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� Zakaj je človek družabno bitje?
� Potreba po druženju

– Prirojena ali priučena?
– V čem je smisel te potrebe? 

Zakaj obstaja?
Morda služi zmanjševanju 
občutkov nelagodja? 
(negotovost, nevarnost oz. 
občutki ogroženosti)

� Schachterjev poskus z elektrošoki
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Zaznavanje drugih ljudi - štiri zakonitosti na 
osnovi katerih nastane prvi vtis:

� Kako se vedemo do drugih je 
odvisno od tega kako jih 
zaznavamo in ne kdo so v 
resnici.

� Trenutni interesi vplivajo na 
to, kako se vedemo do druge 
osebe.

� Druge presojamo na osnovi 
pravil vedenja, ki se jih 
morajo držati (kršenje 
pričakovanj).

� Zaznavanje drugih in lastno 
vedenje je odvisno od 
samopodobe.

Pusti me pri miru…
Kje je potreba
po druženju?
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Prvi vtis oz. “halo” učinek

Prvi vtis se izoblikuje na osnovi
BESEDNE  (vsebina, ton glasu…)

in
NEBESEDNE (obleka, kretnje, gibanje telesa…)
komunikacije.

� Obleka naredi človeka?

� Prvi vtis je zelo vztrajen, zaradi njega zavračamo 
nove, drugačne informacije.
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Predalčkanje ljudi ali 
socialna kategorizacija

Proces omogoča,

da se hitro znajdemo

– večja učinkovitost v

socialnem okolju.

Pri tem si pomagamo

s teorijami o drugih

ljudeh – implicitnimi

teorijami osebnosti.

SPOL
STAROST
POKLIC
IZOBRAZBA
OBLEKA…
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(Zunanji) videz je 
pomemben…

�Ko sprejemamo pomembne odločitve, moramo pridobiti 
čim več informacij (kandidati za delovno mesto, 
osumljenci, priče, delo sodišč…)

�Privlačne osebe so pametnejše, sposobnejše, bolj 
pridne, uspešne, imajo srečo, manj osamljene…
�Privlačni storilci dobijo milejšo kazen.

�Nedolžen videz in temu primerno vedenje lahko 
zavedte presikovalce.

Bolj, ko nam je všeč embalaža
raje kupimo izdelek…

Vprašanje
blondink
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Implicitne teorije osebnosti

� O vsaki osebi postavimo teorijo (kognitivno 
shemo), ki jo sestavlja kopica predpostavk 
(podobno kot pri kategorizaciji, vendar tu ne gre 
le za predalčkanje, ampak tudi za postavljanje 
teorij).
– Kdo je?
– Kaj počne?
– Kakšna osebnost je?
– V kakšnih družbenih krogih se giblje?

� Ni redko, da je teorija povsem napačna… (primer 
morilca klovna).
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Osnovna atribucijska napaka:

Vedenje ljudi si razlagamo kot 
posledico njihovih osebnostnih 
značilnosti – pozabljamo, da lahko 
obstajajo utemeljeni ZUNANJI razlogi 
za “neprimerno” vedenje (zato je lahko 
žrtev KD sama kriva za nesrečo…)

Atribucija na splošno: pojasnitev 
lastnega in vedenja drugih…

1. S pomočjo osnovne atribucijske
napake si dvigujemo samopodobo 
(npr. za uspehe smo zaslužni sami, za 
neuspehe pa drugi dejavniki).
2. Želimo živeti v varnem, 
predvidljivem svetu (pravični svet)

Velja le za
nepomembne
ljudi!

Ne velja za
opis lastnega 
vedenje in
vedenja
prijateljev
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Predsodki in stereotipi:
poenostavljanje resničnosti

� Največkrat negativni
� Kdor lahko ogrozi skupino 

kateri pripadam, je drugačen 
(slabši)…

� Nihče ne želi razpada norm 
sveta v katerem živi – tujci pa 
lahko povzročijo ravno to.

� Prisotnost predsodkov pri 
posamezniku je odvisna od 
njegove osebnosti (labilnost, 
agresivnost, nestrpnost…).

� Stereotipi so razvidni tudi 
posredno – zakaj so ženske 
slabše plačane za isto delovno 
mesto?

Kar se 
Janezek
nauči …
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Predsodki in stereotipi:
poenostavljanje realnosti

� Razlika med predsodki in stereotipi: stereotipi so 
enostavnejši in temelj predsodkov.

� Stereotiopi poenostavljajo okolje in dvigujejo 
lastno vrednost.

Stereotipi o policistih:
�Ne vidijo objestnežev,
�Sprašujejo nepomembno,
�Delajo zmedo v križiščih
�Pridejo prepozno
�Nočejo razumeti, kar jim 
govoriš…

Predsodek:
policisti so
nesposobni
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Predsodki in stereotipi

� Izvenskupinska homogenost:
– Tisti, ki ne pripadajo skupini katere 

člani smo, so enaki (vsi Američani so 
debeli, vsi Angleži nosijo dokolenke in 
sandale, Nemci so natančni…)

– Mi znotraj skupine pa smo različni 
(kraji od koder prihajamo, hobiji, …)

� Ne samo, da so tisti “od zunaj” žrtve 
streotipov, vrednost pripadnikov lastne 
skupine večamo s favoriziranjem.
– Modra zavesa

�Policisti bolj sodelujejo med seboj
�Policisti se ščitijo med seboj 
(izdaja je najslabše, kar lahko 
kolega stori kolegu)

Primer O. J.
Simpson
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Konformiranje
(podrejanje vplivu drugih)

Solomon Asch:
poskus s konformnim
podrejanjem. Vpliv okoliščin:

• Kako natančne  in jasne 
informacije imam.
• Vpliv preteklosti in 
okolja.
• Kako močna je skupina.

Vpliv osebnosti:
Avtoritarne in 
konzervativne osebe
se lažje podrejajo.
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Poslušnost

Poslušnost pomeni 
odrekanje lastni svobodi in 
odgovornosti.

Milgramov poskus
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Poslušnost
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Prosocialno vedenje

� Prosocialno vedenje pomeni pomagati, 
delati usluge drugim ljudem. To počnemo, 
ker pričakujemo povračilo.

� Altruistično vedenje opredelimo enako. 
Vendar pa v tem primeru ne pričakujemo 
nagrade.

Je problem opažen?

Je pomoč sploh potrebna?

Obstaja občutek odgovornosti?

Je poznana rešitev problema?

Od česa je 
odvisen
pojav 
prosocialnega
vedenja?
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Primer Kitty Genovese

Prosocialno vedenjeProsocialno vedenje
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� Kaj povečuje verjetnost pojava 
prosocialnega vedenja?

– Izgled osebe, ki ima težave.
– Kako se vedejo drugi.
– Obstoj občutkov krivde.
– Ali oseba ve, kako lahko 
pomaga.

– Razpoloženje, počutje.

Prosocialno vedenjeProsocialno vedenje
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� Kaj zavira pojav prosocialnega vedenja?

– Prisotnost drugih.
– Odtujenost v urbanih središčih.
– Dvom v razumevanje okoliščin.
– “Stroški” posredovanja bi bili preveliki.

Prosocialno vedenjeProsocialno vedenje


