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Če se hočete učinkovito sporazumevati, upoštevajte naslednje načelo: Pomen komunikacije je v 

odzivu, ki ga dobimo (Seymour, 1996, str. 42). 
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POVZETEK 

V diplomskem delu sem se osredinila na učitelje in učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju in njihov odnos do nebesedne komunikacije. Naloga zajema teoretični in empirični del. V 

teoretičnem delu  je razložen pojem komunikacije in bolj podrobno nebesedne komunikacije. 

Opisane so razlike med spoloma v nebesedni komunikaciji, primerjava različnih kulturnih in 

socialnih okolij in nebesedne komunikacije. Navedene so različne tipologije nebesedne 

komunikacije in postopki interpretacije nebesednih sporočil. Opisana je nebesedna komunikacija v 

povezavi z učiteljevim delom v razredu.  

Za diplomsko raziskavo sem uporabila vprašalnik. Izpolnili so ga učitelji in učiteljice prvega 

izobraževalnega obdobja osnovne šole. Izkazalo se je, da se učitelji in učiteljice v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole zavedajo pomena nebesedne komunikacije in jo tudi pogosto 

zavestno uporabljajo. Prepoznavajo znake nebesedne komunikacije pri sebi in učencih, to so na 

primer kretnje, mimika obraza, drža telesa, ter jim dajejo zelo velik pomen. Učitelji in učiteljice 

opažajo velike razlike v nebesedni komunikaciji med dečki  in deklicami, kot tudi  razločujejo med 

besedno in nebesedno komunikacijo. Zavedajo se, da je sporazumevanje v več kot 50 % sestavljeno 

iz nebesedne komunikacije in da je nebesedna komunikacija v veliki meri prisotna na vseh 

področjih poučevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. 
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ABSTRACT 

In my thesis I focused on teachers and students in the first educational period and their relationship 

with nonverbal communication. The task includes theoretical and empirical part. In the theoretical 

part I explain the concept of communication and nonverbal communication, describe gender  

differences in nonverbal communication and comparison of social and cultural environment and 

nonverbal communication. Further on I explain different typologies of nonverbal communication 

and how to interpret nonverbal messages. Finally I describe nonverbal communication in the 

connection with teachers practice in the classroom. 

In the practical part I used a questionnaire which was answered by primary school teachers. 

Research has shown that teachers and students in the first period of the primary education are aware 

of nonverbal communication and are using it consciously on everyday basis. They recognize the 

signs of nonverbal communication such as gestures, facial expressions, body posture and give them 

great importance. This means, that they observe and give them the correct response. Teachers 

acknowledge many differences in nonverbal communication of boys and girls and as well know the 

difference between verbal and nonverbal communication. They are aware that the communication is 

in more than 50% based on nonverbal communication and that nonverbal communication is largely 

present in all areas of teaching in the first period of primary education in elementary school. 
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1 UVOD 
 

Človek kot socialno bitje potrebuje stik z drugimi ljudmi, zato komunicira. Komunikacija med 

ljudmi je  raznovrstna in zapletena. Običajno si komunikacijo predstavljamo le kot besedno, ki 

zajema govor ali pisano besedilo. Mnogokrat pa pozabimo na nebesedno komunikacijo, pri kateri 

uporabljamo mimiko, držo telesa, gibe …, ker jo manj poznamo in ji ne prepisujemo velikega 

pomena. V življenju vsakega posameznika pa je še kako pomembna in opazna.  

  

2 KOMUNIKACIJA 
 

»Izraz komunikacija izvira iz latinskega glagola communicare, ki pomeni skupno napraviti, 

sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, priobčiti, biti v medsebojni zvezi.  

Razlaga izvora besede komunikacija nas usmerja v nekaj, kar je aktivno, nosi določeno sporočilno 

vrednost, vključuje dinamiko in se udejanja v medsebojnih zvezah« (Jelenc, 1998, str. 7). 

Komunikacija je proces, ki zajema interakcijo med osebami, ki komunicirajo. Je vzajemna 

izmenjava pomenov med ljudmi in poteka pretežno prek jezika. (Vec, 2005). Ne zajema samo 

besede, ampak procese med ljudmi in tudi v nas samih. (Ule, 2005). 

Ule (2005, str. 11) izpostavlja: »Komuniciranje je bazična in obenem univerzalna družbena 

dejavnost ljudi, ki presega vse posamezne opredelitve in teoretske pristope, zato konceptualizacija 

komuniciranja poteka v pluralizmu teorij; modelov in raziskovalnih paradigem.« 

 

2.1 Značilnosti komuniciranja 
 

»Brez komuniciranja ne bi bilo odnosov, intimnosti, sodelovanja, (so)čustvovanja, socialnega 

življenja, javnega življenja, da ne govorimo o medijski dejavnosti« (Ule, 2005, str. 20). 

Komuniciranje je pomemben družbeni proces, ki ima svoje zunanje (različni prenos sporočil med 

ljudmi, vzpostavljanje in ohranjanje socialnih razmerij in odnosov, usklajevanje delovanja ljudi med 

seboj) in notranje (ustrezno izražanje komunikacijskih namer, uspešno sporazumevanje, 

konstrukcija in reprodukcija simbolnih gest in pomenljivih znakov oziroma simbolov) smotre. H 

komuniciranju nas sili že biološka narava, saj sami namerno ali nenamerno oddajamo sporočila 

zunanjem svetu. Tu pa ne smemo govoriti samo o govornem in pisnem jeziku, temveč tudi o 

neznanskem aparatu neverbalnega izražanja, ki je v manjšem delu prirojen, večinoma pa odvisen od 

kulture in okolja, ki nas obdaja (Ule, 2005). 
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Ločimo enosmerno in dvosmerno komunikacijo. Kadar sporočila potekajo samo v eni smeri, ne 

govorimo več o komunikaciji, temveč o sporočanju. Kar druži komunikacijo in proces sporočanja 

je, da pri obeh govorimo o sporočilu, katerega smisel je vplivanje na sogovornika oziroma 

poslušalca. Komunikacija je torej vedno dvosmeren proces, saj gre za sočasno zaznavo in hkratno 

izmenjavo sporočil (Vec, 2005). 

Seymour (1996, str. 131) navaja: »Besede so poceni, pravi pregovor, nič ne stanejo. Kljub temu pa 

imajo moč, da v poslušalcu ali bralcu prikličejo slike, zvoke in občutja, kar ve vsak pesnik in vsak 

pisec reklamnih besedil. Besede nas lahko spravijo v dobro ali slabo razpoloženje, so sidra za 

zapleten niz izkušenj. Tako je na vprašanje, kaj neka beseda zares pomeni, edini možni odgovor: 

»Komu?« Jezik je orodje komunikacije in tako besede pomenijo natanko tisto, za kar se ljudje 

dogovorijo, da bodo pomenile.« 

Komunikacija ali sporazumevanje je veliko več kot besede, ki jih izgovarjamo. Besede sestavljajo 

samo delček tega, kar izražamo kot človeška bitja. Raziskave so pokazale, da človek naredi 55 % 

vtisa z govorico telesa- drže, kretenj in očesnega stika, 38 % z barvo glasu in samo 7 % z vsebino, 

ki jo predstavlja (Seymour, 1996). 

Komunikacija med dvema osebama vključuje nekaj temeljnih elementov. Pošiljatelj se odloči, da bo 

poslal sporočilo. Tehta in procesira svoje misli in čustva ter izbere način pošiljanja sporočila. 

Pošiljatelj kodira sporočilo s pretvorbo svojih misli, čustev in namenov v sporočilo, primerno za 

pošiljanje. Nato sporočilo pošlje prejemniku po kanalu, ki je sredstvo ali način prenašanja sporočila. 

Prejemnik nato dekodira sporočilo z interpretacijo njenega pomena. Prejemnikova interpretacija je 

odvisna od tega, kako dobro je prejemnik razumel vsebino sporočila in namen pošiljatelja. 

Prejemnik se notranje odzove na interpretacijo sporočila, glede na svoja stališča do prebranega, 

svojega čustvenega stanja ob branju sporočila in glede na izkušnje, ki tudi vplivajo na proces 

dekodiranja (Vec, 2005).  

Sporazumevanje je proces, ki presega izmenjavo sporočil. Zajema besede, čustva, vedenje in 

razpoloženje. Raziskave so pokazale, da so lastnosti učinkovitega komuniciranja zanesljivost, 

privlačnost, stopnja jasnosti komunikacijskih razmer in socialna moč. Ni mogoče ne-komunicirati, 

ker  tudi z molkom v nekaterih primerih drugemu odgovorimo (Selič, 2007). 
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2.2 Oblike komunikacije   
 

Ljudje se med seboj razlikujemo v mnogih značilnostih, ki jih podedujemo od svojih prednikov in 

okolice, v kateri živimo ter vzpostavljamo različne oblike komunikacije.  

 

Oblike komunikacije (Vec, 2005, str. 18-19): 

 

»Notranja komunikacija (intrapersonalna) poteka, kadar razmišljamo, pravzaprav komuniciramo 

sami s seboj. Včasih se v mislih pogovarjamo, kot bi govorili s kako drugo osebo, včasih si dajemo 

navodila in podobno«. 

»Medosebna komunikacija (interpersonalna) ali komunikacija znotraj manjše skupine se običajno 

nanaša na neposredno komuniciranje (iz oči v oči) dveh ali več ljudi«. 

»Skupinska komunikacija oziroma medskupinska poteka med različnimi skupinami. Majhne 

skupine se vedejo drugače kot pari, vendar še vedno obstaja neposredna komunikacija. Velike 

skupine pa se spet vedejo drugače od majhnih skupin, ne le zato, ker so večje, ampak tudi zaradi 

tega, ker običajno pride do njihovega združevanja iz drugačnih razlogov, kot to velja za majhne 

skupine«. 

»Množična komunikacija se nanaša na zelo veliko število prejemnikov ali uporabnikov (množični 

koncerti, poštni ali telefonski sistemi)«. 

 

2.3 Vrste komunikacije 
 

Po različnih kriterijih, lahko razlikujemo več vrst komunikacij: namerno, nenamerno oziroma 

hoteno ali nehoteno. Po vrsti znakov, ki jih uporabljamo, govorimo o signalni in simbolni 

komunikaciji. V vsakdanjem življenju  nam je bližja in bolj razumljiva delitev na neverbalno in 

verbalno komunikacijo, razlaga Jelenc (1998), pri čemer ločuje še naslednje oblike komunikacije: 

  

2.3.1 Signalna komunikacija 

 

Zasnovana je na paralingvističnih (višini, jakosti, trajanju, hitrosti, ritmu, intonaciji in barvi 

glasu), kinetičnih (izrazi obraza, drži, gibi telesa in usmerjanju in trajanju pogleda) in 

proksemičnih (fizični bližini in razporeditev v prostoru ter osebni prostor in osebno 

območje) znakih, odvisno od tega, kateri del telesa oddaja in kateri sprejema sporočila. 
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2.3.2 Simbolna komunikacija 

 

Sposobnost komuniciranja z uporabo simbolov je razvita le pri človeku. Njen temelj so 

znaki, ki so lahko dogovorjeni in poljubni. Komunikacijsko vedenje si navadno razlagamo 

bolj kot besedno komunikacijo in manj kot nebesedno, saj smo le-to manj navajeni 

opazovati in vrednotiti.  

Sporočilna vrednost ni odvisna le od vsebine povedanega, ampak tudi načina, kako je ta 

vsebina sporočena. Enako pomembno je kako je vsebina ali sporočilo bilo povedano. Poleg 

vsebin, ki jih prenašamo v medosebni komunikaciji, spremljajo sporočilo nebesedni znaki. Z 

njimi v sporočilu opredeljujemo zlasti medsebojne odnose. 

2.3.3 Besedna komunikacija 

 

Besedna komunikacija predstavlja govorno-jezikovno vedenje udeležencev in pri njej 

uporabljamo govor, pisano besedo in besedne zveze. Udejanja se preko dejavnosti 

poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. 

2.3.4 Nebesedna komunikacija 

 

Nebesedna komunikacija nam ponuja bolj dinamično sporazumevanje. Besedni izrazi so 

enolični in brez nebesedne komunikacije bi bilo ljudi težje razumeti v komunikaciji. 

 

Pri vsaki interakciji prihaja do neke vrste komunikacijskega odnosa med udeleženci. Posameznik 

namerno ali nenamerno oddaja dražljaje, ki jih prejemnik pretvarja v znake. Komunikacija torej ni 

samo namerno dejanje, ampak je tudi nenamerna, kot je na primer odzivanje osebe na čustva, ki jih 

izraža druga oseba (Jelenc, 1998).  

Komunikacija je med dvema osebama učinkovita šele takrat, ko si prejemnik enako razlaga 

sporočilo, kot si ga je zamislil pošiljatelj (Vec, 2005). 

Ko komuniciramo z drugim človekom, komuniciramo z besedami, kvaliteto glasu in s telesom: z 

držo, s kretnjami in z obrazno mimiko (Seymour, 1996). 
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3 PODOBNOSTI IN RAZLIKE V BESEDNEM IN NEBESEDNEM 

KOMUNICIRANJU 
 

Nebesedni in besedni jezik sta neločljivo povezana. Najpomembnejše je, da se naučimo 

prepoznavati razlike med besedno in nebesedno komunikacijo (Molcho, 1996). 

Ule (2005, str. 196-197) navaja: »Neverbalno komuniciranje prevečkrat definiramo kot dodatek 

verbalnemu, spregledamo pa samostojno vlogo neverbalnega komuniciranja. Posredno nam o tem 

govorijo situacije, ko verbalno sporočilo nasprotuje neverbalnemu. Če sta si obe obliki 

komuniciranja nasprotujoči, raje sledimo temu, kar nam sporoča neverbalni kanal, kot pa temu, kar 

nam sporoča verbalni kanal«. 

Nebesedno komuniciranje oziroma jezik telesa ima vedno prav, saj se naše telo najprej odziva na 

naša čustva in občutja, šele potem na razumske želje. Protislovja nastajajo, kadar se s čim ne 

strinjamo in nam notranji impulzi to pokažejo na telesu. Telo ne more zares lagati, nepremičnost 

nam sporoča, da naš sogovornik ne misli tega, kar govori (Molcho, 1996). 

Razumevanje nebesednih sporočil in reagiranje na njih poteka avtomatsko in neposredno. Zelo hitro 

lahko interpretiramo izraz človeka, ne da bi nam on kaj besedno sporočal (Ule, 2005). 

Besedni komunikacijski kanal ali jezik se uporablja za posredovanje dejanskih ali vsebinskih 

informacij o svetu. Nebesedni komunikacijski kanal pa ima primarno socialne funkcije in se ga 

uporablja za takojšnje obvladovanje socialnih odnosov. Tradicionalni pogled na funkcije 

nebesednega komuniciranja je, da ne posreduje semantične informacije o svetu, vendar kaže 

čustveno stanje in vedenja za oblikovanje in razvoj medosebnih odnosov (Beattie, 2004). 

Jezikovni kanal prenaša vsebino sporočila, nejezikovni pa osebna stališča (Pease, 1986). 

 

3.1 Razlike med besednim in nebesednim komuniciranjem   
 
Nebesedna sporočila so filogenetsko in ontogenetsko starejša. Dojemamo jih bolj verodostojno in 

jim bolj zaupamo. Že v prvem letu  otrokovega življenja se v pogovoru z njim izključno  zanašamo 

na nebesedna sporočila, ki so čustveno močnejša, zato je prava umetnost, če bi jih želeli prikriti. 

Imajo univerzalen pomen, čeprav obstajajo v načinu komuniciranja medkulturne razlike. Izrazi na 

obrazu so verjetno  najbolj univerzalni signali, zaradi svoje pomembnosti v komuniciranju iz oči v 

oči. Čim bolj so nebesedna sporočila biološko določena, tem bolj so spontana in univerzalna.  

Simbolna nebesedna sporočila so naučena in po navadi izražajo lokalne pomene, vezane na posebne 

subkulture, skupine ali pare. Nebesedna sporočila so kontinuirana in ciklična. Geste in telesni gibi 

prehajajo drug v drugega brez začetka in konca. Zdi se, da so fizični podaljšek našega telesa. 

Besede, še zlasti ko so napisane, doživljamo pogosto manj povezane s telesom in manj »svoje«. 
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Nebesedno komuniciranje lahko hkrati uporablja več kanalov, verbalno komuniciranje pa je 

omejeno na en kanal v določenem času. Če je sporočilo poslano po več kanalih hkrati, je vpliv 

nebesedne komunikacije intenzivnejši (Ule, 2005). 

 

3.2 Podobnosti med besednim in nebesednim komuniciranjem  
 

Obe vrsti komunikacije sta pomembni, da udeleženci v interakciji dobijo informacije o določenih 

pojavih in drug o drugem. Pri besedni komunikaciji se sogovornik, potem ko dojame pomen besede, 

seznani s pojavi, o katerih govorijo besede. Nebesedni znaki pa mu omogočajo, da spozna dejansko 

stanje govorca, njegove značilnosti ter stališča do posredovane informacije. Tudi v nebesedni 

komunikaciji se govori o jeziku, čeprav ta jezik ne uporablja besed, ampak svoje nebesedne znake. 

Obe vrsti komunikacije sta strukturirani v celote in potekata po določenih pravilih. Besedna 

komunikacija uporablja besede, ki jih združuje v stavke. Pri nebesedni komunikaciji se znaki 

združujejo v svoje strukture. Z  nebesednimii znaki pa je  mogoče zamenjati tudi posamezne vrste 

besed (Jelenc, 1998). 

Besedna komunikacija se je pri človeku razvila ravno zato, ker mu nebesedna komunikacija ni več 

zadoščala. Uporaba jezika je ena izmed ključnih stvari, ki človeka razlikuje od živali. Brez 

nebesednih znakov, bi bilo komuniciranje neosebno, revnejše in tudi manj učinkovito (Jelenc, 

1998). 

Z besednim govorom prenašamo sporočila o zunanjem svetu. To je sporočanje dejstev, pri 

izobraževanju in pri predstavljanju abstraktnih pojmov. Nebesedni govor uporabljamo pri 

sporočanju osebnih občutij, čustev ter izražanju medosebnih odnosov in razmerij. Gre za bolj 

odnosno in ekspresivno komuniciranje (Ule, 2005). 

 

3.3 Značilne razlike med spoloma v nebesedni komunikaciji 
 

Različni avtorji so opazili razlike v nebesedni komunikaciji med spoloma, vendar so to le njihove 

predpostavke, saj jih empirično niso preverili. Zanimivo in presenetljivo pa je njihovo gledanje na 

nebesedno komunikacijo moškega in ženske.  

Ženske naj bi bolje interpretirale nebesedna sporočila, ker kultura od njih zahteva večjo stopnjo 

razumevanja in empatije do drugih (Ule, 2005). 

Po naravi so razlike med nebesednim izražanjem moških in žensk zelo majhne. Eden od primerov, 

kjer opazimo majhne razlike je, da moški stoji s široko razkoračenimi nogami, ženska pa z nogami 

tesno skupaj, vendar oboje nikakor ni prirojeno. Za ženske naj bi bilo značilno celostno gledanje na 

svet, moški pa so bolj usmerjeni samo v eno dejavnost ob določenem času, zato je njihov pogled 

ožji (Molcho, 1996).  
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Razlika med spoloma, ki je bila izpostavljena, je tudi v drži. Ženske imajo pogosto nestabilno držo, 

kot je stanje na eni nogi, ko je druga noga nekoliko upognjena, se opirati na koga drugega ali 

podobno. Moški v  nasprotju z ženskami, stojijo odločno, na obeh nogah  in  imajo zato bolj 

»stabilno« držo. Opazna so bile tudi razlike pri ukazih (dominantnih signalih). Ko so ženske dajale  

ukaze, jih otroci niso jemali tako resno, kot če so te iste ukaze podali moški. Eden od vzrokov je 

struktura našega obraza. Moški imajo bolj ostre in grobe poteze, zato so že po izgledu bolj močni in 

dominantni, v nasprotju z nežnim, milim obrazom ženske. Razlika med spoloma je lahko tudi v 

fizični masi moškega in ženske. Moški so po navadi visoki in močni v svoji mišični strukturi, zato 

pridobivajo na svoji dominantnosti (Neill, 1991). 

Raziskave potrjujejo, da v zahodnih kulturah moški bolje obvladajo komuniciranje vsebin, ženske 

pa komuniciranje stanj in odnosnih naravnanosti. Moškim so »dodeljene« funkcije nadzorovanja, 

pregledovanja, opisovanja, načrtovanja, ženskam pa funkcije ekspresije, oskrbovanja drugih, skrbi 

za odnose (Ule, 2005). 

Ženske so sposobnejše v kodiranju in dekodiranju sporočil, ker so bolj spontane pri izražanju svojih 

čustev, še posebej skozi mimiko ter posvečajo več pozornosti vizualnim spremembam kot moški. 

Moški so tisti, ki imajo več čustvene kontrole in se lažje znajdejo v stresnih situacijah (Feldman, 

1992). 

Glavna razlika med spoloma v nebesedni komunikaciji je, da znajo ženske bolje interpretirati 

sporočila nebesedne komunikacije kot moški. Ta razlika je storjena le v posploševanju in nima 

objektivne vrednosti. Raziskave so pokazale, da spol učitelja nima tako velikega vpliva na učence, 

kot ga ima njegova mimika (Neill, 1991). 

 

3.4 Nebesedni jezik kot podpora besednemu 
 

Čeprav sta nebesedno in besedno komuniciranje res tesno povezana, ima nebesedno komuniciranje 

tudi povsem samostojno vlogo. Čustva in občutke lažje in bolj neposredno izražamo v nebesedni 

kot v besedni obliki. Zlasti informacije o nas po navadi bolje prenašajo nebesedni ključi (Ule, 

2005). 

 

Neverbalno komunikacijo je mogoče proučevati neodvisno od besedne ali v povezavi z njo. Prva 

namreč dopolnjuje drugo, toda pogosto prihaja med njima tudi do nasprotij. Ta se pojavljajo 

predvsem tedaj, ko subjektivno dejansko doživljanje ni v skladu z informacijami, ki jih želi oseba 

oddati. V takšnih situacijah postane njegovo telesno izražanje zanesljivejši indikator njegovega 

psihofizičnega stanja, saj se izmika zavestnemu nadzoru.  
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Številne študije s področja jezikovne pragmatike, analize konverzacije in analize diskurza so 

pokazale, da je vloga besed pri vzpostavljanju, stabilizaciji in vzdrževanju medosebnih odnosov v 

interakciji enako pomembna, kot vloga nebesednih vidikov človeškega vedenja. Kljub temu lahko 

gesta pod določenimi pogoji nadomesti besedo in služi kot bistvena komponenta referenčne 

komunikacije (Kovačev, 1997). 

 

Vloga nebesednega medosebnega komuniciranja je najpogosteje definirana kot pomoč in okrepitev 

besednega govora. Znane so naslednje oblike dopolnjevanja govora z govorico telesa. Prva je 

ponavljanje, kar pomeni, da je sporočilo, ki je bilo poslano po besednem kanalu, pogosto 

ponovljeno še nebesedno. Na primer, če nas kdo vpraša za smer vožnje, in mu rečemo, da naj pelje 

naravnost, to po navadi tudi pokažemo z roko v smeri njegove vožnje. Druga oblika je zamenjava, 

ko nebesedna sporočila zamenjajo besedna. Svoje nestrinjanje lahko izrazimo z besedno »ne« ali pa 

samo odkimamo. Tretja oblika je dopolnjevanje, pri katerem nebesedna sporočila dopolnjujejo 

besedna in imajo večjo prepričevalno moč, ker jih nimamo pod nadzorom. Četrta oblika je 

poudarjanje, pri katerem nebesedna sporočila služijo, ko želimo poudariti sporočilo ali umiriti 

pogovor. Ob tem si pomagamo z gibi glave in z dotiki. Peta oblika je nadzorovanje, ko nebesedna 

sporočila usmerjajo in nadzorujejo potek besedne komunikacije. To opazimo, ko želi oseba končati 

besedni govor, prekiniti govorca ali, ko se želi izmakniti pogovoru oziroma o čem noče govoriti. 

Šesta oblika je nasprotovanje, ko nebesedna sporočila oziroma kretnje nasprotujejo besednim, ker 

ta niso verodostojna. Zato poslušalci velikokrat bolj verjamejo nebesednim sporočilom, saj so ta 

spontana in iskrena. Sedma oblika je laganje, ki je najbolj kompleksen proces nebesednega 

sporočanja.  Sporočila, ki jih izmenjujemo tako besedno kot nebesedno, so redko povsem resnična. 

Lažemo ne samo iz sebičnosti ali zato, da ohranjamo »obraz«, ker bi nam resnica škodila. Resnico 

pogosto prikrivamo tudi zato, da ne bi prizadela ali ranila osebo v komunikacijskem odnosu. Osma 

oblika dopolnjevanja govora z nebesedno komunikacijo je zavajanje, ki predstavlja načine vplivanja 

na druge s sredstvi besednega in nebesednega komuniciranja, tako da so drugi pripravljeni verjeti 

nekaj, kar ni argumentirano ali preverjeno (Ule, 2005). 

 

Besedna in nebesedna komunikacija sta med seboj povezani. Če med pogovorom slišimo le besede 

sogovornika, ne bomo dobili jasne slike sporočila in obratno, če bomo v komunikacijskem odnosu 

opazovali samo kretnje in gibe, bo naša slika sporočila ravno tako popačena. Osnova naše 

komunikacije je torej v zavedanju in uporabi tako besedne kot tudi nebesedne komunikacije (Fast, 

1973). 
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4  NEBESEDNA KOMUNIKACIJA 
 

Raziskovalci so se prvič lotili študije nebesednega sporazumevanja šele leta 1960, v javnost pa je ta 

prodrla šele leta 1970, ko je Julius Fast izdal knjigo o govorici telesa (Pease, 1986). 

Nebesedna komunikacija je splošen pojem, s katerim označujemo vsakršno sporazumevanje telesa z 

njegovim okoljem. Telo s svojimi gibi, mimiko, kretnjami izraža svoje želje in potrebe, ki so lahko 

posledica notranjih dogajanj ali pa odziv na zunanje dražljaje (Molcho, 1996). 

Vsak premik ali kretnjo moramo opazovati samo v zvezi s celotnim vzorcem gibanja, le-te pa 

moramo ugotavljati v zvezi z besednim sporazumevanjem. Kljub temu, da si nebesedna in besedna 

komunikacija včasih nasprotujeta, sta vendar neločljiva. Če se človek zaveda svojih nebesedne 

komunikacije, se bo znal dobro sporazumevati z drugimi in bo znal zanemariti marsikatero 

obrambno kretnjo, s katero se hoče zavarovati pred okolico (Fast, 1973). 

 Do kolikšne mere je znanje s področja govorice telesa znanstveno utemeljeno, oziroma res 

dokazljivo? Vprašanju bi radi z gotovostjo pritrdili. Tisto, kar vemo ali se pravkar učimo, želimo, da 

je resnično. Odgovor je, da ni nič stoodstotno. Neki tezi lahko verjamemo, dokler je ne bo nekdo 

ovrgel in prišel do neke druge ugotovitve. Tako je tudi pri nebesedni komunikaciji. Namen je njena 

korist v praksi in uporaba njenih prednosti, ki jih poznamo (Birkenbihl, 1999). 

Človek je v svojem razvoju sprva uporabljal nebesedno komunikacijo. Šele postopoma je začel 

uporabljati glasove in čedalje bolj sofisticirana besedna sporočila za sporazumevanje z drugimi 

(Vec, 2005). 

Poznavanje nebesedne komunikacije in njeno razumevanje pomaga človeku pri spoznavanju 

svojega telesa. Ko začne človek sprejemati sporočila in jih tudi razumevati, jih začne takoj tudi sam 

oddajati. To pomeni, da se lahko bolje nadzoruje v svoji nebesedni komunikaciji, obenem pa je pri 

izražanju le-te tudi bolj uspešen. Seveda pa je zelo težko nadzorovati vse načine sporazumevanja, ki 

jih človek uporablja. Vsak trenutek človek oddaja nešteto drobnih sporočil. Ko se jih začne 

zavedati, potem je nevarno, da si jih lahko napačno razlaga in uporablja. Velikokrat se zgodi, da 

postane vse še težje, če prične o njih preveč premišljevati. Ni nujno, da bo zavestno ali  z razumom 

sporočila razbral. Včasih je bolje, da vse skupaj prepusti podzavesti (Fast, 1973). 
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4.1 Opredelitev nebesedne komunikacije 
 

Opredelitev pojma nebesedno komuniciranje je na videz preprosto. Če besedno komuniciranje 

pomeni z uporabo besed, potem »ne« besedno pomeni komuniciranje brez besed. Pri opredelitvi 

nebesednega komuniciranja moramo upoštevati določena pravila komuniciranja. Komuniciranje je 

k drugemu usmerjeno dejanje, ki je kodirano, to pomeni transformirano iz kognicije v znak ali 

simbol in simbolno. Vsebuje simptomatično vedenje, ki funkcionira kot simbol, ki ima pomen za 

udeležence komunikacijske situacije in je pri tem interakcijski proces dvosmeren (Ule, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Oblike nebesedne komunikacije (Vec, 2005, str. 56) 
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Nebesedno sporazumevanje je vsako sporazumevanje, ki ne vključuje besed ali simbolov, ki besede 

nadomeščajo. Ločevanje med besednim in nebesednih sporazumevanjem ni tako preprosto. V vsaki 

izrečeni besedi so tudi »nebesedna sporočila«, kot na primer hitrost, s katero izgovorimo besedo, 

poudarek in ritem, ki ga damo besedi, glasnost besede in podobno. Tem elementom pravimo zvočni 

signali (Vec, 2005). 

Z nebesedno komunikacijo obveščamo svoje sogovornike, ali jih pazljivo poslušamo ali ne. 

Sporočamo jim svoje strinjanje ali nestrinjanje, znake neodobravanja ali dvoma, jih usmerjamo in 

podobno. Sporočila nebesednega sporazumevanja se prepletajo z besednim, ga podpirajo, mu 

nasprotujejo in na splošno dajejo govoru neko življenjskost (Ule, 2005). 

Nebesedni znaki so še posebej močni v komuniciranju stališč, čustev in naklonjenosti, sporočila, ki 

so pogosto težko ali težje besedno izražena (Forgas, 1985). Njihova osnovna vloga je omogočanje 

ustvarjanja socialnih kontaktov (Vec, 2005). 

Nebesedne sposobnosti vključujejo kodiranje in dekodiranje čustev, obvladovanje in regulacijo 

svojih čustvenih stanj in spretnost dobre nebesedne interakcije. Te spretnosti predstavljajo in 

zagotavljajo uspeh v vsakodnevnih socialnih interakcijah (Feldman, 1992). 

 

4.2 Nebesedna komunikacija in družba/okolje 
 

Nebesednih znakov se človek uči z opazovanjem in posnemanjem. Dedne zasnove in zapisi se z 

medosebnimi odnosi razvijejo ali preoblikujejo. Nebesedna sporočila so povezana s čustvi in 

sčasoma pridobijo bolj ali manj stalne pomene. Ljudje smo vsakodnevno v odnosu z drugimi 

ljudmi. S tem nenehno vplivamo na njih in njihovo razpoloženje, se čustveno odzivamo in tudi 

opazujemo ravnanje drugih. V zelo kratkem času naredimo na druge vtis. Lahko je pozitiven ali 

negativen in si z njim pridobivamo naklonjenost ali odpor. Okolje iz katerega primarno izhajamo, 

nas najbolj določa. Naučimo se določenih signalov in kretenj, ki jih ponotranjimo in tudi oddajamo 

ter jih s spremembo okolja težko opustimo oziroma spremenimo. Na različne načine ljudje pokažejo 

svoj položaj v družbi, svojo premožnost in osebne značilnosti, ki se odsevajo skozi različne 

nebesedne znake. Nebesedna komunikacija je vedno odražala neke vedenjske vloge, vpete v 

vrednote in norme določene družbe (Selič, 2007). 

Pri vseh ljudeh se bolj ali manj osnovna čustva na obrazu enako odražajo. Posledično lahko trdimo, 

da so osnovni čustveno pogojeni izrazi na obrazu prirojeni. Velik del človekovih osnovnih 

nejezikovnih navad je naučenih. Pomen mnogih kretenj in gibov pa določa kulturno okolje (Pease, 

1986). 
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Osnovne kretnje sporazumevanja v različnih delih sveta so bolj ali manj enake. Kadar so ljudje 

srečni, se smejejo, kadar pa so žalostni ali jezni, pa namrščijo čelo in mrko gledajo. Kretnja, ki je 

lahko običajna in popolnoma razumljiva v enem kulturnem okolju, v drugem nima istega pomena, 

ali pa izraža nekaj drugega (Vec, 2005). 

Povprečen človek, ki ne pozna vseh kulturnih vidikov nebesedne komunikacije, si velikokrat 

popolnoma napačno razlaga nebesedna sporočila drugega (Fast, 1973).  

Razumevanje nebesedne komunikacije je odvisno od namena, situacije in okolja. Nenaden, hiter, 

intenziven gib lahko vsebuje popolnoma drugačno sporočilo kot gib narejen v mirnejšem tempu 

(Molcho, 1996). 

 

Ljudje prevzemamo v družbenem življenju veliko različnih socialnih vlog. Vsak ima svoje 

predstave in pričakovanja o vedenju, ki je primerno ali ustrezno za določeno vlogo. Tisti, ki ne 

ravnajo v sladu z njimi, so »kaznovani«. Raziskave so pokazale, da se ljudje podrejajo in sledijo 

neki avtoriteti, tudi če sami mislijo, da tisto, kar avtoriteta od njih zahteva, ni prav. Tako navzočnost 

drugih ljudi, vpliva na naše vedenje na več različnih načinov (Selič, 2007). 

Fast (1973, str. 22-25) navaja: »Lahko nekdo s katero od mnogih kretenj sporoči ostalim natančno 

to, kar je mislil, ne glede na razliko v barvi kože, v rasi, veroizpovedi, izobrazbi? Z drugimi 

besedami, ali je nasmeh na primer vedno dokaz, da se človek zabava? Kaj pa mrščenje, ali povsod 

pomeni neugodje? Če zmajemo z glavo, bomo mar vsem ljudem povedali, da mislimo ne? In če 

prikimamo, bo vsem jasno, da se strinjamo? So to znamenja skupna in enaka pri vseh ljudeh? In če 

so, smo jih podedovali in lahko z njimi odgovarjamo na čustvena vzburjenja?« 

 

Znanstveniki so ljudem iz različnih kulturnih okolij pokazali fotografije obrazov v določenih 

čustvenih stanjih. Ti so jih »prepoznali« in vedeli, kaj jim ljudje hočejo z mimiko povedati. To je 

dokaz, da se ljudje izražanja čustev ne naučijo in da ta niso odvisna od okolja, v katerem živijo. Na 

kratko bi lahko rekli, da naše nebesedno sporazumevanje izvira iz nagona, nekaj je naučenega, 

nekaj pa pridobimo s ponavljanjem ali oponašanjem. Socialno ali družbeno vedenje je praviloma 

vrednoteno višje od individualnega. Že otrok se nauči zadrževati svoja čustva. Primer je, ko starši 

velijo svojemu otroku, da prijazno pozdravi človeka, do katerega ne čuti nobenega zanimanja ali 

simpatije. Konflikt med individualnimi nagnjeni in pričakovanji družbe je zelo očiten. Če ima 

človek o sebi pozitivno mnenje in je samozavesten, to izžareva s svojim telesom, kar se kaže v 

njegovem svobodnem dihanju in lahkem gibanju (Molcho, 1996). 
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Vtis, ki ga naredimo na druge, lahko spremenimo samo tedaj, ko spremenimo stališče do samega 

sebe. Poznani so primeri različnih tipov ljudi in njihovega vedenja. Skromnež zadržuje svoje gibe, 

govori polglasno in njegove kretnje so majhne. Če drugi ne bodo izpostavili njegovih sposobnosti, 

jih tudi sam ne bo. Zapetež spoštuje vse tabuje, se zna obvladovati in zadrževati ter se ravna po 

nekem socialnem vzorcu. Zamegljevalec se izogiba kritiki in ne želi nič oprijemljivega. Vseskozi je 

v gibanju nemiren, govori nerazločno, misli ali dejanja nikoli ne dokonča. Pogosto spreminja svoja 

stališča in se izogiba zastavljanju ciljev. Osvajalec je vedno na preži in usmerjen v cilj. Pri 

doseganju zastavljenega cilja, bo premagal vsako oviro, pa četudi ne na lep način. Neodločnež se ne 

more ničemur odreči, saj si noče zapreti nobenih poti. Svoje gibe ne izpelje do konca in neprestano 

spreminja stališča. Igralec se giblje s širokimi kretnjami in zamahi, s čimer poudarja svoje potrebe 

po prilaščanju prostoru. Vedno želi biti v pozornosti. Stopa počasi, da bi ga drugi opazili in 

občudovali. Akcionist hitro govori in se hitro premika. V poplavi izrečenih besed ne pričakuje in ne 

želi dobiti povratne informacije. Žrtev se že načelno podreja. Če se že odloči za odprte kretnje, so te 

po navadi v položaju vprašanja oziroma ne vedenja. Samozavestnež stoji pokončno. Pogled usmerja 

prosto naprej. Njegov ritem ni nikoli prehiter ali mrzličen. Patriarh si samoumevno prilašča čast in 

spoštovanje. Rad deli nasvete, a sam jih le malo sprejema (Molcho, 1996). 
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5 TIPOLOGIJA NEBESEDNIH SPOROČIL 
 

V socialnih interakcijah je raba nebesedne komunikacije pretežno nezavedna in pri njej 

uporabljamo signale: stik s pogledom, izrazi obraza, drža, kretnje, dotik, medosebne razdalje in 

obleka (Selič, 2007). 

Znani raziskovalec nebesednega komuniciranja Mehrabrian (1972 v Ule, 2005 ) je ugotovil, da se 

vsi neverbalni znaki razvrščajo v tri dimenzije: 

- Znaki nadzorovanja, ki sporočajo socialni nadzor in statusne razlike; 

- Znaki zaupnosti ali neposrednosti, ki sporočajo ocene drugih, simpatije, občutke 

naklonjenosti in tudi odbojnosti;  

- Znaki aktivnosti, ki sporočajo pozornost in pripravljenost na reagiranje. 

Med znake zaupnosti spadajo stik s pogledom, telesna orientacija, pomik telesa naprej v smeri 

sogovornika, majhna medosebna distanca in dotik. Med znake nadzorovanja spadajo prekrižane 

roke, napeto telo, nagib telesa, napete roke, prekrižane noge. Med znake aktivnosti spada gibanje 

nog, kimanje z glavo, mimika obraza in prijaznost, obseg glasu, hitrost govora in poudarki v njem 

(Ule, 2005).  

 

Nebesedna sporočila lahko razvrstimo v nekaj vodilnih kanalov nebesednega 

komuniciranja: 

5.1  Glas in objezikovni ali paralingvistični znaki 
 

Paralingvistični ali objezikovni znaki spremljajo govorno komunikacijo. To so na primer barva 

glasu, naglas, melodija, jakost. Ti znaki nimajo samostojne komunikacijske vloge (Ule, 2005). 

5.2 Pogled in menjava pogleda 
 

Večkrat storimo napako prvega vtisa. Šele ponavljajoča izkušnja nam daje možnost preverjana in 

oblikovanja veljavnih zaključkov. Ob srečanju je stik s pogledom zelo pomemben in ta naj bi trajal 

tri sekunde. Kar je dlje, lahko nakazuje sovražnost oziroma dominantnost. Je tudi najpomembnejše 

nebesedno vodilo in pomemben izraz čustev.  Poznamo tudi izraz »dominantni« stik s pogled. 

Primer je, ko učitelj stoji pred tablo na višjem položaju in gleda navzdol. Kjer oči niso na isti ravni, 

je določena (pre)moč tistega, čigar pogled seže nad pogled drugega (Selič, 2007). 
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Primeri najpogostejših pomenov vezanih na oči 

Pogled v oči in vzpostavljanje neposrednega stika s pogledom predstavlja samozavest, odkritost in 

trdnost človeka. Medtem ko pogled mimo ponazarja negotovost, zamišljenost, osredotočenost ali 

ošabnost. Širjenje, oženje zenic pomeni zanimanje ali nezanimanje in nejevoljo. Človek s pogledom 

navzdol pokaže nezanimanje ali ponižnost. Če pa človek mežika, kaže svojo nervoznost ali 

pritrjevanje. S spuščanjem in stiskanjem vek, človek nakazuje jezo ali zamišljenost. Dviganje obrvi 

je jasen signal nejevere, začudenja ali ošabnosti. Kadar pa človek umakne svoj pogled, s tem pokaže 

svoj strah, neodkritost in slabo vest (Selič, 2007).  

Zanimivo je, ko je človek vznemirjen, se mu zenice povečajo in so štirikrat večje kot v normalnem 

stanju. Jezno in odklonilno razpoloženje pa zenice skrči do velikosti bucikine glavice, čemur včasih 

pravijo »strupen pogled« (Pease, 1986). 

Pogled je eden od najpogostejših in najbolj učinkovitih nebesednih signalov in ima tri vloge: 

čustveno (ekspresivno), regulativno (urejevalno) in nadzorovalno. Za starše predstavlja pogled tudi 

vzgojni ukrep do otrok, ko skušajo starši kaznovati otroka bodisi z ignoriranjem ali s 

podaljševanjem pogleda (Ule, 2005). 

Mlajši otroci, ki mnogo bolj dobesedno jemljejo starše, občutijo ob takšnih pogledih strah. Če želijo 

starši izzvati spremembo pri otrokovem obnašanju, morajo komunicirati z njimi tako, da imajo oči 

na enaki višini kot njihovi otroci. Pogled s ptičje perspektive ni namenjen učinkovitim vzgojnim 

spremembam (Selič, 2007).  

 

Stik s pogledom ima pri komuniciranju štiri pomembne funkcije (Vec, 2005): 

 

1. Uravnavanje poteka pogovora 

Sporazumevanje med dvema se prične takrat, ko drug drugega pogledata. Dokler sogovornik 

ne naredi premora in nas pogleda, ne spregovorimo, ali ga prekinjamo. Velja tudi obratno. 

Kadar želimo končati svojo misel in sporočiti sogovorniku, da bo sedaj on na vrsti, mu to 

nakažemo s pogledom.  

2. Dajanje povratne informacije sogovorniku o tem, kar je povedal 

Stik s pogledom daje pomembne povratne informacije v interakciji med ljudmi. 

Znanstveniki so preučevali pogovor med dvema, ko je eden izmed njiju nosil očala in tako 

drugemu onemogočil stik s pogledom. V takih okoliščinah je pogovor potekal mnogo bolj 

zadržano ter z več premori in prekinitvami, kot takrat, ko je bil stik s pogledom mogoč. 

Kadar med sogovornikoma ni očesnega stika, govorec misli, da ga poslušalec ne posluša.  
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3. Izražanje čustev 

Kadar je človek zaljubljen, se to čustveno stanje pokaže tudi preko nezavednega širjenja in 

oženja zenic. Tudi ko gledamo nekoga ali nekaj, kar nam je všeč, se nam bo očesna zenica 

razširila. Nezavedno tako sporočamo drugemu svoje trenutno čustveno stanje. 

4. Informiranje o odnosu 

Očesni stik ne govori le o čustvih, temveč tudi o celotnem odnosu med ljudmi. Več kot 

imamo z nekom stikov s pogledom, bližje smo mu. Na drugi strani pa strmenje v ljudi 

pogosto povzroči neprijetne občutke v drugem. Stik s pogledom je velikokrat tudi izraz 

potrebe po odobravanju s strani drugih.   

Kot izpostavlja Seymour (1996, str. 46): »Za vzpostavljanje stika ni potrebo, da vam je sogovornik 

všeč - z usklajevanjem samo gradite most do njega, da ga boste lahko bolje razumeli«. 

 

S svojimi očesnimi premiki lahko nezavedno 

pokažemo drugim tudi, kako razmišljamo. 

Nevrološke študije so pokazale, da je premikanje 

oči vodoravno in navpično povezano z 

aktiviranjem različnih delov možganov.  

Vzorci na sliki so splošni, zato obstajajo seveda 

tudi izjeme. Ko želimo ugotoviti ali držijo, moramo 

pogledati tudi druge dele telesa, kako se odzivajo, 

da lahko dobimo potem pravo sliko (Seymour, 

1996). 

 

5.3  Govorica obraza, izrazi obraza 
 

Ko komuniciramo s človekom, se najprej 

zaustavimo na njegovem obrazu. Na njem lahko 

razberemo različna občutja, čustvena stanja, 

mnenja, stališča in številne druge informacije. 

Dobro pa je vedeti, da nam bo človek najlažje lagal 

prav z izrazi svojega obraza (Molcho, 1996). 

 

 

 Slika 2: Vzorci očesnih premikov (Seymour, 1996, str. 

65) 
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Hote ali nehote vsak izmed nas iz dneva v dan ocenjuje druge po njihovem izrazu obraza. 

Velikokrat lahko slišimo, da ima nekdo »pošten obraz« ali pa da »skriva svoj pravi obraz« (Young, 

1996).   

Za človeka je zelo pomembna sposobnost natančnega gibanja obraza. Čeprav se lahko izraz obraza 

zelo hitro spreminja- nekateri izrazi trajajo samo 0,2 sekunde, je to dovolj, da lahko pravilno 

prepoznavamo pomen tega izraza (Vec, 2005). 

 

Pojem mimika zajema vse pojave, ki jih lahko opazujemo na človekovem obrazu. To so poteze 

obraza, stik s pogledom, smer pogleda, vsa gibanja glave, kot tudi psihosomatski procesi, na primer 

prebledevanje. Obrazne mišice je zelo težko nadzirati. Lažje bomo ohranili mirne roke in noge, kot 

da bi poskušali nadzorovati svojo obrazno mimiko. Pri interpretiranju nebesednih sporočil je zelo 

pomembno, da je mimika skladna s tem, kar povemo z besedo. Če je neskladje močno, ga bo 

prepoznal še tako neizurjeni opazovalec (Birkenbihl, 1999).  

Obraz delimo na tri območja: 

1. Čelno območje (vključno z obrvmi): 

Čelo s svojimi gubami in obrvmi sporočata o procesu mišljenja in preučevanja. Vodoravne čelne 

gube naj bi nakazovale veliko pozornost, ki je lahko prestrašenost, strah, počasno dojemanje, 

osuplost, začudenje, zmedenost ali presenečenje. Navpične čelne gube pa naj bi nakazovale, da je 

vsa pozornost usmerjena na nekoga oziroma na nekaj. Lahko jih opazimo, kadar smo jezni ali 

razdraženi (Birkenbihl, 1999). 

Hiter dvig in spust obrvi je kretnja, ki jo naredimo, ko nekoga prvič pozdravimo. Je lahko tudi znak 

prepoznavanja osebe, ki smo jo že srečali. Če ima človek povsem dvignjene obrvi, pomeni da 

dvomi o resnici besed, ki jih drugi pripoveduje. Ob presenečenju pa opazimo, da ima človek samo 

napol – dvignjene obrvi. Ko se človek ne odziva in ne daje komentarjev, bodo tudi njegove obrvi 

ostale nepremične. Pol – znižane ali do konca spuščene obrvi pa so znak jeze (Selič, 2007). 

2. Srednji obraz 

Pri opazovanju srednjega obraza smo pozorni na velikost zenic in na stik s pogledom (Birkenbihl, 

1999). 

Kadar človek veliko mežika ali med pogovorom požira besede in ga drugi slabo razumejo, to 

pomeni pomanjkanje samozavesti, kar drugi hitro opazijo (Young, 1996). 
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3. Usta in brada (čeljust)                                                    

Usta in področje okoli ust imata veliko simbolnih in funkcionalnih pomenov. Človek, ki ima napete 

mišične čeljusti, stisnjene ustnice in potisnjeno brado naprej, kaže svojo upornost. Kadar človeku 

brada omahne navzdol, je to znak presenečenja, strahu ali groze. Pri sproščenih in negibnih ustnicah 

običajno človek tehta in preverja besede sogovornika. Človek, ki izkazuje vljudnost, ima rahlo 

odprta usta, vidne zgornje zobe in gleda v oči svojega sogovornika. Sramežljiv in podrejen človek 

ima prisekano brado, spodnja ustnica pa mu sega do zgornjega zobnega loka. Ko človeku spodnja 

ustnica sega čez zgornjo, izkazuje strah ali večvrednost. Začudenje, znamenje prekinjanja ali 

prevzemanje besede lahko opazimo na človeku, ko ima odprta usta. Cmokanje z jezikom je gesta, ki 

nakazuje samozadovoljstvo, občudovanje ali izraz dvoma in pomislekov. Ošabnost ali ciničnost bo 

človek pokazal z dvignjenim enim kosom ust ali celo obema. Če ima človek štrlečo brado in 

spodnjo ustnico, s tem kaže na svojo bojevitost in neizprosnost. Ustni kotički ukrivljeni navzdol 

nakazujejo slabo razpoloženje in pesimizem. Nekateri ljudje imajo jamico v sredini brade, ki naj bi 

nakazovala nadutost in domišljavost (Selič, 2007).  

Ena od zanimivih kretenj, ki je enako izrazita pri odraslih kot pri otrocih, je straža pred usti. 

Kretnja, ko dlan pokrije usta, palec pa je stisnjen ob lice, kaže na to, da razum podzavestno poskuša 

zatreti lažnive besede, ki že silijo čez ustnice. Inačice straže pred usti so lahko samo prsti ali pest, 

položeni čez usta. Njen pomen se s tem ne bo spremenil. Če to kretnjo opazimo pri človeku, ki nam 

nekaj govori, je to znak, da laže. Če pa si pokrije usta, medtem ko posluša drugo osebo, je to znak, 

da dvomi v resničnost besed, ki jih sliši (Pease, 1986). 

V vsakdanjem življenju učitelja si lahko s »čeljustnimi« sporočili pomagamo, ko dajemo učencem 

navodila. Če opazimo pri učencih rahlo odprta usta, smo lahko prepričani, da navodila niso 

razumeli in jih bomo morali verjetno še enkrat povedati na drugačen način. Pri učencih lahko 

opazimo tudi zehanje. Nekateri avtorji trdijo, da zehanje ni samo posledica utrujenosti ali 

zdolgočasenosti, ampak tudi nervoze, napetosti, ko učenec morda ne zna odgovoriti na zastavljeno 

vprašanje (Selič, 2007). 

 

5.4 Geste ali kretnje 
 

Med najbolj znanimi oblikami nebesedne komunikacije so geste, ki imajo tudi najobsežnejši in 

najbolj jasen ter določljiv slovar nebesednega sporazumevanja (Ule, 2005). 
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Geste so povezane z jezikom, a predstavljajo svoj pomen na povsem drugačen način, kot besede. Te 

nam odprejo nove načine izražanja svojih notranjih procesov. Drugim omogočajo vpogled v njihovo 

notranje razmišljanje. Geste so kot »notranje okno« v človeški razum oziroma notranje razmišljanje. 

Niso le delčki nebesedne komunikacije, ki bi kazali le naše čustveno ali nervozno stanje (Beattie, 

2004). 

Gibi imajo drugačno funkcijo kot izraz obraza. Večinoma služijo, kot ilustracija pripovedovanega, 

poudarjanju tistega, kar z besedami nismo mogli izraziti, popravljanju povedanega in izražanju 

čustev. Ko se s sogovornikom strinjamo v mišljenju in čustvovanju, bomo to nakazali s podobnimi 

gibi oziroma gestami. To podobnost imenujemo zrcaljenje in s pomočjo le-te lahko vzpostavimo  

stik z drugimi (Vec, 2005). 

5.4.1  Drža telesa 

 

S telesno držo izražamo odnos do sebe in do drugih. S pokončno držo in dvignjeno glavo ter 

usmerjenim pogledom, kažemo svoje zadovoljstvo in odprtost (v svet). Sključena drža, pogled 

usmerjen navzdol in prekrižane roke pred prsnim košem nakazujejo človekovo nedostopnost in 

zaprtost (v svoj svet) (Selič, 2007). 

Drža je tudi sredstvo za sporazumevanje. Kadar smo v družbi, uporabljamo različne tipe drže. Prva 

je vključevalna ali izključevalna drža, ki nakazuje, ali človeka sprejmemo medse ali ga zavrnemo. 

Odločitev sporočimo z rokami ali nogami, ki so usmerjene proti ali stran od novega člana v družbi. 

Drugi drži rečemo »vis-a-vis« ali vzporedna telesna usmerjenost. Pri tej drži sedita ali stojita 

človeka usmerjena drug proti drugemu. Če so v položaj vključene tri osebe, sta dve osebi vzporedni, 

tretja pa je njun cilj.  V primeru štirih oseb, imamo lahko dva vzporedna para. Vzporedna drža, 

nakazuje povezavo tudi med posameznikom in predmetom. Označuje dejavnosti kot so branje, 

poslušanje zgodbe, gledanja televizije, katere oseba lahko opravlja sama. Zadnja drža telesa pa se 

nanaša na člane neke skupine in njihove zmožnosti, da se med seboj prilagodijo. Skupina bo 

skladna, ko bodo njihove drže nekakšni posnetki ali zrcalne slike. Posamezniki, ki bi radi dokazali 

svojo nadrejenost, se bodo namenoma odločili za neskladno držo. Običajno se v razredu  kaže  

neskladna drža med učiteljem in učencem, saj se s tem jasno pokaže razlika v njunem odnosu. 

Voditelj pokaže svojo držo in podrejeni mu v drži sledijo  (Fast, 1973). 

 

V drži telesa je najbolj razvidna sproščenost ali napetost, napadalnost ali obrambno vedenje, stopnja 

zaupanja in podobno. Z držo telesa kažemo naše počutje in odnos do sogovornika ali teme. 

Samozavestnež bo svojo moč pokazal s pokončno, odločno hojo. Plah in sramežljiv človek pa bo 

hodil plašno, tiho in zadržano (Vec, 2005).  
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5.4.2  Dlani in roke 

 

Že od nekdaj je bilo rokovanje izraz dobre namere. Danes se je spremenilo v obliko pozdrava, izraz 

naklonjenosti in spoštovanja. Z načinom rokovanja pokažemo svoje razpoloženje in odnos do 

osebe. Mlahav prijem vzbuja neprijetne občutke in kaže na nepripravljenost za sodelovanje. 

Nasprotno pa čvrst in trden prijem vzbudi zaupanje in naklonjenost. Položaj ponujene roke v 

pozdrav odraža nadvlado nad osebo oziroma njeno podrejanje. Ponujena roka z dlanjo obrnjeno 

navzgor, pomeni popuščanje in predajo položaja. Z dlanjo obrnjeno navzdol pa oseba zahteva svojo 

nadvlado in avtoriteto. Najbolj zanesljiv način odkrivanja odkritosti osebe je opazovanje njegovih 

dlani. Kadar želimo delovati odkrito in pošteno, moramo razpreti vsaj eno dlan v smeri 

sogovornika. Gesta z dlanmi navzgor je odraz našega poslušanja, dogovarjanja in strinjanja s 

sogovornikom (Selič, 2007). 

Z dlanjo lahko ukazujemo. Navzgor obrnjena dlan spominja na kretnjo berača in izraža vdanost 

brez grožnje. Če je dlan obrnjeno navzdol, postanete v trenutku avtoritativni (Pease, 1986). 

 

Dlani in roke so inštrumenti komunikacije. Z njimi podkrepimo in potrjujemo svoje besede. 

Kretnje, ki jih delamo z rokami, so včasih široke in velike, ko moramo govoriti pred večjo množico. 

Včasih pa  jih moramo zavestno omejiti na prostor in število poslušalcev. Z roko položeno na usta, 

opozorimo sebe, da moramo počakati zaključek govora sogovornika, čeprav imamo sami že 

pripravljen odgovor (Molcho, 1996). 

 

Nervoza, dolgočasje, nestrpnost, glasbeni navdih nas velikokrat zavedejo, da s prsti ali s kakšnim 

svinčnikom začnemo bobnati po mizi. Prisotni to razumejo kot neotesanost in pomanjkanje interesa. 

Enako velja, če to delamo z nogami. Gibi rok imajo veliko različnih pomenov, čeprav smo v 

nekaterih primerih prepričani v njihovo univerzalnost. Iztegnjen palec v Sloveniji pomeni »ja« ali 

»ok«, v Braziliji »naš iztegnjen in dvignjen sredinski prst«, v Franciji »zanič«, na Japonskem pa 

celo denar ali ženske genitalije (Selič, 2007). 

 

Mimika obraza in kretnje rok sta med seboj povezani, čeprav že vsaka zase veliko »povesta«. 

Zanimivi so gibi rok k ustom, ko se nekdo skuša zadržati, da ne bi povedal česa, kar dejansko misli 

(Birkenbihl, 1999).  

 

Kretnjo  prekrižanih rok pred prsmi, si je človek privzgojil že v zgodnjem otroštvu, ko se je želel 

zavarovati. Kadar je človek v vznemirljivem, odklonilnem ali obrambnem stanju bo s kretnjo 

prekrižanimi rokami čez prsi pokazal, da se čuti ogroženega (Pease, 1986). 
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Zanimiva so tudi povešena in zgrbljena ramena, ki izražajo skrušenost. Opazimo jih v obdobju hude 

potrtosti, zanikanja, jeze ali pogajanja. Lahko pa je tudi  znak, da je naš sogovornik prišel v fazo 

popuščanja. Na primer, dve osebi se pogovarjata, vsaka zagovarja svoje stališče in sta v zelo 

burnem pogovoru. Če opazimo, da je ena izmed njih povesila ramena med pogovorom, lahko 

sklepamo, da je prišel trenutek, ko je ta oseba popustila in drugemu dala prav (Walters, 2003). 

5.4.3  Stopala 

 

Ljudje, ki imajo malo stika s tlemi, konkretno ali v prenesenem pomenu, skušajo zbežati stran.  

Človek, ki stoji na levi nogi, ga v tistem trenutku bolj določajo čustva, tisti pa, ki ima svoje težišče 

na desni nogi, ga bolj vodi razum. Tako lahko tudi med samim pogovorom opazujemo, kako 

sogovornik niha (Molcho, 1996). 

Zanimivo je opazovati stopala človeka, ki sedi s prekrižanimi nogami. Večkrat lahko vidimo, kako 

prekrižana noga s prsti »meša zrak«. To je znak njegove naraščajoče napetosti in nepotrpežljivosti 

(Walters, 2003). 

5.4.4 Praskanje za ušesom in po vratu ter prst v ustih 

 

Pri kretnji, ko si oseba vrta v uho, vleče mečico ali pa upogiba cel uhelj, vidimo nakazovanje, da se 

je naveličala poslušanja in želi spregovoriti tudi sama. Ko se oseba praska po vratu, lahko izraža 

dvom ali negotovost. Kadar si ljudje vtaknejo prst v usta, so v stiski. Nasprotna oseba mora 

poskrbeti, da ji na kakršenkoli način zagotovi varnost in samozaupanje (Pease, 1986). 

Vsaka sprememba, vsak premik našega telesa vpliva na druge dele telesa. Naše telo je 

komunikacijska mreža, ki vse dele našega telesa povezuje v celoto. Če spremenimo položaj enega, 

vplivamo tudi na spremembe in položaj drugih delov telesa (Molcho, 1996). 

 

5.5  Telesni videz ali komuniciranje z videzom 
 

Telo oziroma naš fizični izgled je zelo pomemben v komuniciranju, toliko bolj, če se ga zavedamo 

in  cenimo. Telo je vedno postavljeno na ogled in nenehno navzoče v naši komunikaciji. Že zelo 

zgodaj telesni videz določa položaj med vrstniki. Debelušni otroci veljajo, ne samo me vrstniki, 

ampak včasih tudi med učitelji, za bolj lene, manj bistre in nesporno manj priljubljene. Privlačni 

otroci dobivajo višje ocene in več vrstnikov si želi družiti z njimi (Selič, 2007). 

Telo nam lahko pokaže s svojimi kretnjami zaprtost oziroma odprtost. Če je naše telo nepremično 

oziroma negibljivo, izražamo z njim zaprtost, tudi previdnost ali strah. Roke se bodo zaščitniško 

pomikale pred telesom. Svojo odprtost bomo pokazali z odprtimi rokami, pokončno držo in ravnim 

hrbtom (Molcho, 1996). 
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Poznamo pet osnovnih položajev pri prepoznavanju odprtih in zaprtih kretenj telesa.  

Prvi je napadanje, ko se prsi vidno izbočijo in je pogled usmerjen naravnost proti cilju. Drugi je 

bežanje. Za ta položaj je potreben samo manjši neprijeten in moteč dražljaj na primer glasen šum, ki 

nas prestraši in izzove beg. Nanj se odzovemo tako, da se za trenutek popolnoma zapremo. Nekateri 

ljudje bežijo v mislih, stran od stvarnosti in imajo izmišljene predstave o določenih stvareh. Vsak 

glasen vzklik jih prestraši in spravi v negotovost. Tretji položaj je skrivanje, ki je podoben bežanju. 

Človek in njegovo telo se popolnoma zapre vase, izogiba se neposrednem stiku z očmi in samo 

gleda za možnost svojega skrivališča. Pri odraslem človeku je vsako zatiranje naravnih potreb 

nekakšno skrivanje. Četrti položaj je naraven način človekovega vedenja in sicer iskanje pomoči.  

Oseba se bo postavila v položaj, kjer se bo s telesom nagnila malo v stran in silila k vprašanju »Mi 

lahko kdo pomaga?« Peti položaj je podrejanje. Zanj je značilno upognjeno telo, prsi se stisnejo in 

roke mlahavo visijo ob telesu. Ti ljudje nimajo želje zbežati stran. Kadar upoštevamo pravila igre, 

ki veljajo v naši družbi ali smo si jih postavili sami, govorimo o pozitivnem podrejanju.  

 

Vec (2005, str. 68) izpostavlja: »Sporočila z oblačili, frizurami, nakitom, ličenjem, modnimi 

dodatki, raznimi priponkami, napisi, tetoviranji, risbami in podobno povedo veliko o osebnosti 

človeka, o njegovi vlogi, ki jo ima v skupini, o pripadnosti skupini, o njegovem delu. S takšnimi 

sporočili ljudje odsevamo svojo identiteto ali vsaj del nje. Kadar druge uvrščamo v neke 

prepoznavne skupine, to najpogosteje naredimo prav po zunanjem »izgledu«. 

  

5.6  Telesni stik, dotik 
 

V prvih letih otrokovega življenja sodi dotikanje med najpomembnejše nebesedne signale in zajema 

velik del odnosov med starši in otroci. Dotiki so najbolj dvoumni med nebesednimi znaki, saj je 

njihov namen zelo močno odvisen od narave odnosov med osebami, starosti, spola, situacije in 

podobno. Tudi med kulturami se pravila dotikanja močno razlikujejo (Ule, 2005). 

 

5.7  Komuniciranje s prostorom 
 

Vsako živo bitje potrebuje za svoje življenje in preživetje svoj življenjski prostor. Osebni prostor 

lahko razdelimo na območje intimnosti, osebno področje, socialno področje in javno področje. Naša 

predstava o osebnem prostoru je odvisna od našega socialnega okolja in določena s starostjo ter s 

spolom. Običajno stojimo bližje ljudem svoje starosti in bližje ženskam, kot moškim (Vec, 2005).  
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Ljudje smo občutljivi na prostor in to pokažemo tudi s svojo komunikacijo. Če se v prostoru 

počutimo prijetno, komuniciramo sproščeno in bolj učinkovito. Če pa nam prostor ne ustreza lahko 

to prenesemo na komuniciranje in celo na odnos do drugih, ki so z nami v komunikacijskem odnosu 

(Ule, 2005). 

Ljudje smo med seboj v raznovrstnih odnosih. Zaupanje je osnovni pogoj pod katerim spustimo 

ljudi bližje k sebi. Primer, ko se učitelj približa od zadaj učencu in mu celo položi roke na ramo, je 

lahko gesta za učenca vsiljiva in nelagodna. Učenec lahko s takim vdorom v lastni prostor trpi, zato 

moramo biti previdni pri poseganju v intimni prostor in sprejemati sporočila nebesedne 

komunikacije, ki jih učenec ali ljudje oddajajo (Birkenbihl, 1999). 

Prostor komunikacije in odnosov delimo na štiri območja. Naše najbližje in najbolj ranljivo je 

intimno območje. Človek nima nič proti bližini sami po sebi, dokler drugi ali sam zaradi nje ne trpi. 

Tem bolj ko človeku zaupamo, lažje ga spustimo v svoje intimno območje. Čim višji položaj 

zavzema oseba v družbi, tem večje območje intimnosti mu drugi priznavajo. V osebno območje 

spuščamo osebe, na primer učitelje, nadrejene, podrejene osebe, s katerimi imamo dober odnos, 

vendar ta ni intimni. Družbeno območje zajema odnose z znanci in tistimi, ki nam v naših 

vsakodnevnih opravilih pridejo nasproti, to so policisti, zdravniki, prodajalke in podobno. Območje 

javnosti je vsako območje, ki je večje od osebnega. To je na primer oddaljenost učitelja od razreda 

in vodje od udeležencev (Vec, 2005).   

Introvertiran človek je vase zaprt  in potrebuje več osebnega prostora pri vsakodnevnih opravilih, 

kot tudi pri komunikaciji z drugimi. Ekstrovertirana oseba je impulzivna in se bori za vse, tudi za 

svoj prostor v družbi. V obeh primerih ima nebesedna komunikacija pomembno vlogo. Tu je 

predvsem pomemben položaj, ki ga oseba zavzame, ne pa toliko gibanje. Svoj življenjski prostor 

branimo na različne načine. Eden izmed teh je, da si v socialnem življenju nadenemo masko, učimo 

se posebnega izražanja, ki skriva naša resnična doživljanja (Fast, 1973).  

Ključ dobre socialne interakcije je uspešnost oddajanja in sprejemanja nebesednih sporočil. Že 

najbolj preprosta socialna interakcija potrebuje pazljivo in kompleksno sodelovanje med 

udeleženci. Našemu sogovorcu moramo s svojimi kretnjami neprestano zagotavljati svoje strinjanje 

oziroma nestrinjanje, naš naraščajoč ali nazadujoč interes, in nazadnje našo željo v nadaljevanje 

oziroma zaključek pogovora. Neprijetno se počutimo, ko komuniciramo z ljudmi in nas ti ne 

gledajo in nam ne prikimavajo ali odkimavajo na vsake toliko časa, poleg tega pa stojijo daleč stran 

od nas, kot da bi želeli zbežati (Forgas, 1985). 
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6  INTERPRETACIJA NEBESEDNIH SPOROČIL 
 

Vsakdo izmed nas nebesedno komunicira oziroma nezavedno govori s svojim telesom, le redki pa 

nebesedno komunikacijo razumejo in si jo razlagajo. Besede ali znaki vsebinske ravni posredujejo 

sporočila, telo oziroma nebesedni znaki pa sporočila o sporočilih. Nebesedne znake je mogoče 

razumeti tem bolje, čim boljši so odnosi med sogovornikoma (Birkenbihl, 1999). 

Za učenje veščin sporazumevanja je potrebna vaja, ustrezne povratne informacije in morebitne 

modifikacije. Kadarkoli mislimo, da ima okolje določene utečene modele delovanja, jih lahko 

človek še vseeno preseže ali spremeni. Neverbalna sporočila so večpomenska. Pri razlagi le-teh 

moramo upoštevati kontekst, v katerem se pojavljajo, zgodovino odnosov med udeleženci in 

čustveno ozračje, v katerem poteka proces komunikacije (Selič, 2007).  

Interpretacija nebesednih sporočil je omejena s kontekstom, v katerem se pojavlja. Na primer 

pripiranje oči ob močni svetlobi pomeni prilagajanje na okolje in nima druge komunikacijske 

vrednosti. V drugem primeru, ko pripiramo oči ob napeti diskusiji, lahko to pomeni nestrinjanje, 

osuplost ali zmedenost (Ule, 2005). 

Nebesedna komunikacija zajema proksemiko (položaj, držo, hojo in gibanje po prostoru), gestiko 

(kretnje rok, nog in glave) in mimiko (izraze na obrazu). Obsega vsaj 700.000 »izrazov«. Iz 

ugotovitev številnih raziskav delimo nebesedno komunikacija na tri vrste: naravno ali prirojeno, 

naučeno in mešanico prirojene in naučene (Selič, 2007).  

 

Ko se nebesedni znaki ujemajo z besedami, ki jih oseba govori, to občutimo, kot da nebesedni znaki 

podčrtujejo, podpirajo ali poudarjajo govorjene besede. Če naredi nek govornik na nas zelo dober 

vtis, to skoraj vedno pomeni, da so njegovi nebesedni znaki skladni z besedami, sicer nas ne bi 

mogel prepričati. Skladnost besednih in nebesednih znakov nas prepriča v iskrenost sogovornika 

(Birkenbihl, 1999). 

 

Ljudje imamo večje zaupanje v nebesedne znake pri interpretiranju in reflektiranju sporočil. 

Izvorno smo pozorni na nebesedne znake in ekspresije, ki so verjetno rezultat  filogenetske in 

ontogenetske primarnosti nebesednega znakovnega sistema. Nebesedno izražanje je bolj spontano, 

zato mu bolj zaupamo. Ponuja nam več možnosti za razkrivanje psiholoških in čustvenih informacij 

o udeležencih v komunikaciji. Bolj je primerno za vodenje medosebnih odnosov. Na koncu pa ima 

bistveno vlogo pri verodostojnosti vsebine besednih sporočil. Interpretacija nebesednih sporočil bo 

najbolj korektna, če jih bomo vzeli kot ključ in ne kot dejstva, saj nam bo ta pomagal do 

natančnejše  interpretacije (Ule, 2005).  
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Znane so tri metode preverjanja razumevanja nebesedne komunikacije. Na odprta vprašanja ni 

mogoče odgovoriti na kratko z da ali ne. Ta način ima prednost spodbuditi sogovornika k 

svobodnemu izražanju mnenja. Več kot se oseba besedno izraža, tem bolj uporablja svojo 

nebesedno komunikacijo. S tem poseduje spraševalcu bolj jasne in iskrene odgovore. Paziti 

moramo, da ne postavljamo sugestivna vprašanja, saj ne preverjamo lastnih domnev in s tem ne 

dopuščamo svobodnega izražanja mnenja. Na zaprto vprašanje se jasno in očitno vprašamo, ali smo 

si znak pravilno razložili. Molk je metoda preverjanja nebesedne komunikacije in dosega zelo dobre 

rezultate. K tej metodi sodi tudi aktivno molčanje, ko pustimo, da ostane stavek ne izgovorjen do 

konca. S tem damo sogovorniku misliti, kako bi ga sam zaključil (Birkenbihl, 1999).    

 

Signale nebesedne komunikacije si lahko vsakdo razlaga s svojega stališča in tako nastanejo 

najrazličnejše interpretacije. Nebesedna komunikacija je vedno izrazito subjektivna, tako v 

izražanju kot v pojmovanju. Čim več informacij si pridobimo, tem bolje in natančnejše jo bomo 

znali razbrati in razumeti (Molcho, 1996). 

Ob dobrem poznavanju nebesednih sporočil, se nam odprejo nove razsežnosti dojemanja ljudi, 

njihovih osebnosti, posebnosti in motivacije (Selič, 2007).  

 

Pomembna vloga nebesednega komuniciranja je sporočanje čustvenih stanj in vzpostavljanje 

čustvenih odnosov v komunikaciji. Z nebesednim komuniciranjem bolj  izražamo svoje občutke, 

čustvena stanja in dajemo sodbe drugih. Z besedami žal ne moremo tako dobro izraziti bogastva 

čustev in čustvenih odtenkov. Niso pa vsi ljudje enako sposobni komunicirati kot tudi interpretirati 

svoja čustva (Ule, 2005). 

Za branje govorice telesa je ključna spretnost razumevanja čustvenega stanja druge osebe na 

podlagi njenega govora in opazovanja okoliščin. S tem lahko ločimo dejstvo od izmišljotine in 

stvarnost od domišljije (Pease, 2008).  

 

Raznolikost pomenov nebesedne komunikacije, ni v sposobnostih interpretatorja, marveč v uspehu 

opazovanja celote in prepoznavanju delcev. Za marsikoga je pol poti do spoznanja pomena 

nebesednih sporočil, že nekaj več usmerjene pozornosti (Selič, 2007).   

V vsakdanjem življenju smo neprestano prepleteni z različnimi odnosi. Človeku se veliko stvari 

zgodi sočasno. Ne moremo natančno vedeti, kaj se bo zgodilo ali kakšna bo komunikacija, saj odziv 

enega človeka vpliva na komunikacijo drugega. Nepretrgoma se odzivamo na povratno informacijo 

in s tem nadaljujemo komunikacijo (Seymour, 1996).  
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 Univerzalnost znakov nebesedne komunikacije 

 

Najprej se nam postavi vprašanje ali univerzalni znaki sploh obstajajo. Večina ljudi si ne more 

predstavljati, da ne bi obstajal vsaj en univerzalen znak. Živimo v svetu, ki ima veliko različnih 

kultur, vsaka kultura lahko nasprotuje naši univerzalnosti znakov, kot na primer prikimavanje za 

»da« in odkimavanje za »ne« (Birkenbihl, 1999). 

Nekatere študije pa so pokazale, da ne glede na kulturno okolje v katerem živimo, vsi poznamo 

nekatere univerzalne znake za naslednja čustva: srečo, žalost, presenečenost, strah, jezo in gnus 

(Trenholm, 2008). 

Zastavimo si vprašanje: »Kaj nam pomeni en košček sestavljanke?« Sam po sebi košček ne 

predstavlja nič. Šele, ko ga postavimo na svoje mesto v sestavljanki, kamor se prilega, nam odkrije 

celoten pomen. Enako je pri nebesedni komunikaciji, kjer tema in okoliščine komunikacije tvorita 

skupaj določen pomen (Seymour, 1996). 

Besedni jezik ima besede, kot svoje orodje komunikacije. Nebesedni pa kretnje in druge nebesedne 

znake. Kretnja je kot beseda in beseda ima lahko več pomenov. Smiselno je opazovati vse 

nebesedne znake, ocenjevati usklajenost jezikovnega sporočila in telesnih gibov ter jih preučevati še 

s stališča pomenske povezave, v kateri nastopajo (Selič, 2007). 

 

Če želimo razumeti in dobro zaznati nebesedna sporočila, moramo obvladati dva procesa. Znak 

moramo zaznati, na primer nervozno grizenje ustnice in ga občutiti (kako se ta trenutek počutimo). 

Ta povezava nam da vedeti, kako se drugi počuti ob istem dražljaju. Pridobivanje spretnosti 

vživljanja v druge oziroma interpretiranje drugih nebesednih sporočil, dobimo ob zaznavanju 

lastnih procesov. Čim bolj se bomo sposobni vživeti v svoja čustva, tem bolj bomo lahko razumeli 

tudi druge (Birkenbihl, 1999). 

Pri interpretaciji nebesednega vedenja moramo vedno dopustiti možnost, da ni vse tako, kot se zdi. 

Nebesedno vedenje nam govori o čustvenem stanje določene osebe, zato univerzalen pomen ni 

mogoč (Mladenovič, 2012). 

 

Prepoznavanje laži v nebesedni komunikaciji 

»Laži so »olje«, ki maže naše medsebojne odnose, da ohranjamo prijateljske družabne zveze. 

Imenujemo jih dobrohotne laži, ker je njihov cilj potolažiti druge, namesto da bi jim vrgli v obraz 

hladno, kruto resnico. Raziskave kažejo, da so družbeni lažnivci- čeprav vemo, da se nam lažejo - 

bolj priljubljeni od tistih, ki nenehno govorijo resnico« (Pease, 2008, str. 142). 

Vsakdo se lahko nauči sporočati tisto, kar v resnici skriva v sebi. Veliko pa je načinov, kako lahko 

ponaredimo govorico telesa ali nebesedno komunikacijo, da dosežemo želen uspeh (Fast, 1973). 
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Najprimernejša starost za opazovanje nebesedne komunikacije je okoli osem let. Otroci (še) ne 

znajo manipulirati svoje nebesedno komuniciranje, uporabljajo prirojene, »naravne« znake in se 

prvinsko odzivajo. Osemletni otroci so običajno nekoliko manj zahtevni, hkrati pa bolj spontani 

partnerji pri učenju (Selič, 2007). 

»V svojih prvih letih življenja se otrok nauči pravil o nebesednem vedenju. Nauči se zakrivati svoje 

nebesedno vedenje in posnema vzorce nebesednega vedenja, ki jih z leti prakse tudi uspešno 

uporablja v svojem nadaljnjem življenju. Pri otrocih je zato nebesedno vedenje dosti bolj nagonsko 

in brez skritih motivov. Ko je žalosten, bo na ves glas jokal, ob smešni situaciji se bo na ves glas 

smejal, ko bo prekršil pravila, bo jasno pokazal, da je kriv. Ko odrastemo, se naučimo skrivati svoja 

prava čustva, misli in namene, postanemo bolj zaprti in skrivnostni« (Mladenovič, 20012, str. 9). 

Ko nam otrok laže ali nam nekaj prikriva, skrije svojo dlan za hrbet. Kadar ljudje želijo biti odkriti 

in pošteni, bodo eno ali obe roki razprli proti sogovorniku. Človek oddaja s svojimi odprtimi dlanmi 

eno najmanj opaženih in najmočnejših sporočil nebesedne komunikacije (Pease, 1986). 

 

Kot zanimivost prepoznavanje laži pri moških in ženskah, je pogostejše požiranje sline. Pri moškem 

se to bolj opazi navzven zaradi povečanega adamovega jabolka (Pease, 2008).  

Poznamo različne spremljevalce »skoraj« laži, še posebej pri otrocih. Kadar se otrok dotika samega 

sebe, gre tu za gibe, namenjene zmanjševanju napetosti in tolažbi. Otrok se gladi po roki, dotika 

svojega obraza ali se igra s svojimi lasmi, saj skuša s tem razbremeniti ali ublažiti občutek tesnobe. 

Napeta usta ali šobljenje ustnic je znak, da otrok o nečem razmišlja. Tesno stisnjena usta pa so znak 

velike napetosti in vedenje, da ta nekaj prikriva. Nagibanje glave je znak razmišljanja in 

zamišljenosti. Ko otrok ne želi lagati, bo takrat razmišljal, česa nam ne bo omenil. Najbolj tipičen je 

pri otrocih pogled navzdol. Ko nam otrok kaj prikriva, se izogiba stiku s pogledom. Kretnja roke na 

hrbtni strani vratu je znak negotovosti in zbeganosti (Selič, 2007).  

Za dobro ocenjevanje nekoga je potrebno, da ga dokaj dobro poznamo. Vedeti moramo, kakšni so 

njegovi običajni vzorci vedenja v medosebnih odnosih, tako z nami in tudi z drugimi. Šele 

primerjava običajnih vedenjskih vzorcev z novimi lahko privede do ugotovitve morebitnega 

zavajanja. Učinkovitost odkrivanja zavajanja se veča, kadar opazujemo samo telesne gibe, ne pa 

tudi izrazov na obrazu. V nekem trenutku smo se že vsi  soočali z lažmi. Bodisi je bilo to v strahu 

pred kaznijo, ali pa v želji da bi dobili kakšno nagrado. Laganje seveda ni lahkotno opravilo, ki 

vpliva na vedenje in se odraža v naši nebesedni komunikaciji. Drugi pri tem lahko opazijo nekatere 

naše kretnje: grizljanje ustnice, igranje z lasmi ali uhani, neprediren in narejeno spokojen obraz, 

nenaravno visok glas, zatikajoč govor, nejasne izjave, veliko drobnih gibov, pospešeno mežikanje, 

izogibanje stiku s pogledom in podobno (Selič, 2007). 
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Dan za dnem skrivamo svoje občutke za masko in poskrbimo, da imamo več obrazov v svojem 

družbenem življenju. Z masko ne moremo skriti nekaterih reakcij, ki niso odvisne od naše volje. Na 

primer, kadar nam kaj ne gre po načrtih, se rado zgodi, da se začnemo potiti. Drugič se nam bodo 

tresle roke ali noge, zaradi strahu ali anksioznosti. Ko človek neha govoriti, to še ne pomeni, da je 

prekinil svoje sporazumevanje s telesom. Morda sporoči »napačen« odgovor, vendar ne onemi. Ko 

otrok odrašča in se razvija v osebnost, ima žal največkrat že zgrajeno masko, ki jo mora nositi v 

svet. Maska v dandanašnjem času ni več sredstvo zaščite, ampak človeka spreminja v pohabljenca, 

ki je čustveno in duševno ter sčasoma tudi telesno negiben (Fast, 1973). 

 

Besedno sporazumevanje tako postane naša maska in sredstvo za zatiranje iskrenih medsebojnih 

odnosov. Če bi opustili besedno komunikacijo in uporabljali le govorico telesa, bi resnica kmalu 

prišla na dan (Fast, 1973). 

 

Nebesedna komunikacija služi kot odlično orodje za odkrivanje resnice, kaj so naše prave želje in 

kako jih izražamo. Opazovanje lastnega nebesednega vedenja nam razkrije naše prave misli in 

čustva. V današnjem času  je  samoprevara pogost pojav pri vseh ljudeh (Mladenovič, 2012). 
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7  UČITELJI IN NJIHOVA UPORABA NEBESEDNE 

KOMUNIKACIJE 
 

Nebesedna komunikacija je potencialno pomembnejša v razredu, ker ji učitelji in učenci bolj 

verjamejo in zaupajo, kot besedni. Nekatera sporočila so lahko prenesena samo po nebesednem 

kanalu, kar daje nebesedni komunikaciji še večji pomen. Učitelji v razredu poučujejo večje število 

učencev in morajo vsem hkrati posredovati vsebine in navodila. Tu se kaže še posebej praktičnost 

uporabe nebesedne komunikacije, saj s svojim nebesednim izražanjem velikokrat več povemo, ali 

povedano »podkrepimo« še s svojimi kretnjami in ne le z besedami. Pogled, drža ali mimika 

večkrat povedo vse in je razred hitro spet umirjen in discipliniran (Neill, 1991). 

Ker želijo imeti učitelji učinkovito komunikacijo v razredu, morajo biti odprti za sprejemanje in 

oddajanja svojih besednih, še zlasti pa nebesednih sporočil. Dober učitelj je tisti, ki posluša ne samo 

besede, ampak tudi skrita sporočila nebesedne komunikacije. Ta nam velikokrat povedo, če se 

nekdo z nami strinja ali ne strinja, ali nam posveča vso svojo pozornost ali ga to dolgočasi in ne 

zanima. Nebesedne komunikacije se moramo naučiti in jo tudi vaditi (Miller, 2000). 

 

Učitelji bi se morali zavedati pomena nebesedne komunikacija v razredu zaradi dveh ključnih 

razlogov. Postali bi boljši prejemniki učenčevih sporočil in pridobili bi si sposobnost pošiljanja 

pozitivnih signalov  učencem. Ti bi še bolj podprli njihovo poučevanje in bi se znali izogibati 

negativnim signalom, ki bi ovirali njihovo delo in učenje. Biti dober prejemnik učenčevih sporočil, 

ne pomeni samo poslušati izrečene besede, ampak tudi  paziti in opazovati sporočila njihove 

nebesedne komunikacije. Z nebesedno komunikacijo učitelj izraža svoje strinjanje ali nestrinjanje 

oziroma, kaj pričakuje od učencev in še vrsto drugih občutij. Učenci so dojemljivi do teh občutij in 

jih prepoznajo pri učiteljih, kot tudi pri svojih sošolcih (Miller, 2000). 

 

Pri učiteljih velja zmotno prepričanje, da so se z »darom« nebesedne komunikacije rodili in se zato 

odločili za ta poklic. Nekatere značilnosti učiteljeve nebesedne komunikacije so res prirojene, 

ampak moramo vedeti, da se je večina učiteljev morala nebesedne komunikacije naučiti. Kakor tudi, 

kako jo sprejemati oziroma jo oddajati. To ni  »nadnaravna sposobnost« ljudi učiteljskega poklica 

(Neill, 1991). 

 

Če se lahko igralci naučijo kontrolirati svojo nebesedno komunikacijo in jo znajo uporabljati takrat, 

ko je to potrebno, bi se prav tako lahko učitelj naučil kontrolirati svojo nebesedno komunikacijo in 

bi jo s pridom uporabljal takrat, ko bi bilo to potrebno (Feldman, 1992). 
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Kot navaja Paladin (2011, str. 44): »Več naprej nagnjene drže, fizične bližine, več vzajemnega 

očesnega stika, odprte drže rok in telesa, več direktne usmerjenosti telesa, več dotikanja, bolj 

sproščena drža ter več pozitivnih obraznih in vokaličnih izrazov kaže na bolj pozitiven odnos med 

sodelujočimi v interakciji.« 

 

Učitelji bi morali ustvariti vzdušje in interakcijo s svojimi učenci. Nekateri raziskovalci menijo, da 

bi lahko učitelji svobodno izražali svoja čustva učencem, dokler ne pride do »slabih« ali 

»negativnih« čustev. Po navadi naj bi jih pri šibkih in manj uspešnih učencih morali skrivati. 

Nekateri raziskovalci so mnenja, da bi morali imeti učitelji pri podajanju in razumevanju snovi enak 

odnos do vseh učencev, brez izjeme. To je nemogoče v heterogenih razredih, kjer se učenci 

razlikujejo med seboj. Učitelji se morajo spoznati z vsakim učencem posebej in jim ponuditi način 

učenja, ki bo prav njim najbolj ustrezal. Učitelji morajo nekako prilagoditi svoje poučevanje na 

način, da se bo razlikoval za posameznike, ampak v celoti ostal enak in pravičen za vse (Feldman, 

1992). 

 

Na pravilnost prepoznavanja čustev učencev vpliva tudi čustveno stanje opazovalca oziroma 

učitelja. Žalost na primer poslabša spretnost posameznika, da pravilno oceni namere, čustva in 

odnose drugih. Ko je oseba žalostna, v nasprotju z veselim ali nevtralnim razpoloženjem, porabi več 

časa, da oceni namere, čustva in odnose drugih in pogosto lahko naredi  tudi več napak (Paladin, 

2011). 

 

Uspeh učencev in učiteljev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je povezan z nebesedno 

komunikacijo. Povezan je z veščinami nebesednega izražanja, ki smo jih dobili ob rojstvu oziroma 

v zgodnjem obdobju in tudi s tistimi veščinami, ki smo si jih pridobili v nadaljnjem razvoju. 

Učiteljevo napredovanje v nebesedni komunikaciji se veča z izkušnjami dela v razredu. Prav tako  

lahko pri učencih opazimo, da se z leti njihova spretnost interpretacije sporočil povečuje.  

Mlajši učenci prepoznavajo sporočila nebesedne komunikacije samo pri osebah, ki jih poznajo. To 

pomeni, da poznajo njihove navade in njihov značaj. Ko pa so učenci soočeni z neznano osebo, je 

za njih interpretacija veliko težja, včasih tudi nemogoča. Odrasli ljudje svoje nebesedne signale ali 

sporočila bolje kontrolirajo kot otroci, zato so tudi učitelji v izražanju nebesedne komunikacije 

boljši, včasih tudi v skrivanju svojih pričakovanj do učencev (Neill, 1991). 
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Raziskovalci so se spraševali, kako učitelji motivirajo učence k učenju. Prišli so do sklepa, da na 

sprejemanje učencev pozitivno vpliva neposrednost in kredibilnost učitelja. Zelo pomembna sta 

medosebna percepcija in komunikacijski odnos med učiteljem in učenci. Pozitiven odnos med 

učiteljem in učenci naj bi vplival na razvoj pozitivnega odnosa do šole. Od učitelja se pričakuje 

sproščen nastop, vtis strokovnosti in profesionalnosti, primerna kakovost in jakost glasu, ohranjanje 

očesnega stika in uporaba gestike v komunikaciji.  

Učenci si ne želijo učitelja, ki bo pogled usmerjal predvsem v svoje oporne točke. Ne želijo 

nesproščenega učitelja s togo držo in niso  indiferentni do zunanjega videza osebe, ki jim posreduje 

določeno vsebino (Paladin, 2011). 

 

V sklepu lahko rečemo, da namerno ali nenamerno naša nebesedna komunikacija sporoča drugim, 

kaj od njih pričakujemo. Pozitivna pričakovanja prinesejo pozitivne rezultate in negativna 

negativne, čeprav si tega velikokrat nočemo priznati (Miller, 2000). 

Nebesedna komunikacija je pomembna v socialni interakciji in integraciji v določene skupine. Prav 

tako pa tudi v izobraževalnem procesu pri kodiranje in dekodiranju nebesednih sporočil ter za boljše 

učne in tudi socialne dosežke (Feldman, 1992). 

 

Pomembno je, da se ljudje zavedamo, da v svojem življenju vseskozi dobivamo in prejemamo 

nebesedna sporočila. To pomeni, da imamo na voljo veliko informacij o drugih in prav tako o sebi. 

Če se lahko osredotočimo na nebesedna sporočila, bomo lažje razbrali počutje drugih, v našem 

primeru učencev, se bomo bolje odzvali na njihovo besedno izražanje (Adler, 2003). 

 

Nebesedna komunikacija pa ni pomembna samo v razredu, ampak je hkrati priprava učencev na 

odraslo življenje (Neill, 1991). 
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8 EMPIRIČNI DEL 
 

8.1  OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so vsakodnevno soočeni z nastopanjem in 

izražanjem pred svojimi učenci in zato je zelo pomembno, da poznajo kvalitete besednega in še bolj 

nebesednega izražanja. Učinkovitost njihovega dela je močno odvisna od kakovosti odnosa med 

njimi in njihovimi učenci, ki ni nič manj pomemben od vsebine, ki jih poučujejo oziroma se jih 

učenci učijo. 

V diplomskem delu sem raziskovala odnos učiteljev in učiteljic do nebesedne komunikacij, kako so 

se jo naučili zaznavati in uporabljati ter na kakšen način po njihovem mnenju vpliva na odnose med 

učitelji in učenci.   

Iz stroke izhaja, da bi moral biti vsak učitelj seznanjen z delovanjem in usmerjanjem svoje lastne 

besedne  in nebesedne komunikacije. Skalar navaja (1999):˝ Če želimo doseči kakovostne premike,  

je treba začeti pri izobraževanju učiteljev. Množična predavanja ne omogočajo dovolj stika s 

posameznikom - prihodnjim učiteljem, onemogočeni so sodelovanje, razpravljanje in spodbujanje k 

uporabi znanja. Formalni, že kar odtujeni odnosi v procesu izobraževanja učiteljev, ne vzpodbujajo 

razvoja tistih lastnosti, spretnosti in stališč prihodnjih učiteljev, ki bi pozneje spodbujali razvoj le 

teh pri učencih. Fakultete, ki med stebri izobraževanja učiteljev poudarjajo le ozko strokovno 

predmetne vsebine, s tem zanemarjajo tiste vsebine, ki bi pripomogle k oblikovanju profesionalne 

podobe učitelja˝. 

Pričakovanja učitelja so, da bo imel znanje, ki je zahtevano za učenje predmetov, posedoval 

empatijo in se odzval pravilno v trenutkih, ko to učenci potrebujejo in hkrati razbiral nebesedne 

znake učencev in kontroliral obenem svoje in jih prilagajal. Ljudje v več kot 60 % komuniciramo s 

svojo nebesedno komunikacijo. Učitelji so pri svojem poklicu vsakodnevno izpostavljeni 

nastopanju pred učenci, zato je za njih še toliko bolj pomembno, da poznajo, razumejo in znajo 

uporabljati nebesedno komunikacijo.   

 

8.2  NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
 

V diplomskem delu sem se osredinila na učitelje in učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju osnovne šole. Zanimalo me je, kdaj so pridobili znanje o nebesednem sporazumevanju, 

kako pomembno je po njihovem mnenju neverbalno komuniciranje v pedagoškem procesu, kako 

neverbalna sporočila prepoznavajo oziroma zaznavajo pri sebi, kakšno je njihovo znanje o uporabi  

različnih oblik nebesednega sporazumevanja, pri komuniciranju z učenci in, če so le-te pripomogle 

k boljšim rezultatom učencev pri usvajanju znanja. 
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Raziskovalna vprašanja diplomskega dela so: 

1: Kako pogosto učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole opazujejo  in 

zavestno uporabljajo nebesedno komunikacijo? 

2: Kje oziroma na kakšen način so učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobili 

znanje o nebesedni komunikaciji? 

3: Na katerih področjih učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole vidijo 

razlike med besedno in nebesedno komunikacijo? 

4: Kje in na kakšen način učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole vidijo 

razlike v nebesedni komunikaciji dečkov in deklic? 

5: Katerim telesnim znakom nebesedne komunikacije dajejo učitelji v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole največ pomen? 

 

8.3  RAZISKOVALNE METODE 
 

Teoretični del diplomskega dela temelji na metodi izbiranja ustrezne literature in preučevanja 

literature. Temelj empiričnega dela je anketa, pri kateri gre za zbiranje podatkov po načrtno 

pripravljenih vprašanjih. 

 

Vzorec: V vzorcu je sodelovalo 48 učiteljic in 2 učitelja iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja  

iz šestih osnovnih šol osrednjeslovenske regije. Učitelji različno dolgo poučujejo na osnovnih šolah.  

 

Pripomočki: Uporabila sem anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz desetih vprašanj, med katerimi je 

8 vprašanj izbirnega tipa in 2 vprašanji odprtega tipa. Vprašalnik sem sestavila sama za namen 

diplomskega dela in je priložen na koncu diplomskega dela v prilogi. 

 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: Po predhodnem dogovoru sem odšla na izbrane šole in 

učiteljem ter učiteljicam razdelila ankete in jih prosila za sodelovanje. Podatke iz vprašalnikov sem 

obdelala z ustreznimi statističnimi postopki in jih v empiričnem delu diplomskega dela opisala ter 

grafično prikazala in razložila v skladu s predstavljeno teorijo v uvodnem delu diplome. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V prikaz podatkov sem vključila odgovore sodelujočih učiteljev na deset vprašanj iz anketnega 

vprašalnika za učiteljice in učitelje prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole. 

Rezultati so najprej prikazani grafično, sledi  interpretacija in odgovori na zastavljena raziskovalna 

vprašanja.  

 

9.1 Učiteljeva pozornost na učenčevo nebesedno komunikacijo 
 

 

Graf 1: Pozornost učiteljev na nebesedno komunikacijo učencev. 

 

Graf 1 prikazuje, da je 31 učiteljic in učiteljev (62  %) pogosto pozornih na učenčevo nebesedno 

komunikacijo, 17 učiteljev in učiteljic (34 %) je vedno pozornih na učenčevo nebesedno 

komunikacijo in 1 učiteljica ali učitelj (2 %) je redko pozoren/na na učenčevo nebesedno 

komunikacijo. Za odgovora »nikoli« in »ne vem, nisem pozoren/na«, pa se ni odločil noben učitelj 

oziroma učiteljica. 

Rezultati nam povedo, da so učitelji in učiteljice skoraj 100 % pozorni na nebesedno komunikacijo 

učencev, ker nihče ni obkrožil rezultata »nikoli« ali »ne vem, nisem pozorna«.  

Učitelji so pozorni na nebesedno komunikacijo učencev, saj je večina odgovorila z vedno oziroma 

pogosto in s tem sem delno odgovorila na svoje prvo raziskovalno vprašanje.  

To je pomembno, še posebej v 1. in 2. razredu, saj je takrat nebesedna komunikacija otrok najbolj 

pristna in je otroci še ne znajo »maskirati« (Selič, 2007). 
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Kako pogosto ste v komunikacijskem odnosu z učenci vašega 
oddelka pozorni na njihovo nebesedno komunikacijo? 
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9.2 Pogostost zavestne uporabe nebesedne komunikacije učiteljev v 

komunikacijskem odnosu z učenci  
 

 

Graf 2:Pozornost učiteljev na zavestno uporabo nebesedne komunikacije. 

 

Graf 2 prikazuje, da 33 učiteljev in učiteljic (66 %) pogosto zavestno uporabljajo nebesedno 

komunikacijo, 10 učiteljev in učiteljic (20 %) vedno zavestno uporabljajo nebesedno komunikacijo 

s svojimi učenci in 7 učiteljev in učiteljic (14 %) le redko zavestno uporablja svojo nebesedno 

komunikacijo. Nista bila izbrana odgovora »nikoli« ali »ne vem, nisem pozoren/na«.   

Rezultati so pokazali, da učitelji in učiteljice pogosto in  zavestno uporabljajo svojo nebesedno 

komunikacijo. 7 učiteljev in učiteljic je odgovorilo, da le redko zavestno uporablja nebesedno 

komunikacijo, vendar je še vedno rezultat » redko«  in ne »nikoli« ali »ne vem, nisem pozoren/na«.  

Tu lahko dopolnim odgovor prvega raziskovalnega vprašanja. Učitelji in učiteljice so pozorni na 

nebesedno komunikacijo učencev in tudi sami pogosto zavestno uporabljajo nebesedno 

komunikacijo. Iz tega lahko sklepamo, da učitelji poskušajo razbrati znake nebesedne komunikacije 

učencev in se sami trudijo, da jih zavestno uporabljajo ter s tem izboljšajo komunikacijo s svojimi 

učenci.  

 

 

 

 

vedno pogosto redko nikoli ne vem, nisem 
pozoren/na 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Odgovori  

Št
ev

ilo
 o

d
go

vo
ro

v 

Kako pogosto v komunikacijskem odnosu z učenci 
uporabljate svojo nebesedno komunikacijo? 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta  Kristina Janež, diplomsko delo 

36 

 

9.3 Delež, ki ga učitelji pripisujejo v nebesedni komunikaciji v 

komunikacijskem odnosu 
 

 

Graf 3: Delež nebesedne komunikacije v komunikacijskem odnosu. 

  

Graf 3 prikazuje, da je največ oziroma 11 učiteljev in učiteljic (22 %) dalo 70 % nebesedni 

komunikaciji v komunikacijskem odnosu. Za odgovor 40 % in 50 % se je odločilo po 10 učiteljev 

in učiteljic (20  %). Sledil je odgovor 80 %, za kar se je odločilo 8 učiteljev in učiteljic (16 %). Po 4 

učitelji in učiteljice (8 %) so se odločili za odgovor 60 % in 90 % . Za odgovore 10 %, 20 % in 30 

% se je odločil po le en učitelj oziroma učiteljica (2 %).  

Pri tem vprašanju si učitelji niso bili složni, saj je med odgovori 70 %, 50 % in 40 % razlika samo v 

enem ali dveh učiteljih. Nebesedno komuniciranje zajema najmanj 70 % delež v komunikacijskem 

odnosu (Seymour, 1996). Odstotki, ki jih učitelji in učiteljice pripisujejo nebesedni komunikaciji, so 

bili nizki, glede na to, da so v prejšnjih dveh vprašanjih odgovorili, da jo uporabljajo pogosto in tudi 

zavestno. Mogoče se na tej točki porodi vprašanje, kaj pravzaprav vse zajema nebesedna 

komunikacija in kaj učitelji in učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju mislijo, da so 

njene sestavine. 
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9.4 Učiteljevo pridobivanje znanja o nebesedni komunikaciji 
 

Graf 4 prikazuje različne možnosti, kjer so si učitelji in učiteljice pridobili znanje o nebesedni 

komunikaciji. Obkrožili so lahko več odgovorov. 44 učiteljev se je odločilo za odgovor č (med 

poučevanjem, na osnovi izkušenj), 17 učiteljev se je odločilo za odgovor a (na fakulteti, v času 

študija), 13 učiteljev se je odločilo za odgovor c (na različnih seminarjih izven fakultete, po 

končanem študiju), 12 učiteljev se je odločilo za odgovor d (drugje) in 7 učiteljev in učiteljic se je 

odločilo za odgovor b (na pedagoški praksi v času študija). 

Rezultat četrtega vprašanja je odgovor drugemu raziskovalnemu vprašanju. Zanimivo je, da je bil 

izbran največkrat odgovor č. Tudi sama sem se največ o nebesedni komunikaciji naučila med 

pedagoško prakso. Učitelji so se z leti izkušenj in svojimi različnimi značaji naučili prepoznavati in 

uporabljati nebesedno komunikacijo. Drugi najpogostejši je odgovor a, ki ga je izbralo 17 učiteljev 

in učiteljic, kjer so si znanje o nebesedni komunikaciji pridobili na fakulteti v času študija. 12 

učiteljev je izbralo odgovor d, kjer so bile obrazložitve, da so si pridobili znanje na raznih 

samostojnih izobraževanjih, preko medijev, študentsko delo animatorja/ke, preko dodatne literature, 

gledališča in tudi iz vsakdanjega življenja.  
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Graf 4: Priložnosti pridobivanja znanja učiteljev in učiteljic o nebesedni komunikaciji. 
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Mnenja sem, da bi moral biti vsak učitelj poučen o nebesedni komunikaciji in jo znal tudi 

uporabljati. Na žalost jo večina učiteljev spozna in se je priuči šele po nekaj letih učenja in delovne 

prakse. Učitelj je ob prvem vstopu v razred običajno ne siguren in zmeden ter ne obvlada svoje 

mimike, kretenj, čustev in jih tudi od učencev še ne zna razbrati. Tu bi močno poudarila 

pomembnost učenja in izobraževanja učitelja o nebesedni komunikaciji že med študijem.
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9.5 Prisotnost nebesedne komunikacije na različnih predmetnih področjih 

vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli   
    

  

Graf 5: Mnenje učiteljev o nebesedni komunikaciji na različnih predmetnih področjih v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. 
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Graf 5 prikazuje pogostost uporabe nebesedne komunikacije na področjih naravoslovja, 

družboslovja, pri tujih jezikih, športni vzgoji, slovenskem jeziku in književnosti, matematiki, 

glasbeni in likovni vzgoji. Prisotnost uporabe nebesedne komunikacije se kaže na vseh področjih, 

razlika je le v njeni razsežnosti. Nikoli ni bil izbran odgovor »nikoli«. Odgovor »vedno«, kar 

pomeni, da se nebesedna komunikacija na tem področju pokaže prav vsako uro, je bil na področju 

glasbene vzgoje najbolj pogosto uporabljen (15 učiteljev in učiteljic /30 %), v večji meri tudi pri 

športni vzgoji (13 učiteljev in učiteljic /26 %). Odgovor »pogosto« je bil prisoten na vseh področjih 

in imel najvišji odstotek. Največ učiteljev in učiteljic je ta odgovor izbralo pri področju slovenskega 

jezika in književnosti (30 učiteljev in učiteljic /60 %), sledilo je področje glasbene vzgoje (29 

učiteljev in učiteljic /58 %), družboslovje, likovna vzgoja in športna vzgoja (28 učiteljev in učiteljic 

/56 %), naprej tuji jeziki (25 učiteljev in učiteljic /50 %), naravoslovje (22 učiteljev in učiteljic /44 

%) in matematika (16 učiteljev in učiteljic /32 %). Pri odgovoru »včasih ja, včasih ne« sta bila 

najbolj številčna matematika (24 učiteljev in učiteljic /48 %) in naravoslovje (18 učiteljev in 

učiteljic /36 %). Pri odgovoru »redko« pa je bilo najmanj odgovorov. Največkrat se je pojavil pri 

matematiki (7 učiteljev in učiteljic /14 %) in naravoslovju (6 učiteljev in učiteljic /12 %). 

Odgovori so pokazali, da se nebesedna komunikacija pogosto pokaže na vseh področjih. Ravno 

zato, ker je prisotna prav v vsaki situaciji, ali na področju vzgoje in izobraževanja, je toliko bolj 

pomembno, da jo poznamo, prepoznamo njene signale in jih oddajamo. Zanimiv je bil odgovor 

»vedno« na področjih športne vzgoje in glasbene vzgoje, saj sta bila odstotka kar visoka. Na obeh 

področjih se ukvarjamo s telesom, pri petju tudi z glasom. Nebesedni komunikaciji včasih rečemo 

tudi govorica telesa in prav na teh dveh področjih, kjer se uporablja telo, so jo učitelji najbolj 

prepoznali.   
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9.6 Delež nebesedne komunikacije v komunikacijskem odnosu 
 

 

Graf 6: Delež nebesedne komunikacije, kot ji ga pripisujejo učitelji in učiteljice v komunikacijskem 

odnosu. 

 

Graf  6  nam pokaže, da se je 44 učiteljev in učiteljic (88 %) strinjalo s trditvijo, da ima nebesedna 

komunikacija samostojno vlogo v komunikacijskem odnosu, medtem ko je 6 učiteljev in učiteljic 

(12  %) mnenja, da nebesedna komunikacija nima samostojne vloge, temveč jo lahko uporabljamo 

samo v povezavi z besednim sporazumevanjem.  
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Zakaj tako mislite?  

DA 44 

Utemeljitev: 

Včasih nebesedna komunikacija pove vse. Dostikrat pa je ne prepoznamo in se bi je morali naučiti ter 
dati gestam, kretnjam, mimiki določen pomen. 

Kar mislimo, tudi smo. 

Govorica gluhih in gluhonemih je pravšnji dokaz. 

Če nebesedno govorico razumeta tako prejemnik in sporočevalec, ima lahko samostojno vlogo. 

Izražanje čustev je nebesedno in včasih pove več, kot same besede. 

Z nebesedno komunikacijo pokažemo svoje razpoloženje. 

Pokaže se pri socialnih igrah na primer pantomimi. 

Dotik lahko potolaži brez besed. 

Še posebno je nebesedna komunikacija opazna pri mlajših otrocih. Odražanje učiteljevih čustev se 
kaže tudi na otrocih. 

Za dobro komuniciranje samo z nebesedno komunikacijo se je le-te potrebno naučiti. 

Predvsem pri introvertiranih otrocih je nebesedna komunikacija še toliko bolj pomembna pri 
komuniciranju z okoljem in drugimi. 

S kretnjami, mimiko, dotikom in podobno lahko včasih povemo vse. 

Včasih lahko z nebesedno komunikacijo povemo vse, vendar ji ne dajemo »pravega pomena«. 

Obrazna mimika in kretnje lahko povedo celo zgodbo. 

Velikokrat dotik, kretnje in mimika povedo učencem vse. 

Včasih imamo z določenimi učenci učitelji posebne znake, ki pomenijo najin skupen dogovor. 

Z nebesedno komunikacijo lahko povemo včasih več, vendar se avtomatično bolj nagibamo k besedni. 

Nebesedna komunikacija ima včasih na učenca večji učinek kot besedna 

 

NE 6 

Utemeljitev: 

Nebesedna komunikacija ima lahko vlogo samo v kombinaciji z besedno komunikacijo. 

Nebesedno komunikacijo težko ločimo od besedne. 

Menim, da se morata besedna in nebesedna komunikacija prepletati. 

Učinkovitejša je kombinacija obeh. 

Zelo težko je komunicirati samo z nebesedno komunikacijo. 
 

Tabela 1: Utemeljitve samostojne oziroma nesamostojne vloge nebesedne komunikacije v komunikacijskem odnosu  

 

Učitelji in učiteljice so se večinoma strinjali, da ima nebesedna komunikacija lahko tudi samostojno 

vlogo. Omenjali so govorico gluhih in gluhonemih, ki so jo navajali kot dokaz, da je možno govoriti 

tudi brez besed. Poudarili so, da bi morali biti pri introvertiranih učencih še bolj pozorni na njihovo 

nebesedno komunikacijo. Predvsem so se osredotočili na mimiko in kretnje rok ter poudarjali, da 

lahko le-te  v celoti zamenjata besedno sporazumevanje.  

6 učiteljev in učiteljic je izbralo odgovor ne. Mnenja so, da lahko nebesedno komunikacijo 

uporabljamo samo v kombinaciji z besedno. Poudarili so, da je boljša učinkovitost in jasnost v 

komunikaciji, če se uporablja tako beseda, kot tudi nebesedno komunikacijo. 
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Čeprav sta nebesedno in besedno komuniciranje res tesno povezana, ima nebesedno komuniciranje 

tudi povsem samostojno vlogo (Ule, 2005). Neverbalno komunikacijo je mogoče proučevati 

neodvisno od besedne ali v povezavi z njo. Med seboj se dopolnjujeta toda pogosto prihaja med 

njima tudi do nasprotij. Kljub temu lahko gesta pod določenimi pogoji nadomesti besedo in služi 

kot bistvena komponenta referenčne komunikacije (Kovačev, 1997). 

 

Vloga nebesednega medosebnega komuniciranja je najpogosteje definirana kot pomoč in okrepitev 

besednega govora (Ule, 2005). Vendar če med pogovorom slišimo le besede sogovornika, ne bomo 

dobili jasne slike sporočila in obratno, če bomo v komunikacijskem odnosu opazovali samo kretnje 

in gibe, bo naša slika sporočila ravno tako popačena. Osnova naše komunikacije je torej v 

zavedanju in uporabi tako besedne kot tudi nebesedne komunikacije (Fast, 1973). 
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9.7 Strinjanje oziroma nestrinjanje učiteljev z razlikami med besedno in 

nebesedno komunikacijo  
 

 

Graf 7: Strinjanje učiteljev s trditvami o razlikah med besedno in nebesedno komunikacijo. 

 

Graf 7  prikazuje strinjanje učiteljev in učiteljic z različnimi trditvami o razlikah med besedno in 

nebesedno komunikacijo. Na prvo trditev: »Nebesedna sporočila učencev dojemam bolj resnična od 

besednih in jim bolj zaupam« se je 8 učiteljev in učiteljic (16 %) popolnoma strinjajo s to trditvijo, 

25 učiteljic in učiteljev (50 %) se je strinjajo s trditvijo, 13 učiteljev in učiteljic (26 %) se niti ni 

strinjajo niti ne strinjajo s trditvijo in 4 učitelji in učiteljice (8 %) se niso strinjajo s trditvijo.  
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Trditve o besedni in nebesedni komunikaciji 
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Z drugo trditvijo: »Nebesedna sporočila učencev so čustveno močnejša« se je popolnoma strinjalo 

18 učiteljev in učiteljic (36 %), 26 učiteljic in učiteljev (52 %) se je s trditvijo strinjalo, 4 učitelji in 

učiteljice (8 %) se s trditvijo niso niti strinjali niti ne strinjali in samo 2 učitelja oziroma učiteljici (4 

%) se s trditvijo niso strinjali. Ne vem, če že vsi učenci znajo in obvladajo skrivanje čustev, zato je 

ta trditev  po mojem mnenju čisto pravilna. Tretja trditev: »Nebesedna sporočila učencev imajo bolj 

univerzalen pomen kot besedna sporočila, čim bolj spontana so« je dobila popolno strinjanje s strani 

11 učiteljev in učiteljic (22 %), s trditvijo se je strinjalo kar 33 učiteljev in učiteljic (66 %), niti 

strinjalo niti ne strinjalo s trditvijo se je samo 5 učiteljev in učiteljic (10 %) in samo 1 učitelj 

oziroma učiteljica (2  %) se s trditvijo ni strinjal/la. Četrta trditev: »Nebesedna sporočila učencev so 

kontinuirana in ciklična. Geste in telesni gibi prehajajo drug v drugega brez začetka in konca in so 

naravni del našega gibanja«. Popolnoma se je strinjalo s trditvijo 12 učiteljev in učiteljic (24 %), 22 

učiteljev in učiteljic se je s trditvijo strinjalo (44 %), niti strinjalo niti ne strinjalo se je s trditvijo 16 

učiteljev in učiteljic (32 %) in nihče se s trditvijo ni strinjal. Zadnja trditev: »Nebesedno 

komuniciranje lahko hkrati uporablja več kanalov, besedno komuniciranje pa je omejeno na en 

kanal v določen čas« je dobila popolno strinjanje s strani 4 učiteljev in učiteljic (8 %), 34 učiteljev 

in učiteljic (68 %), se je strinjalo s trditvijo, 9 učiteljic in učiteljic (18 %) se s trditvijo ni niti 

strinjalo niti ne strinjalo in 3 učitelji oziroma učiteljice (9 %) se s trditvijo niso strinjali/le.  

Učitelji in učiteljice so se strinjali s trditvami o razlikah med besedno in nebesedno komunikacijo. 

Samo četrta trditev je imela večji odstotek pri odgovoru »niti se strinjam niti ne strinjam«, kar 

pomeni, da učitelji niso bili sigurni, ali je nebesedna komunikacija kontinuirana in ciklična. S tem 

sem želela ugotoviti, kakšno je mišljenje učiteljev o nebesedni komunikaciji v primerjavi z 

besednim komuniciranjem. Ali ju učitelji med sabo povezujejo, ju ohranjajo v popolni razdalji in ali 

se jim zdi pomembna pri sporazumevanju s svojimi učenci. Potrdili so, da nebesedno komunikacijo 

poznajo, se je zavedajo in jo uporabljajo z vključitvijo besednega sporazumevanja. Zavedajo se 

razlik med besedo in nebesedno komunikacijo in na posameznih področjih bolj zaupajo in 

upoštevajo signale nebesedne komunikacije. 

Obe vrsti komunikacije sta pomembni, da udeleženci v sporazumevanju dobijo informacije o 

pojavih in drug o drugem. Pri besedni komunikaciji se sogovornik, potem ko dojame pomen besede, 

seznani s pojavi, o katerih govorijo besede. Nebesedni znaki pa mu omogočajo, da spozna 

sogovorca, njegove značilnosti ter stališča do povedane informacije. Tudi v neverbalni komunikaciji 

se govori o jeziku, čeprav ta jezik ne uporablja besed, ampak svoje nebesedne znake (Jelenc, 1998). 
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9.8 Razlike med spoloma v nebesedni komunikaciji 
 

 

Graf 8: Opažanje razlik v nebesedni komunikaciji deklic in dečkov s strani učiteljev. 

 

Graf  8 prikazuje, ali učitelji opažajo razlike v nebesedni komunikaciji dečkov in deklic. Kar 43 

učiteljic in učiteljev (86 %) razlike opažajo in samo 7 učiteljev in učiteljic (14 %) teh razlik ne 

opazijo.  

Kakšne razlike opažate pri nebesedni komunikaciji med dečki in deklicami? Kdaj oziroma na 

kakšen način se opazijo? 

 

RAZLIKE  43 

Utemeljitev: 

Dečki so bolj spontani, deklice rade igrajo vloge drugih. 

Dečki bolj energično pokažejo, ko jim kaj ni všeč. 

Dečki se odzivajo bolj agresivno, deklice pa bolj nežno, 

Dečki so bolj spontani, takoj pokažejo svoja čustva, deklice so bolj zadržane in jih je težje 
»prebrati«. 

Dečki so bolj impulzivni in odkriti, deklice pa bolj zvite in prebrisane. 

Dečki so bolj impulzivni, reagirajo z jezo, veseljem, kretnjami, deklice so hitreje užaljene, trmaste in 
veliko bolj si želijo dotika in bližine. 

Dečki bolj intenzivno pokažejo jezo z nebesedno komunikacijo, deklice ob takih trenutkih povesijo 
glavo. 

Drugačna je nebesedna komunikacija dečkov in deklic ob konfliktnih situacijah, drugačno je 
izražanje jeze, navdušenja, žalosti in sramu. 

Dečki hitreje in tudi bolj agresivno izražajo svojo nebesedno komunikacijo. 

Dečki izražajo bolj negativno nebesedno komunikacijo. 

Dečki manj uporabljajo nebesedno komunikacijo kot deklice, ki jo tudi pogosteje uporabljajo pri 
besednem sporazumevanju. 

Dečki bolj intenzivno uporabljajo nebesedno komunikacijo. 

Pri dečkih je nebesedna komunikacija bolj odrezava, kot pri deklicah. 

Dečki bolj nebesedno komunicirajo, deklice pa se večkrat izražajo verbalno kot neverbalno.  

86% 

14% 

Ali so razlike v nebesedni komunikaciji dečkov in deklic 
opazne? 

Razlike so opazne 

Razlike niso opazne 
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Dečki močneje izražajo utrujenost, nemirnost, nestrinjanje, napetost, deklice pa z nebesedno 
komunikacijo izražajo svojo pripadnost, naklonjenost, potrebo po ljubezni in pohvali. 

Deklice bistveno več uporabljajo nebesedno komunikacijo.  

Deklice so bolj odprte in lažje ter bolj sproščeno pokažejo svoja čustva. Dečki še vedno sledijo 
tradicionalnem sistemu, kjer moški ne sme kazati preveč čustev. 

Deklice imajo več dotikov. 

Deklice imajo bolj izraženo nebesedno komunikacijo. 

Deklice so bolj spontane in neposredne v nebesedni komunikaciji. 

Deklice so bolj občutljive, čustvene in svoje vedenje izražajo z nebesedno komunikacijo. 

Deklice bolj komunicirajo z nebesedno komunikacijo, vendar imajo dečki bolj direktno in surovo 
nebesedno komunikacijo.  

Razlike med dečki in deklicami se pokažejo v drži telesa, dotiku, kretnjah in pri igri vlog. 

Razlike se najbolj opazijo pri različnih ne vodenih dejavnostih npr. igri vlog. 

PODOBNOSTI: 7 

Utemeljitev: 
Razlike med deklicami in dečki v nebesedni komunikaciji niso opazne. 

Razlike niso tako opazne med dečki in deklicami, temveč med posamezniki in njihovem odzivanju 
na nebesedno komunikacijo. 

Tabela 2: Razlike in podobnosti v nebesedni komunikaciji med dečki in deklicami. 

 

Učitelji in učiteljice so opazili, da so dečki bolj spontani, energični, se agresivno odzivajo, so 

impulzivni in odkriti in tudi, da dečki izražajo bolj negativno nebesedno komunikacijo. Ker naj bi 

bili dečki v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju še nespretni pri svoji besedni komunikaciji, se 

zato nebesedna komunikacija pri njih bolj pokaže in izpostavi.  

Spet drugi učitelji in učiteljice so mnenja, da deklice bistveno bolj komunicirajo nebesedno. S tem 

izkazujejo svojo pripadnost, naklonjenost, potrebo po ljubezni, dotiku in pohvali. Ker naj bi bile 

deklice bolj odprte, naj bi lažje pokazale svoja čustva in s tem nebesedno komunikacijo. Deklice naj 

bi bile že spretnejše  pri maskiranju in zavajanju z nebesedno komunikacijo, zato so mogoče tudi 

bolj uspešne od dečkov na določenih področjih.  

Samo 7 učiteljev in učiteljic je bilo mnenja, da razlik med deklicami in dečki ni oziroma jih sami ne 

opažajo.   

Učitelji in učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole opažajo veliko razlik v 

nebesedni komunikaciji med dečki in deklicami. Niso bili specifični, kje se pojavljajo, vendar dosti 

bolj, na kakšen način. Učitelji in učiteljice pa si niso enotni pri razlikah. Nekateri ugotavljajo, da 

imajo dečki bolj razvito nebesedno komunikacijo, da je ta bolj pristna in surova, saj je še ne znajo 

uporabljati zavestno, samo spontano. Drugi so mnenja, da deklice bolj in boljše uporabljajo 

nebesedno komunikacijo, ker jo znajo tudi skrivati in zakrivati. Pri deklicah je bil po navadi 

odgovor, da so bolj čustvene in zato bolj dovzetne do nebesedne komunikacije, bližine dotika in 

kretnjam. 
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Deklice naj bi manj uporabljale nebesedno komunikacijo, ker se znajo hitreje besedno izražati. Pri 

dečkih je ta proces daljši, zato  naj bi dlje uporabljali nebesedno komunikacijo za sporazumevanje, 

sploh pri negativnih čustvih, jezi in agresivnosti.  

Zanimiv je bil odgovor, ki pravi, da opaznih razlik ni med dečki in deklicami, ampak med 

posamezniki in njihovem odzivanju na nebesedno komunikacijo. Vsi smo individuumi in reagiramo 

na svojevrsten način na določeno situacijo, pa naj bo to čustveno, umirjeno, agresivno, tiho ali 

glasno. Vsak ima svoje načine izkazovanja svoje nebesedne komunikacije.  

Različni avtorji so opazili razlike v nebesedni komunikaciji med spoloma, vendar so to le njihove 

teorije in nikakor niso znanstveno zanesljive ali preverljive.  

Ženske naj bi bolje interpretirale nebesedna sporočila, ker kultura od njih zahteva večjo stopnjo 

razumevanja in empatije do drugih (Ule, 2005). Za ženske naj bi bil bolj značilen celostni pogled na 

svet, kjer so moški usmerjeni samo v eno dejavnost in je zato njihov pogled ožji (Molcho, 1996). 

Razlika med spoloma je tudi v drži. Ženske naj bi imele nestabilno držo, kot je stanje na eni nogi, 

ko je druga noga nekoliko upognjena, se opirati na koga drugega ali podobno. Moški v  nasprotju z 

ženskami, naj bi stali odločno, na obeh nogah  in  imajo zato bolj »stabilno« držo. Opazne so bile 

tudi razlike pri ukazih. Ko so ženske dajale  ukaze, jih otroci niso jemali tako resno, kot če so te iste 

ukaze podali moški. Možen razlog za to je struktura našega obraza. Moški imajo bolj ostre in grobe 

poteze, zato so že po izgledu bolj močni in dominantni, v nasprotju z nežnim, milim obrazom 

ženske (Neill, 1991). 

Ženske naj bi bile sposobnejše v kodiranju in dekodiranju sporočil, ker so bolj spontane pri 

izražanju svojih čustev, še posebej skozi mimiko ter posvečajo več pozornosti vizualnim 

spremembam, kot moški. Moški pa so tisti, ki imajo več čustvene kontrole in se lažje znajdejo v 

stresnih situacijah (Feldman, 1992). 

Glavna razlika med spoloma v nebesedni komunikaciji je da ženske bolj znajo interpretirati 

sporočila nebesedne komunikacije kot moški. Vendar je ta razlika storjena le v posploševanju in 

nima toliko objektivne vrednosti (Neill, 1991). 
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9.9 Stališče učiteljev o naučenosti oziroma prirojenosti nebesedne 

komunikacije 
 

 

Graf 9: Mnenje učiteljev in učiteljic o izvoru  nebesedne komunikacije. 

 

Graf  9  prikazuje koliko se strinjajo učitelji in učiteljice prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovne šole s tem, da je nebesedna komunikacija prirojena ali naučena. 21 učiteljev in učiteljic (42 

%) se je strinjalo, da je nebesedna komunikacija prirojena, prav tako pa se je 22 učiteljev in učiteljic 

(44 %) strinjalo, da je nebesedna komunikacija naučena vrlina. Torej približno enako število 

učiteljev in učiteljic se je strinjalo, da je nebesedna komunikacija prirojena kot tudi, da je naučena. 

Skoraj enako odstoten pa je odgovor »niti se strinjam niti ne strinjam«. Pri trditvi, da je nebesedna 

komunikacija prirojena, je ta odgovor izbralo 18 učiteljev in učiteljic (36 %) in pri trditvi, da je 

naučena je ta odgovor izbralo 23 učiteljev in učiteljic (46 %). Zelo malo učiteljev in učiteljic pa je 

izbralo, da se popolnoma strinjajo s tem, da je ali prirojena (5 učiteljev in učiteljic /10 %) ali 

naučena (3 učitelji in učiteljice /6 %). In na drugi strani zelo malo odgovorov, da se ne strinjajo, da 

je prirojena (6 učiteljev in učiteljic /12 %) in se ne strinjajo, da je naučena (2 učitelja in učiteljici /4 

%).  

 

Večina učiteljev se je strinjala, da je nebesedna komunikacija prirojena, kot tudi naučena. Velikokrat 

so izbrali odgovor »niti se strinjam niti ne strinjam«, ker se niso mogli odločiti za en ali drug 

odgovor.  
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Nebesedna komunikacija je: 
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Nebesedna komunikacija je prirojena. Nebesedna sporočila so filogenetsko in ontogenetsko starejša. 

Dojemamo jih bolj verodostojno in jim bolj zaupamo. Že v prvem letu  otrokovega življenja se v 

pogovoru z njim izključno  zanašamo na nebesedna sporočila, ki so čustveno močnejša (Ule, 2005). 

Tu je dokaz, da imamo nebesedno komunikacijo »vsidrano« v nas že z rojstvom. Po drugi strani, pa 

je komunikacija tudi naučena oziroma priučena in odvisna od okolja v katerem živimo. Naučimo se 

znakov našega okolja in jih tudi spontano začnemo uporabljati.  
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9.10 Mnenje učiteljev o pomembnosti nebesednih znakov: dotika, drži telesa, 

kretnje, izrazi na obrazu in prostor oziroma bližina gibanja     
              

 

Graf 10: Pomembnost znakov nebesedne komunikacije. 
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Kateremu znaku nebesedne komunikacije dajete največji pomen? 
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Graf 10 prikazuje kolikšen pomen dajejo učitelji in učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju nebesednim znakom: dotiku, drži telesa, kretnjam, izrazom na obrazu in prostoru oziroma 

bližini gibanja. Pri odgovoru »zelo velik pomen« je kar 30 učiteljev in učiteljic (60 %) izbralo izraze 

na obrazu oziroma mimiko obraza, dotik je izbralo 10 učiteljev in učiteljic (20 %), sledili sta drža 

telesa in kretnje, katere je izbralo po 9 učiteljev in učiteljic (18 %) in nazadnje prostor in bližina, 

katerega so izbrali 4 učitelji in učiteljice (8 %). Odgovor »velik pomen« je v celoti izbralo največ 

učiteljev na vseh področjih znakov nebesedne komunikacije. 33 učiteljev in učiteljic (66 %) je dalo 

velik pomen kretnjam, sledi drža telesa, katero je izbralo 27 učiteljev in učiteljic (54 %), naslednji 

je dotik, ki ga je izbralo 24 učiteljev in učiteljic (48 %), 20 učiteljev in učiteljic (40 %) je izbralo 

prostor in bližino gibanja in še vedno 17 učiteljev in učiteljic (34 %) je izbralo izraze na obrazu. 

Odgovor »zmeren pomen« je bil najbolj številčen pri prostoru in bližini gibanja, saj ga je izbralo 24 

učiteljev in učiteljic (48 %), 14 učiteljev in učiteljic (28 %) je izbralo dotik, 13 učiteljev in učiteljic 

(26 %) je izbralo držo telesa, 8 učiteljev in učiteljic (16 %) je izbralo kretnje in 2 učitelja oziroma 

učiteljici (4 %) sta izbrala/li izraze na obrazu. »Majhen pomen« ni bil skoraj nikoli izbran, 4 učitelji 

in učiteljice (8 %) je izbralo dotik in po 2 učitelja oziroma učiteljici (4 %) sta izbrala/li držo telesa 

in prostor oziroma bližino gibanja. Odgovor »ne dajem pomena« pa ni izbral nihče, kar je zelo 

dober rezultat.  

Učitelji in učiteljice dajejo vsem petim znakom nebesedne komunikacije velik, če ne celo zelo velik 

pomen. Najbolj je izstopal znak »izrazi na obrazu«, saj mu največ učiteljev daje zelo velik pomen. 

Sledile so »kretnje« in »drža telesa«, katerim učitelji pripisujejo velik pomen. Najmanj pomena pa 

so učitelji in učiteljice pripisali »prostoru in bližini gibanja«, čeprav je ta še vedno zmeren in ne 

pomeni, da mu pomena ne dajejo. Učitelji in učiteljice so zelo pozorni na učenčevo nebesedno 

komunikacijo in jo pri svojem delu tudi opazujejo in upoštevajo.  

Geste so kot okno v človeški razum oziroma notranje razmišljanje. Niso le delčki nebesedne 

komunikacije, ki bi kazali le naše čustveno stanje (Beattie, 2004). 

Gibi ali kretnje imajo drugačno funkcijo kot izrazi obraza. Večinoma služijo, kot ilustracija 

pripovedovanega, poudarjanju tistega, kar z besedami nismo mogli izraziti, popravljanju 

povedanega in izražanju čustev. Ko se s sogovornikom strinjamo, ali ne strinjamo, bomo to nakazali 

s podobnimi gibi oziroma gestami. (Vec, 2005). 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta  Kristina Janež, diplomsko delo 

53 

 

10  ZAKLJUČEK 
 

Raziskave o nebesedni komunikaciji sem se lotila, ker sem želela izvedeti, koliko učitelji v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole vedo o nebesedni komunikaciji. Le-ta je prisotna pri 

vsakodnevnem nastopanju v razredu, v kolektivu ter med učitelji in starši. Nebesedna komunikacija 

je prisotna tudi v življenju vsakega posameznika, pa čeprav se tega zaveda ali ne. Ugotovila sem, da 

je še posebej pomembna v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko se takrat otrokova 

nebesedna komunikacija šele razvija in je bolj spontana ter pristna. Zato bi morali učitelji naprej 

poznati osnovne znake nebesedne komunikacije, jih razumeti in se jih tudi naučiti. Šele potem bi 

morali svojo pozornost preusmeriti  na učenčevo nebesedno komunikacijo. Pogosto so otroci, ki 

pridejo v šolo, preplašeni in še nevedni o delovanju šolskega sistema. Učenci želijo sklepati 

prijateljstva, graditi odnose ter se izobraževati. Ob tem izražajo svoja čustva z različnimi 

nebesednimi signali oziroma govorico telesa o tem,  kar želijo, kaj jim je prijetno, kaj jih moti, kaj 

zmorejo in kaj jih plaši. 

Velikokrat sem že slišala od bližnjih prijateljev in znancev, kako je njihov otrok bister in vse 

razume, vendar se njegovi rezultati znanja ne pokažejo v šoli. Morda se ta otrok boji in ne razume 

pristopa, ki ga izvaja učitelj. Posledično ne uspe narediti naloge v šoli. Ob prisotnosti in pomoči 

staršev pa jo brez težav naredi doma. Staršem zaupa, pozna medsebojne načine komunikacije in 

razume razrešitev problema, ki je bil zastavljen pri pouku.  

V raziskavi sem ugotovila, da so učiteljice in učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

osnovne šole pogosto pozorni na nebesedno komunikacijo učencev, malo manj pa  jo zavestno 

uporabljajo sami. Pri vprašanju, kje so si pridobili znanje o nebesedni komunikaciji, se je izkazal 

kot večinski odgovor, da so si učitelji znanje pridobili tekom poučevanja v šoli oziroma na osnovi 

lastnih izkušenj. Prav zaradi tega »problema«, ki sem ga opazila v obdobju svojega študija, sem se 

tudi lotila raziskave o nebesedni komunikaciji. Na fakulteti se pridobi zelo veliko znanj o 

didaktičnih predmetih, kako poučevati različne predmete, kje se lahko pri teh predmetih 

medsebojno povezuje, kako lahko bolj učinkovito izkoristimo vse posameznikove potenciale in 

podobno, vendar je ob vsem tem nebesedna komunikacija premalo poudarjena. Prepričana sem, da 

če otroka ne »razumemo«, ne bomo videli nobenega rezultata, četudi se še tako trudimo. Prišla sem 

do spoznanja, da bi moral imeti vsak učitelj neko osnovno vedenje o nebesedni komunikaciji. Na 

primer, kakšni so pristopi učitelja k učencu, da ga bo ta sprejel, se mu »odprl«, bolj napredoval, 

razvijal vse svoje zmožnosti in bo »čutil«, da ga učitelj razume in spoštuje ter se bo lažje približal 

sovrstnikom.  
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Učitelj se lahko s poznavanjem nebesedne komunikacije počuti  bolj sigurnega pri nastopanju pred 

učenci v razredu in na sestankih s starši. Jasne mu bodo kretnje, ki naj bi jih uporabljal, mimika, ki 

jo bodo drugi sprejeli, bližina do katere lahko gre in prostor v katerega lahko stopi, ne da bi s tem 

prestrašil sogovornika.  

Z raziskavo sem ugotovila, da je nebesedna komunikacija v precejšnji meri prisotna na vseh 

področjih oziroma pri vseh predmetih. Pri športni, glasbeni in likovni vzgoji so učitelji še posebej 

pozorni na nebesedno komunikacijo in se ta najbolj pokaže, ker so predmeti bolj »svobodnega 

duha« , ustvarjalni z manj pisanja in besedne izražanja.  

Večina učiteljev se je strinjala, da ima nebesedna komunikacija samostojno vlogo in v določenih 

primerih celo presega besedno sporazumevanje. V teoretičnem delu, sem izvedela, da nebesedna 

komunikacija predstavlja kar 70 % naše komunikacije, besedna komunikacija in osebni stik, pa si 

delita 30 % (Seymour, 1996). Če bi se učitelji tega zavedali, bi morda začeli komunicirati in 

zavestno oziroma ozaveščeno uporabljati (več) nebesedne komunikacije.  

S trditvami o razlikah med besedno in nebesedno komunikacijo sem želela samo poudariti pomen 

nebesedne komunikacije. Želela sem, da učitelji spoznajo in ozavestijo prvine nebesedne 

komunikacije in možnosti uporabe le-te skozi več kanalov. Ker niso pomembne samo besede, 

ampak način kako so povedane, to pokažemo s svojimi čustvi. S kretnjami potrdimo ali zanikamo 

izgovorjene besede. 

Zanimale so me tudi razlike v nebesedni komunikaciji med spoloma. Pokazal se je presenetljiv 

rezultat: učitelji in učiteljice so na to vprašanje odgovarjali zelo različno. Nekateri so bili mnenja, 

da deklice hitreje odrastejo in se tako tudi hitreje naučijo nebesedno komunicirati. Drugi so mnenja, 

da je to neke vrste primarna vrlina in jo dečki pogosteje uporabljajo, saj so v zgodnjem obdobju 

slabši v besednem izražanju. Mnenja so bila različna. Najbolj mi je ostal v spominu odgovor 

učiteljice, ki je rekla, da razlike med spoloma ne opaža, vidi pa razlike med določenimi 

posamezniki in njihovimi osebnostnimi lastnostmi. 

V teoretičnem delu sem izvedela, da je nebesedna komunikacija prirojena in tudi naučena. Že 

dojenčki imajo svoj način komunikacije s svojo materjo, pa čeprav še ne poznajo besed. Zato lahko 

rečemo, da je nebesedna komunikacija prirojena, hkrati tudi naučena, saj jo okolje izgrajuje, ljudje, 

različne kulture in podobno. Učitelji so imeli različna mnenja, ali pa se niso opredelili niti za eno 

niti za drugo možnost. Težko je reči, da je nebesedna komunikacija samo prirojena, ali samo 

naučena. Pri različnih ljudeh bo prevladovalo eno ali drugo ali pa tudi oboje. 
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Učitelji so se v raziskavi izkazali za zelo pozorne do učenčeve nebesedne komunikacije. Znake 

nebesedne komunikacije kot so dotik, mimika obraza, kretnje, drža telesa in prostor učitelji 

opazujejo in tudi upoštevajo. Pripisujejo jim veliko pomena, še posebej mimiki obraza in kretnjam. 

Mnenja sem, da je v 1. in 2. razredu zelo pomemben dotik, ki ga kasneje v nadaljnjem 

izobraževanju učitelji opuščajo. Presenečena sem bila, ker učitelji dajejo velik pomen tudi prostoru 

oziroma bližini gibanja. Sama v okviru pedagoške prakse nisem bila pozorna na svojo bližino z 

učenci in se je bom v bodoče bolj zavedala. 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da imajo učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju osnovne šole veliko znanja o nebesedni komunikaciji. Razlike bi se mogoče pokazale, če bi 

v raziskavo vključila samo učitelje z eno ali dvema letoma strokovnega poučevanja. Imela pa sem 

učitelje in učiteljice, ki so imeli po 10 in 20 let delovne dobe, vendar je to samo moje ugibanje, na 

osnovi četrtega vprašanja iz anketnega vprašalnika.  

Nebesedna komunikacija je zelo pomembna v življenju vsakega posameznika. Vsak jo pozna in jo 

uporablja, pa čeprav se tega niti ne zaveda. V prednosti smo tisti, ki jo znamo zaznavati in tudi 

interpretirati. Pozitivna lastnost poznavanja nebesedne komunikacije je lažje povezovanje z 

različnimi osebami, lažje sodelovanje in tudi bolj prijetni in pristni odnosi ter  pogovori z različnimi 

osebami.  

Zato bi predlagala, da bi imeli v prihodnosti študenti  in študentke  Pedagoške fakultete v sklopu 

svojega študija možnost izobraževanja o nebesedni komunikaciji ali sporazumevanju. Obstaja 

veliko seminarjev na to temo in tudi strokovnih delavcev, ki te seminarje izvajajo. Tako kot morajo 

trgovci obvladati nebesedno komunikacijo pri svojem delu ali prodaji, tako bi morali tudi učitelji 

imeti osnovne veščine nebesedne komunikacije, da bi tudi sami lahko bolj učinkovito posredovali 

znanje učencem. Velikokrat se izkaže, da so učenci bolj pozorni na učitelje vizualno, kot slušno. 

Zato bi se morali učitelji bolj spraševati, ne kaj povedo, ampak na kakšen način svojo snov 

podajajo. Če bi se vsi bodoči učitelji in učiteljice naučili osnovnih pristopov, kretenj in mimike 

nebesedne komunikacije, ne bi samo pripomogli h kakovosti pouka, temveč tudi k izoblikovanju 

celostne podobe sebe kot učitelja.  
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12 PRILOGA 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Moje ime je Kristina Janež in sem študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Pripravljam 

diplomsko delo z naslovom Nebesedna komunikacija med učitelji in učenci v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole. V sklopu svoje diplome raziskujem mnenje učiteljev o 

neverbalni komunikaciji z učenci. V ta namen sem pripravila vprašalnik za učitelje. Vljudno vas 

prosim, če ga lahko izpolnite in tako prispevate k mojemu razumevanju obravnavane problematike. 

Sodelovanje v anketi je anonimno,  podatke bom uporabila samo za namen diplomskega dela. 

Najlepša hvala. 

Spol:  Moški / Ženski   

Prosim, če svoj odgovor na spodnja vprašanja obkrožite ali dopišete.  

Koliko let že poučujete učence na razredni stopnji osnovne šole?______ let/o/i/a.  

  

1. Kako pogosto ste v komunikacijskem odnosu z učenci pozorni na njihovo nebesedno 

komunikacijo? 

vedno  pogosto redko nikoli ne vem, nisem pozoren/na 

                             2. Kako 

pogosto v komunikacijskem odnosu z učenci zavestno uporabljate svojo nebesedno komunikacijo? 

vedno Pogosto redko nikoli ne vem, nisem pozoren/na 

            

3. Naše sporazumevanje sestavlja besedna in nebesedna komunikacija, ter osebni odnos s 

sogovornikom. Kolikšen delež sami osebno v komunikacijskem odnosu pripisujete nebesedni 

komunikaciji? 

10 % 20 % 30 %  40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

 

4. Kje ste si pridobili znanje o nebesedni komunikaciji? (obkrožite lahko več odgovorov) 

a) Na fakulteti, v času študija.     

b) Na pedagoški praksi v času dodiplomskega študija.  

c) Na različnih seminarjih izven fakultete, po končanem študiju. 

č) Med poučevanjem, na osnovi izkušenj.  

d) Drugje. Kje? __________________________________________ 
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5. Pri katerih spodaj navedenih področjih se po vašem mnenju lahko vaša in učenčeva nebesedna 

komunikacija najbolj pokaže?     

Pri naravoslovju. Vedno pogosto včasih ja, včasih ne redko nikoli 

Pri družboslovju Vedno pogosto včasih ja, včasih ne redko nikoli 

Pri tujih jezikih. Vedno pogosto včasih ja, včasih ne redko nikoli 

Pri športni vzgoji. Vedno pogosto včasih ja, včasih ne redko nikoli 

Pri slovenskem jeziku in 

književnosti. 

Vedno pogosto včasih ja, včasih ne redko nikoli 

Pri matematiki. Vedno pogosto včasih ja, včasih ne redko nikoli 

Pri glasbeni vzgoji. Vedno pogosto včasih ja, včasih ne redko nikoli 

Pri likovni vzgoji. Vedno pogosto včasih ja, včasih ne redko nikoli 

 

6. Besedna komunikacija ima v komunikacijskem odnosu lahko samostojno vlogo, saj razumemo 

besede in z njimi tudi znamo odgovarjati.  Ali ima lahko po vašem mnenju nebesedno 

komuniciranje tudi samostojno vlogo pri sporazumevanju? Zakaj mislite tako?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o razlikah med besedno in nebesedno 

komunikacijo učencev?         

Nebesedna sporočila učencev dojemam 

bolj resnična od besednih in jim bolj 

zaupam. 

 

se 

popolnoma 

strinjam 

se strinjam niti se  

strinjam 

niti ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se sploh ne 

strinjam 

Nebesedna sporočila učencev so 

čustveno močnejša. 

 

se 

popolnoma 

strinjam 

se strinjam niti se  

strinjam 

niti ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se sploh ne 

strinjam 

Nebesedna sporočila učencev imajo 

bolj univerzalen pomen kot besedna 

sporočila, čim bolj spontana so. 

 

 

se 

popolnoma 

strinjam 

se strinjam niti se  

strinjam 

niti ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se sploh ne 

strinjam 
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Nebesedna sporočila učencev so 

kontinuirana in ciklična. Geste in 

telesni gibi prehajajo drug v drugega 

brez začetka in konca in so naravni del 

našega bivanja. 

 

se 

popolnoma 

strinjam 

se strinjam niti se  

strinjam 

niti ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se 

popolnoma 

ne strinjam 

Nebesedno komuniciranje lahko hkrati 

uporablja več kanalov, besedno 

komuniciranje pa je omejeno na en 

kanal v določenem času. 

se 

popolnoma 

strinjam 

se strinjam niti se  

strinjam 

niti ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se 

popolnoma 

ne strinjam 

 

8. Kakšne razlike opažate pri nebesedni komunikaciji med dečki in deklicami? Kdaj oziroma na 

kakšen način se opazijo? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Nebesedna  komunikacija je po vašem mnenju in izkušnjah:     

Prirojena. 
se popolnoma 

strinjam 

se strinjam niti se strinjam 

niti ne strinjam 

se ne strinjam se sploh ne 

strinjam 

Naučena. 
se popolnoma 

strinjam 

se strinjam niti se strinjam 

niti  ne strinjam 

se ne strinjam se sploh ne 

strinjam 

 

10. Kateremu od spodaj naštetih znakov nebesedne komunikacije učencev vi osebno  dajete največji 

pomen:          

Dotiku. 
zelo velik 

pomen 

velik pomen zmeren pomen majhen pomen ne dajem 

pomena 

Drži telesa. 
zelo velik 

pomen 

velik pomen zmeren pomen majhen pomen ne dajem 

pomena 

Kretnjam. 
zelo velik 

pomen 

velik pomen zmeren pomen majhen pomen ne dajem 

pomena 

Izrazom na obrazu. 
zelo velik 

pomen 

velik pomen zmeren pomen majhen pomen ne dajem 

pomena 

Prostoru in bližini 

gibanja. 

zelo velik 

pomen 

velik pomen zmeren pomen majhen pomen ne dajem 

pomena 
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