
Metoda 3 - “Test socjomertyczny” 

Test socjometryczny wykorzystywany jest do pomiaru struktury klasy. Metoda         

ta pozwala na podstawie opracowanych wyników badań wskazać uczniów         

akceptowanych w klasie, odrzuconych i wykluczonych. Ma szerokie zastosowanie         

wychowawcze umożliwiające wychowawcom klas na właściwy dobór grup        

projektowych, uczniów siedzących i jednej ławce. Pozwala także na podjęcie działań           

w celu niwelowania odczuć odrzucenia i wykluczenia poprzez angażowanie uczniów          

z negatywnymi wyborami i uczniów odrzuconych w realizację zadań na rzecz klasy.            

Dzięki temu badaniu poznajemy stosunki interpersonalne panujące w grupie 

Test socjometryczny to zadanie najczęściej dwóch takich samych pytań         

wszystkim badanym osobom: 

Np. Kogo zaprosiłbyś ze swojej klasy na urodziny? 

Kogo nie zaprosiłbyś ze swojej klasy na urodziny? 

Kryterium zawarte w pytaniu powinno być tak sformułowane, aby było          

zrozumiane przez wszystkie osoby badane. W odpowiedzi na pytania osoby badane           

wymieniają nazwiska członków grupy, którzy według nich, spełniają wymagania         

sugerowane w pytaniu. Dzięki ocenie przez daną osobę stosunku emocjonalnego do           

każdej innej osoby w grupie można wychwycić osoby nielubiane, odstające od grupy,            

potrzebujące pomocy. 

Kolejny etapem jest wykonanie socjogramu. Te same dane przedstawiamy za          

pomocą  wykresu. Powstaje on w następujący sposób:  

Na kartce wypisujemy wszystkich biorących udział w badaniu. Następnie po kolei           

rysujemy zachodzące relacje. Grot strzałki oznacza kierunek odpowiedzi. Jeżeli         

odpowiedź jest odwzajemniona rysujemy grot strzałki na tej samej linii (np. relacja            

zielona wskazuje relację pozytywną, czerwona – negatywną. Jeżeli uczniowie nie          

zostali wskazani pozytywnie lub negatywnie analizujemy tę sytuację jako odrzucenie. 

 



Jednym z narzędzi opracowania wyników jest ogólnie dostępne darmowe         

oprogramowanie, które można pobrać ze strony http://socnetv.sourceforge.net/.       

Program ten jest dostępny w języku angielskim. Szczegółowe informacje na temat           

jego obsługi znajdują się w linku: 

http://www.sh.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Skrypt-socjometryczny.pdf 

Zastosowanie: 

test socjometryczny pomaga w organizacji i doborze grup zadaniowych, 

potrafimy szybko zdiagnozować konflikty występujące w zespole klasowym i im          

przeciwdziałać, 

potrafimy ustalić uczniów pominiętych, wykluczonych celem ich szybkiego        

zaangażowania w  pracę zespołu,  

znamy silne osobowości w klasie, osoby dominujące i lubiane przez zespół, 

wiemy, kto potrzebuje wsparcia i pomoc , 

poznamy klasowych agresorów. 
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