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Sociometrična preizkušnja 
 

dr. Tanja Kajtna, univ. dipl.psih. 
 

 
Sociometrija je  tehnika, ki v svoji osnovi izhaja iz socialne psihologije in sociologije in 

predstavlja eno novejših merskih metod, ki se uporabljajo v družboslovnih znanostih. 
Latinska beseda »sociobilis« pomeni biti družaben, prijateljski, združljiv v skupine – s to 
metodo torej dobimo podatek o tem, koliko je nekdo družaben, oziroma kakšne so 
»družabne« značilnosti neke skupine. Tehnika je v svojih najbolj strogih metričnih opisih 
opredeljena kot »metoda za merjenje družbenih odnosov v neki skupini«. S to tehniko želimo 
izmeriti družabne odnose v neki skupini (povezanost med posamezniki v skupini) in položaj 
vsakega posameznika v neki skupini. Z njo opredelimo, koliko je nek posameznik v skupini 
priljubljen ali morda iz skupine izločen, osamljen, v kolikšni meri se s člani skupine ne 
razume in ali se z njimi rad druži ali ne. 
 

Posameznik s svojim obnašanjem in značilnostmi vpliva na skupino in s tem sooblikuje 
celostno podobo skupine, skupina pa prav tako s svojimi značilnostmi, navadami, pravili in 
normami vpliva na posameznika  - na njegova prepričanja, razmišljanje, obnašanje… 
Metoda je uporabna za ugotavljanje povezanosti nekega razreda in je tako koristna v 
pedagoških znanostih, v veliko pomoč je pri ugotavljanju sociometričnih struktur skupin 
sestavljenih iz posameznikov, ki so na družbenem robu, a jih poskušamo v družbo ponovno 
vključiti (različni vzgojno varstveni zavodi, rehabilitacijske skupine…), izjemnega pomena pa 
je lahko tudi v športu, kjer je dobra povezanost skupine lahko ključnega pomena za uspeh 
in dobre trenažne pogoje. 
 

S sociometričnim preizkusom ugotavljamo socialno strukturo skupine, sociogram pa je 
grafična predstavitev preizkusa, v katerem natančno vidimo socialne strukture v skupini in 
položaj vsakega posameznika. Tako lahko poleg sociograma dobimo tudi sociometrični 
status vsakega posameznika in indeks kohezivnosti za celotno skupino. 
 
Izvedba sociometrične preizkušnje: 
 
Vsakemu članu skupine postavimo enako vprašanje (lahko mu pripravimo odgovorni list): 
 
Napiši tri osebe iz skupine, s katerimi bi se najraje družil/a: 
 
1._________________________________________ 
 
2._________________________________________ 
 
3._________________________________________ 
 
In dodamo še vprašanje: »Kaj meniš, koliko članov tvoje skupine bo izbralo tebe?« 
 

S tem vprašanjem bomo preverili, koliko je posameznik samokritičen, kar nam lahko 
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pomaga pri tem, ko poskušamo posameznika vključiti v skupino (če je osamljen) ali ko ga 
poskušamo uporabiti, da z njegovo pomočjo v skupino vključimo koga drugega. 

 
Posameznik lahko izbira tudi med člani skupine, ki danes v skupini niso prisotni, a so 

sicer njen sestavni del. 
 
Dobimo takšen odgovorni listek (prikazani so primeri 2 odgovorov članov skupine): 
 

 

Nato pripravimo tabelo, v kateri v vsako vrstico vnesemo ime enega otroka, mu dodamo 
zaporedno številko in nato te številke vnesemo tudi v stolpce.  
Dodamo še tri vrstice, v prvo bomo vnesli vsoto izbir, v drugo vsoto vzajemnih izbir in v 
zadnjo število oseb, pripisanih sebi (v to vrstico vnašamo podatek iz zadnjega vprašanja na 
odgovornem listku (»»Kaj meniš, koliko članov tvoje skupine bo izbralo tebe?«). Dodamo tudi 
stolpec, v katerega bomo vnesli sociometrični status posameznika (potem ko ga bomo po 
izpolnjeni tabeli lahko izračunali). 
 
Tabela izgleda takole (v našem primeru je sodelovalo 14 otrok): 
 



 3

 

Za vsakega od teh otrok potem rezultate vnesemo v tabelo po naslednjem principu: 
 

Na listku, ki ga je izpolnjevala Tjaša Kalc, so izbrane Daša Stranjar, Špela Medved in 
Ana Vivoda (po tem vrstnem redu). V tabeli tako najprej poiščemo vrstico Tjaše Kalc (v naši 
tabeli ima številko 8). V to vrstico bomo vnašali njene izbire. 

Ker je kot prvo izbrala Dašo Stranjar, pogledamo, koliko je njena zaporedna številka. 
Daša ima zaporedno številko 12, zato v stolpec pod številko 12 vnesemo številko 1.  

Kot drugo je izbrala Špelo Medved, Špelina zaporedna številka je 10 zato v ta stolpec 
vpišemo številko 2. Ana je bila tretja izbira, njena številka je 13, zato v stolpec 13 vpišemo 
številko 3.  

V zadnjo vrstico pod Tjašin stolpec vpišemo tudi, koliko ostalih je menila, da bo izbralo 
njo – številko 5 vpišemo v vrstico »Št. oseb, pripisanih sebi«) 
 
V sliki je prikazano, kako naj izgleda vrstica Tjaše Kalc po opravljanem vnašanju izbir. 
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To potem ponovimo za vsakega od otrok, ki je izpolnjeval vprašalnik. Če si ogledamo, kako 
bi izpolnili izbiro Tomaža Andrejčiča: 

 
Njegova zaporedna številka je 1, zato je njegova prva vrstica in v to bomo vpisovali 

izbire. Matej Zvoljar je bil prva izbira, zato v stolpec 14 (Matejeva zaporedna številka) 
vpišemo 1. Domen Planinšek je bil druga izbira, zato v 11. stolpec v prvo vrstico vpišemo 2, 
v 2. stolpec pa 3, saj je bil Jure Bec tretja izbira.  
Vrstica Tomaža Andrejčiča bo po končanem vnašanju izgledala takole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Končna izpolnjena tabela izgleda takole: 
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Nato preverimo vzajemne izbire, in sicer so to izbire, kjer je oseba A izbrala osebo B, 
oseba B pa tudi osebo A. Vzajemne izbire nakazujejo na dobro povezanost, najlažje pa jih 
preverimo tako, da v polju, v katerem smo vnašali izbire, potegnemo diagonalo in preverimo, 
če so izbire zrcalne (tu ni pomembna zaporedna številka izbire, pomembno je le, da sta si 
zrcalni po položaju). Zrcalne izbire obkrožimo. V naši tabeli sta tako na primer zrcalni izbiri 
v 9. vrstici 10. stolpec (številka 1) in 10. vrstica 9. stolpec (številka 2), a ju prav tako 
obkrožimo, tako kot tudi tiste izbire, kjer se sklada tudi zaporedno mesto izbire (1 -1, 2 – 2 
in 3 – 3).   
 

Nato preštejemo za vsak stolpec, koliko je bilo vseh izbir in nato še preštejemo 
obkrožene izbire in to vpišemo v predzadnjo vrstico tabele. Sedaj bo naša tabela izgledala 
takole. 
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Sedaj se lahko lotimo izračuna sociometričnega statusa posameznika. Le-ta nam pove, 
koliko je nekdo v skupini priljubljen, višji kot je njegov status, bolj je priljubljen. 
 
 

Sociometrični status posameznika  

 

      M – (povprečno) število izbir (izbire, ki jih je  
       imel posameznik na voljo) 

                    N – število udeležencev preizkusa 
 
M je v našem primeru 3, saj so izbirali vsak po 3 člane skupine, suma izbir pa je prikazana 
v prvi vrstici takoj pod imeni pripadnikov skupine. 
 
SS < 0,90 ……………nizek sociometrični status 
0,90 ≤ SS ≤ 1,19…….srednji sociometrični status      
1,19 < SS…………….visok sociometrični status 
 

 

 

Te številke veljajo za skupine med 20 in 30 posameznikov, za manjše skupine so pokazatelji 
nekoliko nižji. 
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Tako lahko v zadnji stolpec izračunamo še SSn, vidimo, da je sociometrični status Tomaža 
Andrejčiča 1,15 (1 + ((5 – 3) / 13)), . Jureta Beca 1,00 in tako naprej… 
 
Naša tabela je sedaj popolna in izgleda takole: 
 

 

 

Sedaj lahko z indeksom kohezivnosti preverimo, kako je naša skupina medsebojno 
povezana: 
 
Indeks kohezivnosti    

 

 

 
 
 

Suma sume vzajemnih izbir je številka, ki se nahaja v prostoru med dvema črnima 
kvadratkoma, v katerega smo sešteli vse vzajemne izbire v skupini – prikazan je v naslednji 
sliki. 
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Ik < 0,40…………šibka povezanost 
0,40 ≤ Ik ≤ 0,60….srednja povezanost 
0,60 < Ik…………visoka povezanost 
 

 

Tudi te številke veljajo za skupine med 20 in 30 posameznikov, za manjše skupine so 
pokazatelji nekoliko nižji. 
V našem sociogramu je maksimalna vsota vzajemnih izbir (3 * 14) / 2, torej 21, Indeks 
kohezivnosti pa (22/2) / 21, torej 0,52. 
 
Sociogram  
 

Nato se lahko lotimo sociograma, ki je grafični prikaz skupinskih odnosov. Zanj si 
pripravimo neke vrste »tarčo«, v njem posameznike v kroge vnašamo glede na število izbir, ki 
so jih dobili (ne vzajemnih izbir, le izbir) in sicer po naslednjem sistemu: 
 
1. krog - 0 izbir (osamljeni posameznik) 
2. krog – 1 ali 2 izbiri 
3. krog – 3 do 6 izbir 
4. krog – 7 ali več izbir…..sredinski krog !! 
 
Tudi tokrat so te številke mišljene za skupino približno med 20 in 30 člani, za manjše 
skupine prilagodimo in zmanjšamo izbire – tako smo za naš primer uporabili 6 izbir za 
notranji krog in 3 do 5 izbir za naslednji krog. 
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Nato vanj vnesemo (najprej naključno) posameznike v ustrezne kroge, pri tem moškim 
pripišemo trikotnik, ženskam pa krog, splača se jih vnašati vsake v svojo polovico kroga. V 
krog oziroma trikotnik vnesemo tudi številko posameznika, ki ga ta lik predstavlja – v krog, 
ki predstavlja Špelo Medved, tako vpišemo številko 10. Naš osnutek sociograma izgleda 
takole: 
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Nato začnemo vnašati izbire, vzajemne izbire potegnemo s celo črto, enosmerne pa s 
črtkano, ki ji seveda dodamo puščico, ki nakazuje smer – številka 8 je izbrala številko 12 
(enosmerna izbira), zato v smeri proti krogcu s številko 12 naredimo puščico. Pri izbirah si 
seveda zopet pomagamo s tabelo, ki smo jo prej izpolnili, na primer za Tjašo Kalc (številka 8) 
naredimo celo črto do kroga število 13 in črtkani črti s puščicama proti krogcema s 
številkama 10 in 12. Morda bo potrebnih nekoliko več poskusov, da se bodo strukture jasno 
pokazale in da ne bo prevelike zmede v sociogramu, vendar iskanje ustrezne pozicije za 
posameznika hitro pride v kri in zmeda je navadno le trenutna. Zaradi večje preglednosti 
poskušamo črte risati čimbolj ravne. Naš sociogram je tako na koncu izgledal takole: 

 

             

 
V sociogramu navadno lahko najdemo nekatere tipične strukture, nekatere so zaprte 

(par, trikotnik, krog, kvadrat), nekatere pa bolj odprte (veriga, y, zvezda…).  
 
V sredini je navadno vodja skupine (če jih je več, so navadno zadolženi za različne 

segmente delovanja skupine, na primer eden za počutje in vzdušje, eden za »strokovnost«…), 
posamezniki, ki so osamljeni, se nahajajo v zunanjem krogu in je potrebno ogledati, kateri 
strukturi bi lahko takšnega posameznika priključili, najlažje navadno k eni od odprtih 
struktur. Včasih je smotrno tudi kakšne izrazito zaprte strukture priključiti kakšni manj 
zaprti skupini, najbolj zaprta struktura je navadno par. Priključevanje je najlažje na podlagi 
izraženih preferenc, torej na podlagi enosmernih izbir osamljenih posameznikov ali članov 
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zaprtih struktur. V skupinah, ki so mešane po spolu, je tudi dobro, da je kakšna povezava 
(dvosmerna) med moškim in žensko ali pa moško in žensko skupino, saj tako preprečimo, 
da skupina ne razpade na dva dela. Namen izvajanja sociometrične preizkušnje je lahko tudi 
preprečevanje nastanka podskupin, v športu lahko tudi izbira kapetana. 
 

V športu je dobro vedeti, da bo trener na skupino najlažje vplival, če bo vplival na vodjo 
ali pa kakšnega člana dobro povezane centralne strukture. 
 

Primera sociogramov: 
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Želim vam veliko uspeha pri ugotavljanju strukture skupine vaših športnikov!! 

 

 

 


