poskuša vedno znova ravnati tako, da bi ustregel
drugim (staršem, prijateljem, partnerjem).
PERMISIVNA VZGOJA - popustlj iva
Otroku je dopuščeno vse, skorajda brez vsakih omejitev. Celo v primeru, da so neke meje in
zahteve postavljene, jih otroci pogosto in brez sankcij kršijo in spreminjajo skladno s
svojimi potrebami. Omejitev torej ni, ali pa starši pri njih ne vztrajajo, tako da tudi, kadar
so postavljene, nimajo za otroka nobenega pravega pomena.
Za to vzgojo je značilno, da je raven zahtev in nadzora staršev zelo nizka, njihovo
sprejemanje otroka (in njegovega vedenja) pa je (pre)visoko.
Posledice:
- Otrok je pretirano razvajen, nesocialen, včasih celo antisocialen.
- Starši postanejo nemočni, saj otrok ne upošteva nobene njihove zahteve oz. meje.
- Njegova smernica v življenju in ravnanju je v brezmejnem zadovoljevanju lastnih potreb -
pogosto tako, da prezre potrebe drugih, včasih celo na škodo drugih.
- Težave ob vstopu v šolo -č otrok je prisiljen prilagajati svoje vedenje tudi potrebam
drugih (stalni konflikti - zunaj družine mi nihče ni pripravljen v vsem ugoditi).
AVTORITATIVNA VZGOJA - demokratična vzgoja
Prevladujejo vrednote, ki se navezujejo na enakost, svobodo in hkrati odgovornost.
Za ohranjanje teh vrednot družina izbira pravo ravnotežje med popustljivostjo in elementi
avtoritarnosti. Starši postavljajo meje - smiselno in utemeljeno, nikoli pa ne ponižujoče.
Včasih delujejo avtoritarno, nedemokratično - vztrajajo pri tem, da otrok postavljene
meje spoštuje.
Starši postavljajo visoke zahteve in hkrati sprejemajo svojega otroka.
Posledice:
Otrok naj bi se razvil v odgovorno osebo, ki se zaveda svojih potreb, vendar išče ustrezne
načine za zadovoljevanje teh potreb, pri tem upošteva okolico in realne možnosti.
KAOTIČNA VZGOJA
Najbolj neučinkovit in celo škodljiv stil vzgoje. Vključuje cel spekter vzgojnih stilov: od
avtoritarne do popustijive - ti stili se pojavljajo nekonsistentno (stalno nestalno).
Ni nobene stalnice, otrok nima nobene orientacije, kaj naj bi počel in česa ne. Nekaj kar je
v nekem trenutku dovoljeno, morda celo spodbujano, je lahko že v naslednjem strogo
kaznovano.
Posledice - različne:
Vsem posledicam je skupno, da otrok sam poskuša najti usmeritev in stalnost, ki je od
staršev ne dobi:
- zatekanje v bolezen
- umik vase (lahko popoln - avtizem)
- antisocialno vedenje (s takim vedenjem doseže relativno stalnost v reagiranju staršev -
kaznovanje)
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VZGOJNA BREZBRIŽNOST
Brezbrižnost (nevpletenost) in zanemarjanje _ takrat, ko starši niso sposobni ali ne znajo
vzpostaviti čustvenega odnosa (niti pozitivnega niti negativnega) s svojim otrokom.
Opuščanje oz. zanemarjanje vzgoje.
Sekundarna socializici ja se začne, ko otrok stopi v vrtec ali šolo.

Področje psihologije, ki se ukvarja z vplivi družbe na posameznika, njegovoo obnašanje in
duševnost se imanuje socialna psihologija. Ukvarja se z vprašanji vodenja, obnašanja v
skupini , ustvarjanja stališč itd.

Vedenje v skupini

Oblike obnašanja v skupini:
KONFORMIRANJE -je proces prenašanja in sprejemanja norm skupine na
posameznika ali na manjšino.
ANTIKONFORMNO VEDENJE je vedenje, ki je prav nasprotno od
konformnega. Posameznik se vede antikonformno zgolj zato, da nasprotuje
večini.
PROSOCIALNO VEDENJE - je široka kategorija, ki zajema vse aktivnosti, ki jih
družba pozitivno ovrednoti. Lahko se kaže kot pomoč ali altruizem
Pomoč -je posebna oblika prosocialnega vedenja - t.j. tisto vedenje, ki koristi
drugim. Včasih ima pomoč drugim nezaželene posledice za tistega, ki nudi pomoč.
Altruizem - je obnašanje, ko pomoč drugim ne prinaša nobene (ne materialne, ne psihološke)
koristi tistemu, ki pomaga, hkrati pa njegovo vedenje koristi drugim.
Pomembna psihološka osnova altruizma je empatija ali vživetje v čustva
druge osebe.
PROINDIVIDUALNO VEDENJE - je ko v ospredje postavljamo sebe in svoje koristi.
Sem sodijo: egoizem, sebičnost, asertivnost.
Asertivnost - posameznik se zna postaviti zase, v ospredje postavlja sebe, vendar to
naredi z upoštevanjem interesov drugih.
Egoizem - pomeni interes za samega sebe - človek v ospredje vseh svojih dejanj postavlja
lasten interes, torej to, da bo vedno najprej poskrbel zase.
Pri tem ne upošteva interesov drugih (lahko se okoristi na račun drugih).
ANTISOCIALNO VEDENJE - antisocialno vedenje je tisto, ki neposredno ogroža interese
drugih. Npr. kraje, pretepanje, uničevanje, zlorabljanje, izsiljevanje,···

AGRESIVNOST je tisto fizično ali besedno vedenje, katerega namen je povzročanje
fizične ali psihične škode.
Vzroki za agresivnost:
Nekteri trdijo, da je vzrok agresivnosti prirojen (nagoni), drugi da je agresivnost posledica
frustracije, da je naučeno vedenje ali, da je posledica neprimernega fizičnega okolja.

Stališča
Stališča so celote prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu do različnih socialnih
situacij in objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost za določen način vedenja.
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Vsako stališče vsebuje tri komponente, ki so med seboj tesno povezane:
- KOGNITIVNA KOMPONENTA: Obsega vednost, znanje, izkušnje, informacije in
argumente v povezavi s situacijo ali objektom o katerem oblikujemo stališče.
- ČU5TVENA (EMOCIONALNA) KOMPONENTA: 50 pozitivna ali negativna čustva
(naklonjenost, jeza, zaničevanje v odnosu do objekta stališča.
- DINAMIČNA (VEDENJ5KA) KOMPONENTA: Je pripravljenost oz. težnja, posameznika,
da deluje v skladu s svojimi stališči, ki pa se ne uresniči vedno. Lahko se kaže kot vedenjska
namera.

Predsodki- so tiste vrste stališč, ki niso upravičena, preverjena in_utemeljena, a jih
spremljajo močna čustva in so odporna na spremembe (npr. predsodki do Romov)
Predsodke lahko izražamo na različne načine: od izogibanja, diskriminicaje do nosiljc in
genocida.

Stereotipi - so poenostavljena in posplošenapojmovanja (sodbe) o socialnih skupinah in
njihovih pripadnikih. Razvijejo se zaradi potrebe po poenostavljanju kompleksnosti sveta v
katerem živimo. Imamo stereotipe o Nemcih, Gorenjcih, policistih, pesnikih, feministkah,
upokojencih, alpinistih ...
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