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POVZETEK 

 

Diplomsko delo skuša zaobjeti del komunikacijskega procesa, ki ga vsi opazimo, a velikokrat 

spregledamo – nebesedni del sporočila. V teoretičnem delu sem opisoval razlike med 

besednim in nebesednim delom komunikacije ter biološke in čustvene komponente, ki 

vplivajo na nebesedno komunikacijo. Nato sem nebesedne prvine razdelil na osnovne kode, ki 

jih navaja večina avtorjev in te so: proksemika, kinezika, dotik, glas ter čas. Pri tem sem 

skušal povzeti osnovni pomen sporočila, ki ga človek lahko prenese prek določene kode. Za 

tem pa sem skušal nebesedno komunikacijo umestiti v socialno pedagoški diskurz ter podati 

neke vrste priporočila za uporabo nebesedne komunikacije v svetovalnem procesu. V 

empiričnem delu sem izvedel kvalitativno raziskavo, pri kateri sem izvedel in posnel pet 

individualnih biografskih intervjujev z mladostniki, ki sem jih interpretiral s pomočjo 

nebesednih kod, ki so predstavljene v teoretičnem delu. Ključne ugotovitve so bile, da je 

nebesedna komunikacija vedno prisotna, očitna ter celostna, vendar specifična za vsakega 

posameznika. Zato ji je težko pripisati določen pomen, možno pa je opaziti splošne kretnje, ki 

so jih udeleženci moje raziskave uporabljali z istim namenom – za samopomirjanje in 

samozadrževanje. Prav tako so bili pri vseh udeležencih vidni prikazi čustev na obrazu, na 

podlagi katerih sem lahko sklepal o sogovornikovem odnosu do teme pogovora. Obenem se je 

nebesedna komunikacija spreminjala tekom pogovora glede na temo pogovora. Na podlagi 

tega sklepam, da je prek nebesedne komunikacije možno opaziti sporočilo, ki bi sicer ostalo 

skrito.  

 

Ključne besede: nebesedna komunikacija, osnovne kode nebesedne komunikacije, 

individualni biografski narativni intervju, svetovalni proces 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis tries to encapsulate a part of the communications process, which is 

noticed by all but a lot of times overlooked – nonverbal part of messages. In theoretical part I 

describe differences between verbal and nonverbal part of communication. Furthermore I 

describe biological and emotional components that influence nonverbal communication. Then 

I divided nonverbal communication on basic elements that most of the reaserchers talk about. 

And these elements are: proxemics, kinesics, touch, voice and time. Then I tried to summarize 

basic meanings that individual nonverbal code can have in the communication process. 

Afterwards I tried to install nonverbal communication in social pedagogy discourse and I tried 

to give recommendations for the usage of nonverbal communication in guidance counselor 

process. In empirical part  I carried out qualitative research, in which I carried out and 

recorded five individual narative biographical interviews with adolescents, which I interpreted 

on the basis of non-verbal codes that are presented in the theoretical part of diploma thesis. 

The key findings were that the nonverbal communication is always present, evident and 

function as a whole, but it is specific for each individual. Therefore, it is difficult to attribute a 

specific meaning, but it is possible to discern common gestures which participants of my 

research used it for the same purposes – to calm itself and to hold back itself. Likewise, I 

noticed affect displays (on faces) in all of the participants, on the basis of which I could 

conclude about co-speaker attitudes towards the subject of a conversation. At the same time 

nonverbal communication has been changing during the conversation according to a topic of a 

conversation. In the end I conclude that with observation of nonverbal communication we can 

see the message that would otherwise remain hidden. 

 

Key words: nonverbal communication, basic codes of nonverbal communication, individual 

biographical narrative interview, guidance counselor process 
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I. UVOD 

 

»Noben človek ni otok, popolnoma sam zase; vsak človek je kos celine, del kopnega …«  

John Donne 

 

Misel Johna Donne-a (1624, v Grierson, 1971) se mi zdi odlična iztočnica za pisanje naloge, 

kot je ta, saj, če odmislimo umetno oploditev, človek nastane iz interakcije dveh ljudi in že v 

maternici vzpostavi stik z materjo, nato pa od trenutka, ko se rodi, vzpostavlja interakcijo z 

ostalimi ljudmi. Se pravi, da takoj prične izmenjevati informacije z okoljem. Ta interakcija 

poteka prek različnih kanalov, kot so glas, vonj, dotik … Obenem pa prejema informacije s 

pomočjo sluha, dotika ipd. Kar pomeni, da je tako pošiljatelj kot prejemnik informacij. Torej, 

človek od prvega trenutka dalje komunicira. Tako je komunikacija bistvena lastnost, ki jo 

človek udejanja od svojega rojstva do smrti. Ker pa seveda na začetku človek še ni sposoben 

govoriti, je začetna in temeljna komunikacija nebesedna. Različne raziskave različno 

pripisujejo pomembnost nebesedni komunikaciji v medčloveški interakciji. Ena izmed 

raziskav (A. Mehrabian 1981, v Hickson in Stacks, 1989) je pokazala, da je 93 % čustvenega 

pomena v sporočilu prenesenega nebesedno. Ostali raziskovalci se sicer ne strinjajo s tako 

visoko številko, a v večini sprejemajo, da je ta odstotek zelo visok. Tako je v splošnem najbolj 

sprejeta raziskava Raya Birdwhistella (1974, v Hickson and Stacks, 1989), ki pravi, da je 60 

do 70 % sporočila prenesenega prek nebesednega kanala. To pa je zelo visok odstotek, če 

pomislimo, da dajemo ljudje velik poudarek na izgovorjene besede, ne zavedamo pa se, 

koliko sporočamo prek ostalih kanalov. Tako v nebesedni komunikaciji vidim alternativo, ki 

jo le-ta ponuja v socialno pedagoškem delu, saj ni tako pomembno, kaj rečemo, temveč na 

kakšen način je to povedano. Če pa pomislim še na to, da sedaj živimo v informacijski dobi, 

kjer so informacije, ki jih poseduje svetovalec, dostopne vsakomur, se mi zdi, da je toliko bolj 

pomemben način prenosa le-teh, ker le beseda, ki je izgovorjena na pravi način, pravo mesto 

najde.  

Ravno zaradi tega sem se odločil pisati diplomsko nalogo o nebesedni komunikaciji, saj želim 

spoznati in odkriti pomen tako velikega deleža, ki sestavlja interakcijo medčloveških odnosov 

in s tem izboljšati svoje delovanje v profesionalnem življenju in morda delovanje nekoga 

drugega. Kot je že omenjeno, bom na vse skupaj pogledal z zornega kota prvega stika 

socialnega pedagoga pri delu z ljudmi. Obenem pa bom skozi celotno nalogo, v kolikor bo le 
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to mogoče, skušal stremeti k aplikaciji nebesedne komunikacije in prikazati njeno direktno 

uporabnost pri individualnem delu z ljudmi.  

Vsekakor pa se zavedam omejitev, ki se pojavljajo pri preučevanju in aplikativnosti 

nebesedne komunikacije, kar pomeni, da se zavedam omejitev pri nastajanju svoje diplomske 

naloge, saj je vsak človek svet zase, ki do določene mere deluje po svojih načelih. A vendarle 

do določene mere deluje tudi po načelih, ki so skupna načelom vrste Homo sapiens sapiens. 

Tako bom poskušal razkriti ta osnovna načela delovanja in jih umestiti v kontekst 

posameznika in iskati načine, kako vse to uporabiti v prvem stiku socialnega pedagoga z 

uporabnikom. 

Diplomsko delo sem zastavil tako, da bom na začetku primerjal nebesedno komunikacijo z 

besedno in dodatni vidik, ki ga nebesedna omogoča. Nato bodo sledile biološke osnove in 

osnovni biološko pogojeni vzvodi, zaradi katerih menim, da je nebesedna komunikacija tako 

pomembna. Za tem bo sledil prvi uporabni del, kako interpretirati nebesedno komunikacijo in 

na kaj biti pozoren. Nadaljeval bom s sistematično predstavitvijo (za nebesedno 

komunikacijo) pomembnih delov telesa in pomenov, ki jih lahko v interakciji pripišemo le-

tem. Ker jih je veliko in je vsakemu možno pripisati veliko pomenov, bo ta del naloge najbolj 

obširen, a vseeno ne zajema vseh vidikov, saj je le-teh verjetno toliko, kolikor je ljudi na 

svetu. Zato bom, za uporabno vrednost diplomskega dela, naštel tiste, ki so na osnovi 

različnih virov najbolj uporabni, pa čeprav izhajajo iz predpostavke, da lahko nekemu gibu 

pripišemo bolj specifičen pomen. Na koncu bom prek izvedene raziskave poskusil teoretična 

spoznanja uporabiti v praksi in dokazati njihovo uporabno vrednost za delo socialnega 

pedagoga v prvem stiku in nadaljnjih interakcijah z uporabnikom.  

Pri aplikativnem delu bom vedno poskušal iskati mejo med domnevnim, do neke mere 

dokazanim direktnim pomenom nebesedne komunikacije in njegovo uporabo ter možnostjo 

zlorabe oziroma zavajanja, da lahko na podlagi nebesedne komunikacije »beremo« misli 

uporabnika. Pomembno je zavedanje, da je nebesedna komunikacija le del interakcije, ki jo 

interpretira opazovalec in je zaradi tega podvržena subjektivnemu razmišljanju ter 

subjektivnemu pripisovanju pomena, kar pa je lahko prej v breme kot pomoč pri delu z ljudmi 

in lahko pripelje do manipulacije uporabnikovega delovanja v medsebojnem stiku. Tako bo 

moj namen opaziti tisto, kar je nebesedno očitno in do sedaj pojasnjeno, kar pa se lahko nato 

ozavestiti z uporabnikom z namenom, da bi bolje spoznal sebe, lastno delovanje in se usmeril 

v iskanje boljše poti zase.  
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S tem bi rad v diplomski nalogi celostno in sistematično zajel možnosti, ki jih ponuja boljše 

poznavanje in uporaba nebesedne komunikacije, z zavedanjem, da je to le eden izmed 

pogledov na situacijo, pri kateri je vedno treba upoštevati pogled vseh, ki so v njo vpeti.  

 

II. TEORETIČNI DEL 

OSNOVE NEBESEDNE KOMUNIKACIJE 

 

1. BESEDNA IN NEBESEDNA KOMUNIKACIJA 

 

Kot že omenjeno, naj bi bila komunikacija bistvena človeška lastnost, ki jo udejanjamo od 

rojstva do smrti. Po besedah Mirjane Ule (2009) je to osrednja socialna dejavnost ljudi, zato 

ker: večino svojega zavestnega življenja posvetimo komuniciranju z drugimi ljudmi ali s 

samim seboj, ker je prisotna v vseh drugih človeških dejavnostih, ker načinu in uspešnosti 

komuniciranja pripisujemo velik pomen in ker lahko samo skozi komuniciranje spoznamo, 

kdo smo in to povemo drugim. V osnovi pa je komunikacija dinamični proces, iz katerega 

ustvarjamo skupen pomen sporočila prek pošiljanja in sprejemanja splošno razumljenih kod 

(Burgoon in Thomas, 1978, v Burgoon, Buller, Woodall, 1996). Osnovni členi pri 

komunikaciji so pošiljatelj informacije, prejemnik informacije, informacijski kanal in 

situacija, v kateri so informacije poslane (Hickson in Stacks, 1989). Tukaj je treba v osnovi 

narediti delitev na prenašanje besednih kod (se pravi izgovorjene in pisane besede, ki so 

razumljive prejemniku sporočila) in prenašanje nebesednih kod.  

Za besedno komunikacijo bi bila osnovna definicija, da je to kakršen koli prenos besed od 

pošiljatelja k prejemniku. Pri tem je lahko beseda pisana ali izgovorjena (Brajša, 1993). Tako 

so besedne kode povečini vsaj do neke mere zavestno premišljene in izrečene ali pisane.  

Osnovna definicija za nebesedno komunikacijo pa potemtakem zajema vsa sporočila, ki si jih 

izmenjujemo in niso besede. Guerrero, DeVito in Hecht (1999, v Paladin, 2011) pravijo, da 

nebesedna komunikacija zajema vsa sporočila razen besed in jezika, vključno z različnimi 

vidiki glasu, telesnimi gibi, izrazi na obrazu, prostorom, časom, vonjem in okoljem. Med 

najbolj uporabljenimi in zgovornimi kanali nebesedne komunikacije so izrazi na obrazu, glas, 

gestikulacija, položaji in premiki telesa, uporaba dotika in načini pogleda (Knapp in Hall, 
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2002). Pri tem bi se za nebesedne kode lahko reklo, da so večinoma izven zavestnega dela 

komuniciranja.  

Ob vsem tem se je treba vprašati, ali je vsako (nebesedno) dejanje tudi komunikacija? Po 

mnenju mnogih avtorjev temu ni tako (Guerro in Farinelli, 2007, v Paladin 2011; Hickson in 

Stacks, 1989), saj je prenos kod komunikacija takrat, ko je prejemnik prisoten in interpretira 

(na kakršenkoli način dekodira) prenos simbolov (sporočil), ne glede ali so le-ti besedni ali 

nebesedni in ali so bili poslani namerno ali ne (Hickson in Stacks, 1989). Posebnost 

nebesedne komunikacije je, da ko pošiljatelj ne želi poslati sporočila, ga prejemnik vseeno 

lahko interpretira kot sporočilo in na podlagi tega »sporočila« lahko naredi dodatne sodbe o 

sporočilu ali pošiljatelju (Hickson in Stacks, 1989).  

Razlika med besedno in nebesedno komunikacijo je v tem, da besedna poteka le prek enega 

kanala, nebesedna pa lahko poteka prek številnih kanalov hkrati (Paladin, 2011), kar še 

poveča kompleksnost nebesedne komunikacije. Mirjana Ule (2009) opisuje štiri 

najpomembnejše razlike med besedno in nebesedno komunikacijo:  

 Verbalni govor poteka v času samo po enem kanalu (besede se nizajo druga za drugo); 

nebesedna sporočila pa prihajajo k nam simultano po več kanalih. 

 Nebesedna komunikacija poteka istočasno, saj istočasno oddajamo svoja sporočila in 

sprejemamo sporočila drugih udeležencev komunikacijske situacije; pri besednem 

komuniciranju pa se vloge govorcev in poslušalcev časovno izmenjujejo.  

 Pri besednih sporočilih najprej zavestno premislimo, kaj bomo rekli, medtem ko je 

večina nebesednih sporočil (ne čisto vsa) spontanih, poslanih nezavedno.  

 Ne le da so nebesedni znaki v medosebni izmenjavi vedno navzoči, ampak imajo tudi 

primat v komuniciranju, saj so prva oblika komuniciranja v našem evolucijskem 

razvoju vrste, v našem ontološkem razvoju novorojenčka in v naših prvih srečanjih ter 

vtisih z drugimi.  

 

Watzlawick idr. (1967, v Hickson in Stacks, 1989) pravijo, da je besedna komunikacija bolj 

analitična in logična, v teoriji komunikacije rečeno – digitalna, ker je tako kot v računalniku 

vse določeno, samostojno in v končnih enotah. Nebesedna pa je bolj kontinuirana in naravna, 

saj je sestavljena iz nenehnih, neskončnih in naravnih upodobitev tega, kar opazujemo. 

Tako je besedna komunikacija namenjena prenosu podatkov in označevanju dejanske ali 

izmišljene predmetnosti in abstraktnosti, medtem ko z nebesedno komunikacijo prenašamo 

osebno čustveno plat sporočila in medosebne odnose (Selič, 2007; Peas in Peas, 2011). Iz tega 
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sledi, da je nebesedna komunikacija izraz čustev, odziv na lastna čustva in čustva drugih in 

odraz izrečenih besed (Selič, 2007). Ali kot pravita Wetherbe in Wetherbe - Bond (2005), 

besedno komunikacijo uporabljamo za prenos vsebine pogovora (tisto o čemer teče pogovor), 

nebesedno komunikacijo pa kot postopek komuniciranja (način kako se pogovarjaš). Pri tem 

je postopek sporazumevanja bolj sporočilen od vsebine, a manj specifičen. Tako daje 

opazovalec večji pomen čustvom, izraženim nebesedno, kot pa verbalnim opisom čustev 

(Mehrabian, 1972, v Paladin, 2011). Če nekdo z besedami zatrjuje, da je dobro razpoložen, a 

to ni opazno na njegovem obrazu ali obnašanju, besedam ne verjamemo. Zato je lahko način, 

kako nekaj povemo, pomembnejši od tega, kar povemo (Stewart 2007; Guerrero in Farinelli 

2007, v Paladin, 2011). Nebesedna vedenja so verjetno bolj pomembna oziroma temeljna 

zaradi tega, ker jih je večinoma težje nadzorovati kot besedna sporočila (Paladin, 2011). Cilj 

nebesedne komunikacije je po navadi oblikovanje pomena, ki ga razumejo vsi (Guerreo, 

DeVito in Hecht, 1999, v Paladin, 2011). Nebesedna komunikacija kot taka, čeprav vsebuje 

več informacij, izgubi specifičnost in je večpomenska (Hickson in Stacks, 1989). 

Zato se besedna in nebesedna komunikacija dopolnjujeta in s tem omogočata večjo 

sporočilnost sporočila. Če vzamemo za primer nasmeh, vidimo, da nam sam po sebi ne pove 

prav veliko (razen, da bi oseba lahko bila vesela), prek besed pa izvemo ozadje tega sporočila 

(na kaj se nanaša in za točno kateri trenutek) (Hickson in Stacks, 1989).  

V povezavi z besedno komunikacijo ima nebesedna šest večjih funkcij, ki so: 1. ponovitev 

besednega sporočila, 2. nasprotovanje, 3. dopolnjevanje, 4. zamenjava, 5. poudarek in 6. 

nadzor (Hickson, Stacks, 1989). 

Polona Selič (2007) pravi, da so nebesedne komponente vodila, ki imajo različne funkcije in 

sicer: 

 pripomoček pri govorjenju 

 nadomestilo govora  

 signaliziranje stališč  

 signaliziranje čustvenih stanj 
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Argyle (1975, v Rot, 1982) navaja pet razlogov, zakaj se uporablja in kaj doprinese nebesedna 

komunikacija: 

1. Z nebesednimi znaki je mogoče izraziti pojave, ki jih je težko izraziti besedno.  

2. Nebesedno izražanje je pogosto močnejše sredstvo obveščanja sogovornika, ker 

jasneje poudari bistvo stvari in ljudi. Pri tem deluje bolj neposredno in izzove bolj 

neposredno reagiranje. 

3. Nebesedna komunikacija je manj kontrolirana in zaradi tega pove več o osebi ter o 

njenem odnosu do tematike. 

4. Nebesedna komunikacija omogoča, da se odnos sogovornika ne pove eksplicitno, a je 

vseeno izražen. 

5. Dopolnjuje besedno komunikacijo. 

 

Mehrabian (1981, v Rot, 1982) pravi, da ima nebesedna komunikacija šest osnovnih funkcij, 

ki so: 

 izražanje čustev  

 izražanje osebnega odnosa v interakciji 

 predstavljanje osebnih značilnosti 

 sledenje, podpora in dopolnjevanje besedne komunikacije  

 nadomestilo besedne komunikacije  

 konvencionalno izražanje raznih vrst socialne aktivnosti  
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2. BIOLOŠKE OSNOVE 

 

Pisava je stara nekaj tisočletij, govor nekaj deset tisočletij, nebesedno sporazumevanje pa 

toliko kot človeški rod (Selič, 2007). Zato so naši možgani in naše celotno telo zelo dobro 

prilagojeni na pošiljanje in interpretiranje nebesednih vrst signalov. Te zasnove so vidne že v 

strukturi možganov. Kot vemo iz nevroznanosti, določeni deli možganov opravljajo določene 

in specifične naloge. Tako je leva možganska polovica, pri večini ljudi, specializirana za 

abstraktno, logično in analitično mišljenje, ki je najbolj uporabno za uporabo in analizo jezika 

(pisanega in govorjenega). Desna možganska hemisfera pa je odgovorna za celostnost, 

prostorsko časovnost in čustvenost jezika, kar se bolj odraža pri nebesedni komunikaciji. 

Nadaljnje raziskave so pokazale, da obe polovici sodelujeta pri eni in drugi vrsti 

komunikacije, le da je ena dominanta za eno vrsto, drugo pa za drugo (Hickson in Stacks, 

1989). Obenem pomembno vlogo igra razdelitev osrednjega živčnega sistema na neokorteks 

in subkorteks v povezavi z mišičnim sistemom. Neokorteks (zunanja plast možganov) 

opravlja naloge zbiranja, povezovanja, analiziranja in shranjevanja podatkov, ki jih možgani 

dobijo prek senzoričnih organov. Subkorteks, ki se mu reče tudi primitivni možgani, je 

povezan s hormonskim in imunskim sistemom, našimi čustvi in instinkti (Sansone, 2004). 

Paul MacLean (1972, v Hickson, Stacks, 1989) je razdelil človeške možgane na tri dele, ki so 

se razvijali v evolucijskem zaporedju.. Najmlajši del možganov (the Neomammalian brains) 

je odgovoren za jezik, simboliko, signale in ustvarjanje pravil in njihovega udejstvovanja ter 

na ta način analizira podatke sprejete iz okolja. Ta stopnja razvoja možganov je prisotna samo 

pri višje razvitih sesalcih. Neomammalian brains naj bi nadzoroval »nižja« dela možganov, ki 

sta se pojavila prej v razvoju. Paleomammalian brains se nahajajo v limbičnem delu 

možganov, ki dražljaje analizira s pomočjo imaginacije in čustev. Najstarejši del možganov 

(R-complex) se nahaja v možganskem deblu in je povezan s senzomotorično aktivnostjo. 

Najbolj naj bi se uporabljal pri instinktivnem/nagonskem vedenju. Takšna razdelitev nam 

pokaže, da so že naši možgani prilagojeni več vrstam komunikacije in ne le besedni, saj pri 

komunikaciji delujejo vsi ti centri možganov in ne le del, ki je namenjen analitičnemu in 

abstraktnemu mišljenju.  

Luria (1973, v Sansone, 2004) pravi, da poteka stalna interakcija med neokorteksom in 

primitivnimi možgani. Tako informacije potujejo po hrbtenjači in pridejo do hipotalamusa, ki 

nadzira avtonomni živčni sistem. Hipotalamus pa je direktno povezan z limbičnim sistemom 

in tako skupaj tvorita čustveni center. Le-ta je pod kontrolo desnega cerebralnega korteksa, se 
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pravi desne polovice možganske hemisfere, ki prispeva k razvoju interakcije med otrokom in 

materjo ter oblikuje biološko zmožnost sinhronizacije s sočlovekom. Ta zmožnost 

sinhronizacije je osnova za empatično percepcijo čustvenih stanj (Sansone, 2004). Obenem pa 

so novejše raziskave na področju nevroznanosti pokazale, da imamo ljudje (in drugi višje 

razviti primati) posebne vrste možganskih celic, ki se imenujejo zrcalni nevroni. Ti nevroni se 

odzivajo, ko izvajamo dejanje ter ko vidimo nekoga drugega, ki izvaja enako dejanje. Tako so 

ti nevroni temelj, da smo lahko empatični (Gallese idr., 1996, v Aronson, Akert, Wilson 

2010). V praksi to pomeni, da ko vidimo nekoga jokati, se ti nevroni avtomatično in 

neprostovoljno sprožijo ter nam dajo občutek, kot da bi jokali sami. S tem je možno razumeti 

čustva drugih tako, da jih spontano zrcalimo na našem obrazu. Mišični premiki, ki se zgodijo 

na našem obrazu s pomočjo empatije, nam pomagajo razumeti, kako se počutijo druge osebe, 

brez tega, da bi o tem razmišljali (Stel & Knippenberg, 2008, v Aronson, Akert, Wilson, 

2010). Interakcija iz oči v oči pri novorojenčku zagotavlja velik delež kognitivnih in socialnih 

informacij, na podlagi katerih zaznava tudi sebe. Tako značilnosti, kot so telesna drža in 

poteze obraza, niso pogojene samo s strani genetike, ampak tudi s strani naših najzgodnejših 

interakcij in njihovega čustvenega naboja (Sansone, 2004). »Stik se vzpostavlja namreč tako 

na nebesedni kot besedni ravni. Nebesedni signali, kot so izraz obraza, geste, ton glasu, 

časovni okvir odzivov, imajo neposreden vpliv na socialno odzivne dele možganov (npr. 

limbični sistem). Prav ti signali vzdražijo tiste krogotoke, ki odločajo o emocionalnih odzivih, 

torej usmeritvi pozornosti, iskanju pomena in stopnji vzdraženosti.« (Schore, 2003, v 

Gostečnik 2012, str. 83). Tako je materino zaznavanje same sebe zrcalo za otrokovo 

samozaznavanje. Obstaja velika verjetnost, da ima nasmejan otrok nasmejane starše. Pri tem 

je pomembno vedeti, da proces zrcaljenja ni namerna zavestna dejavnost, ampak močan 

nezavedni proces, ki se vtisne v otrokov mišični ter senzorični spomin (Sansone, 2004). 

»Tako emocionalna povezava z drugo osebo ustvari cel sklop izdelanih in diferenciranih 

procesov sprejemanja dražljajev in vzdraženosti možganov, ki neposredno usmerjajo tok 

energije in informacij v posameznikovih možganih.« (Siegel, 1999, v Gostečnik, 2012, str. 

83). Pri tem Gostečnik (2012) dodaja še, da so nebesedni signali najmočnejši pritisk, ki 

narekuje in ustvarja spremembe v stanju zavesti posameznika ter v njegovem dojemanju sebe, 

drugih in sveta. Govori tudi o psiho-organski strukturi, ki je sodelovanje med različnimi deli 

možganov in njihovo integracijo s celim telesom. Ta interakcija med telesom in možgani je v 

marsičem vzpostavljena že ob rojstvu, v bistvenih komponentah pa se gradi in razvija v prvih 

mesecih in letih otrokovega življenja. 
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Antonella Sansone (2004) v svoji knjigi pravi, da smo ob preučevanju delovanja neokorteksa 

in subkorteksa pozabili na sistem, ki sploh omogoča povezovanje teh dveh in ki jima prenaša 

informacije iz okolja. To je mišični sistem, ki ga lahko vidimo kot portret čustev, govorice 

telesa in gestikulacije, saj je vse to vidno le zaradi njega. In prav mišični sistem uravnava 

dejavnosti senzoričnih organov in informacijskih poti, ki potekajo od periferije do možganov 

in obratno. Pri tem avtorica pravi, da bi morali te tri sisteme (neokorteks, subkorteks in 

mišični sistem) gledati kot celoto, saj le njihovo sinhronizirano delovanje omogoča celostno 

delovanje človeka.  

Tako kot nebesedna komunikacija deluje navzven (na prejemnika informacij), deluje tudi 

navznoter. Ko spreminjamo telesno držo, delujemo na druge in na svoje počutje (Selič, 2007). 

Kar pomeni, da če zavestno spremenimo (predvsem) govorico telesa, se bo spremenilo tudi 

naše razpoloženje in morda tudi razmišljanje. V praksi bi to pomenilo, da če človek zavestno 

hodi bolj pokončno in odločno, se bo čez čas tako tudi počutil. Primarni mišični spomin (ki 

vpliva na gestikulacijo), kjer so shranjene najzgodnejše izkušnje, oblikuje našo samopodobo 

in obratno, naša samopodoba oblikuje naše premikanje, telesno držo in govorico telesa 

(Sansone, 2004). Ker je posameznikova telesna drža odgovor na širok spekter notranjih in 

zunanjih dražljajev – mehaničnih, emocionalnih ali socialnih, lahko sama drža sproži ugodje 

ali neugodje, stabilnost ali nestabilnost. Saj je govorica telesa psihofizičen vzorec, ki 

vključuje našo mišično aktivnost, čustveno življenje in vrednotni sistem (Sansone, 2004). Na 

to temo je bila izvedena tudi raziskava (Ruggieri idr., 1986, v Sansone, 2004), kjer so 

posameznikom naročili, da spremenijo držo delov telesa, ki služijo kot osrednje točke (npr. 

stojo, sedenje, gestikulacijo …). Po spremembi drže so raziskovalci zaznali spremembe pri 

občutju, napetosti, zadovoljstvu in stabilnosti posameznikov. Cuddy in sodelavci (2012) so 

izvedli še eno raziskavo, kjer so se morali udeleženci za 2 minuti postaviti v »močno« (roke 

iztegnjene nad glavo v obliki črke V ter noge v stopala malo širše, kot je širina ramen) ali 

»šibko« (sedenje na tleh z nogami pri prsnem košu ter objetimi z rokami) držo. Ugotovili so, 

da se je po 2 minutah »močne« drže raven testosterona povečala za 20 % in raven kortizola 

padla za 25 %. Ravno obratno se je zgodilo pri »šibkih« držah, kjer se je raven testosterona 

znižala za 10 %, raven kortizola pa se je povečala za 15 %. Testosteron je hormon, ki med 

drugim vpliva na zaznavanje lastne moči posameznika, kortizol pa je hormon, ki vpliva na 

stres v telesu. Tako ta dva hormona vplivata na samozavest posameznika. In s tem so 

dokazali, da drža telesa vpliva na samozavest. »Telo in duševnost sta oboje-smerno povezana 

– ko smo napeti in se sproščeno namestimo, bo sproščenost iz telesa »preskočila« na duševno 

raven. Če se smehljamo (želeli bi pa tuliti od jeze ali ogorčenosti), bo to sčasoma povzročilo 



Kerovec, M. (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku 

10 

 

spremembo razpoloženja.« (Selič, 2007, str. 66). »Če se zavestno navadimo na odprte gibe in 

kretnje, si bomo tako pridobili večjo svobodo mišljenja. Zaradi odprtih gibov smo bolj 

sprejemljivi za informacije, ki prihajajo iz okolja. Zaprte kretnje pa nas izolirajo od sveta.« 

(Molcho, 1997, str. 63).   

Ostaja pa vprašanje, kako pridobimo oziroma se naučimo nebesednega komuniciranja.  

Desmond Morris (1977, v Hickson in Stacks, 1989) pravi, da se lahko naša dejanja razvrstijo 

na pet načinov pridobivanja. V osnovi so nekatera naša dejanja prirojena (npr. ko otrok 

odkimava z glavo, ko ne želi več jesti), druga pa so odkrita s pomočjo delovanja telesa 

(zavedamo se, kje so telesne omejitve). Tretji način so prevzeta ali nezavedno absorbirana 

dejanja s strani okolice. Ta prevzeta dejanja nam omogočajo, da se sinhroniziramo z okolico 

in s tem povečamo medosebno povezavo. Četrti način so priučena dejanja, ki se jih zavestno 

naučimo od drugih. Primer za to bi bil moč stiska pri rokovanju. Pri petem načinu naša 

dejanja pridobimo na več načinov in jih nato sami sestavimo/pomešamo skupaj (npr. ko smo 

bili majhni, smo jokali odkrito, z odraščanjem pa se učimo to vedno bolj in na različne načine 

skrivati). 
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3. ČUSTVA IN NEBESEDNA KOMUNIKACIJA 

 

Kot že omenjeno, nebesedna komunikacija izraža čustva in odnos govorca do teme pogovora 

ali situacije, v kateri se nahaja. Pri tem nam čustva pomagajo, da bolje urejamo svoje odnose z 

drugimi, pri čemer so še zlasti pomembne naše zmožnosti, da izražamo svoja čustva ter jih 

prepoznamo pri drugih in sebi (Musek in Pečjak, 2001).  

Najosnovnejša definicija čustev bi bila (Musek in Pečjak, 2001, str. 111): »Čustva so duševni 

procesi, s katerimi doživljamo poseben odnos do pojavov, predmetov, oseb, njihovo 

privlačnost  ali neprivlačnost, njihovo svojevrstno doživljajsko vrednost in barvitost.«  

Vid Pečjak (1965) pravi, da čustva v osnovi razdelimo v dve skupini – ugodna ter neugodna 

čustva, ki se razlikujejo po intenzivnosti. Pri tem se le-ta prepletajo z drugimi duševnimi 

vsebinami – z občutki, zaznavami, predstavami, spomini. Senzorne in logične vsebine, na 

katere se vežejo čustva, imenujemo intelektualna podlaga čustev. Pri tem je lahko 

intelektualna podlaga vonj cvetlice, zaznava slike, občutek ne/moči, ogrožanje osebnih 

vrednot ali vrednostnih sistemov … A tako kot intelektualna podlaga vpliva na čustva, tudi 

čustva vplivajo na intelektualno podlago. 

Milivojevič (2008) definira čustvo kot: »Emocija je sklop visceralnih, motoričnih, 

motivacijskih in mentalnih procesov, ki v svoji dejavnosti omogočajo prilagoditveno 

dejavnost« (str. 23). Pri tem trdi, da je psihična funkcija telesne reakcije v sklopu emocionalne 

reakcije prav v tem, da emocija seže do subjektivne zavesti. Iz vidika nebesedne komunikacije 

sta pri tej tezi pomembni prva dva procesa (visceralna in motorična dejavnost), saj se telo 

vedno odzove na dražljaj iz okolja. Do sprememb v notranjih organih in organskih sistemih 

prihaja s posredovanjem simpatičnega in parasimpatičnega avtonomnega živčnega sistema, 

kot tudi s posredovanjem hormonov in endokrinega sistema. Te spremembe imajo 

prilagoditveno funkcijo, ker pripravljajo notranjost organizma za potrebno raven dejavnosti 

(prav tam). Pri tem je Lund (1939, v Milivojevič, 2008, str. 14) postavil definicijo: 

»… emocije lahko definiramo kot močna afektivna stanja, ki vključujejo difuzne somatske 

reakcije in precej razširjene, centralno vzbujene visceralne spremembe.« Drugi pomemben 

proces, ki ga vzbudijo emocije v telesu, je »motorična priprava, saj čustvo povzroči 

spremembe v motoričnem sistemu, tako da vpliva na spremembo mišičnega tonusa v različnih 

mišičnih skupinah.« (Milivojevič, 2008, str. 23). Tako zavest zabeleži emocionalno telesno 

reakcijo, ji pripiše pomen in opredeli pomembnost. Pri tem zavest zaznano telesno reakcijo 

pozneje prepoznava kot določeno čustvo. Na ta način je nebesedna komunikacija pravzaprav 
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komunikacija s seboj, drugi pa te spremembe zaznajo kot spremembo specifičnega telesnega 

značaja (emocionalni habitus), spremembo specifičnega izraza obraza (facialna ekspresija) 

itd. (Milivojevič, 2008), čemur pripišejo pomen, za katerega mislijo, da je pravilen.  

Prav tako so raziskovalci raziskovali fiziološke procese med čustvovanjem, saj se spremeni 

»… aktivnost organov, ki jih upravlja vegetativno živčevje: pljuča, srce, črevesje, mehur, 

znojnice, slinavka, vranica, nadledvične žleze, idr. organi.« (Pečjak, 1965, str. 62). Prav tako 

se spremeni količina različnih snovi v krvi – poveča se število belih in rdečih krvničk, 

spremeni raven sladkorja, adrenalina, noradrenalina, kortizola in drugih snovi, poveča se tudi 

hitrost in intenzivnost srčnih utripov, s tem pa krvni pritisk (Pečjak, 1965). Blatz (1958, v 

Pečjak, 1965) je pri svojih preizkusih ugotovil, da se pri strahu število udarcev srca na minuto 

v povprečju poveča iz 84 na 104. Podobno se spreminjajo respiratorni procesi. Največkrat se 

povečata hitrost in globina dihanja, kar spremeni razmerja med vdihoma ter vdihom in 

izdihom (respiratorni količnik) (Pečjak, 1965). Benussi (1953, v Pečjak, 1965) je v raziskavi s 

pomočjo opazovanja dihanja skoraj vedno ugotovil, kdaj oseba laže, kar pa ni uspelo ljudem, 

ki so opazovali to isto osebo. Druga raziskava, ki jo je izvedel Fere (1954, v Pečjak, 1965) je 

pokazala, da se med čustvenim vznemirjanjem spremeni električna prevodnost kože (kar je 

posledica znojenja). Vse te telesne reakcije pomagajo k mobilizaciji organizma, kar je zelo 

koristilo našim prednikom v fizično težjih življenjskih razmerah, v sedanji družbi pa so te iste 

reakcije lahko odveč ali celo škodljive.  

Tu je pomembno narediti še razčlenitev med čustvi in občutki, ki jih ljudje radi zamenjujemo. 

Občutki so stalni ter vezani na čutila, čustva pa so občasna in jih povezujemo z »duševno« 

platjo reagiranja na stimulus, medtem ko je občutek bolj »telesna« reakcija na stimulus iz 

okolja. Zato različni ljudje različno reagirajo na dražljaje iz okolice, saj jim pripisujejo 

različen osebni pomen, kar privede do drugačne ne/čustvene reakcije (Selič, 2007). Tako je 

čustvo reakcija telesa takrat, ko nas nekaj notranje (psihično) predrami, občutek pa je reakcija, 

ko nekaj v osnovi v nas vzbudi telesno reakcijo (npr. mraz, vročina …).  

Kot že omenjeno, ljudje razbiramo čustva, občutke in stališča iz nebesedne komunikacije, a 

raziskave so pokazale, da ljudje nismo tako dobri pri razumevanju specifičnih čustev na 

podlagi izoliranih znakov, boljši rezultati pa so bili, ko so ocenjevali čustva na podlagi vseh 

izrazov – mimike, drže, kretenj … Osebe so prav tako bolje prepoznavale osnovna čustva 

(veselje, žalost, …), kot pa sestavljena čustva (ljubosumje, prezir …). Najbolje pa 

prepoznamo čustva, če poznamo situacijo, v kateri se nahaja oseba (Pečjak, 1965). Težave pri 

interpretaciji najpogosteje povzroča maskiranje čustev, saj smo ljudje naučeni, da čustev ne 

izražamo v javnosti in pristno čustvo izrazimo z drugim izrazom.  
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4. KAKO BRATI NEBESEDNO KOMUNIKACIJO 

 

Največja nevarnost pri »branju« oziroma opazovanju nebesedne komunikacije je sklepanje, da 

lahko prek nje razberemo misli sogovornika. Kot je bilo že omenjeno, se lahko na podlagi 

nebesedne komunikacije v najboljšem primeru dokopljemo do občutkov in čustev, ki jih ima 

sogovornik o temi pogovora, sebi, sogovorniku ali kakšnih drugih okoliščinah, ki so povezane 

z interakcijo. Še večja nevarnost pa je, da bi na podlagi enega opaženega znaka ali premika 

postavili in zaključili sodbo o sogovorniku. Sicer to »napako« delamo vsi, ker sodimo na 

podlagi prvega vtisa, a o tem malo več pozneje. Zato je interpretacija pravilnejša, če se 

izogibamo zanašanju na en izoliran nebesedni znak in namesto tega iščemo »grozde« 

nebesednih znakov (Paladin, 2011). Allan Peas (1986, str. 11) pravi: »Govorica telesa je 

sestavljena iz besed, povedi in ločil, enako kot govorjeni jezik. Kretnja je kot beseda, beseda 

pa ima lahko več pomenov. Pomen besede je jasen šele, ko stoji v povedi z drugimi 

besedami … Sprejemnik bere nebesedne povedi.« Redko ali celo nikoli se namreč ne zgodi, da 

bi posamezen znak nebesedne komunikacije nosil celotno sporočilo, poleg tega pa z 

različnimi znaki oddajamo različna sporočila (Paladin, 2011). Raziskave so pokazale, da je 

bilo čustvo sreče najpogosteje pravilno prepoznano z obraza in manj iz glasu. Ravno obratno 

velja za jezo in žalost, ki ju ljudje pogosteje prepoznajo iz glasu ter manj z obraza (Elfenbein 

in Ambady, 2002, v Paladin, 2011). 

Drugo pravilo pri interpretiranju nebesedne komunikacije je opazovanje konteksta, v katerem 

se dogaja. Tako kultura vpliva tako na izvedbo in pojavno obliko kot na interpretacijo 

(Paladin, 2011). Na primer oblikovana črka V s kazalcem in sredincem v nekaterih kulturah 

pomeni mir ali zmaga, nekje pa bi jo lahko zamenjali z besedami Zaleti se nekam (Peas, 

1986). Prav tako pa vplivajo tudi značilnosti odnosa med posamezniki, ki sodelujejo v 

interakciji in stopnja, na kateri je odnos. Pri komunikaciji z ljudmi, do katerih imamo različen 

odnos, uporabljamo različna nebesedna vedenja (Paladin, 2011). Obenem vplivajo še okolje, 

kjer komunikacija poteka, značilnost situacije, čas in stanje sodelujočih (Kanpp in Hall, 

2002). Polona Selič (2007) pravi, da pomen nebesednih sporočil določajo trajne in trenutne 

značilnosti stanja osebe, medosebna interakcija, namen, čas, prostor ter socialne vloge tistih, 

ki sooblikujejo komunikacijsko situacijo. In če jih želimo smiselno razlagati, moramo biti 

pozorni še na zgodovino odnosov med udeleženci, čustveno ozračje, v katerem poteka 

komunikacijski proces in sisteme kodiranja ter dekodiranja med udeleženci. Molcho (1997) 

pravi: »V svoji prvotni funkciji so nebesedni signali resnično nedvoumni. Ko pa jih začnemo 
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interpretirati, lahko dobijo zelo različne pomene, odvisno pač od okolja, v katerem nastanejo. 

Vprašati se moramo, kako učinkuje določen gib na različne ljudi, od katerih ima vsak 

drugačno mrežo sprejemanja ter drugačno strukturo pričakovanj in namer. Tako si signale 

vsakdo razlaga iz lastnega stališča in tako nastanejo najrazličnejše interpretacije … 

Nebesedna komunikacija je namreč vedno izrazito subjektivna, tako v izražanju kot 

pojmovanju.« Med posamezniki obstajajo razlike v sposobnostih pošiljanja, prejemanja in 

regulacije nebesednih signalov (Hall, 2007, v Paladin, 2011). Zato Vera F. Birkenbihl (1999) 

svetuje: »Kdor meni, da je razumel sporočilo telesa kakega človeka, naj poskuša ugotoviti 

(vprašati), ali je dojel prav, namesto da misli, da je človeka spregledal« (str. 15) Vseeno pa se 

je možno naučiti opazovanja in pošiljanja nebesednih signalov z redno vadbo in opazovanjem 

ljudi v njihovih interakcijah.  

Tretja pomembna stvar pri nebesedni komunikaciji je iskanje usklajenosti in neusklajenosti 

med besedno in nebesedno komunikacijo. Ko nekdo nekaj pripoveduje z besedami, nekaj 

drugega pa z gibi in drugimi izrazi telesa, verjamemo »nebesednemu« sporočilu, ne glede na 

to, ali se tega zavedamo ali ne. Ravno pomanjkanje uvida nas pogosto bega, saj v tovrstnih 

situacijah ne razumemo lastnega počutja (doživljanja) (Selič, 2007). Vtis sporočila, ki ga 

oblikujejo nebesedni znaki, je petkrat močnejši od jezikovnega sporočila (Peas, 1986). Če pa 

nebesedna komunikacija podpira besedno, bomo to sporočilo lažje in v celoti sprejeli. Tukaj 

pa različni avtorji priporočajo opazovanje (nebesednih) sprememb, ki se dogajajo med 

govorjenjem (Molcho, 1997; Birkenbihl, 1999; Peas, 1986; Selič, 2007). Saj naj bi vsaka 

nenadna sprememba zunanje drže vedno odražala spremembo notranje (Birkenbihl, 1999). Ali 

kot to reče Molcho (1997, str. 18): »Če na sogovornika učinkujem, se mora pri njem nekaj 

spremeniti.« Vseeno pa je treba biti previden pri takšni interpretaciji, saj lahko različni 

dejavniki, kot so stres, negotovost, izčrpanost itd., vodijo do neskladnosti, ki jih je mogoče 

napačno interpretirati.«  

Nato pa so tu še tradicionalni dejavniki, kot so dednost, okolje in lastna aktivnost, ki določajo 

individualne razlike pri kodiranju in dekodiranju nebesednih sporočil, zato je kakršenkoli 

univerzalen ključ interpretacij nemogoč (Selič, 2007). Zato zakonca Peas (2008) priporočata 

tri osnovna vodila, katera moramo upoštevati pri interpretaciji nebesedne komunikacije: 

1. Razlaganje kretenj v nizu (kot besede in stavke). 

2. Iskanje ne/skladnosti. 

3. Razbiranje kretenj v povezavi z okoliščinami. 
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Pri tem nam vsak del nebesedne komunikacije pripoveduje določene lastnosti o 

posameznikovih notranjih počutjih in osebnostnih nagnjenj do teme pogovora. In s 

podrobnejšim pregledom vseh delov in njihovih pomenov bomo lažje zaznali, kaj se resnično 

skriva za tem, kar zaznavamo. Hickson in Stacks (1989) te dele razdelita na: proksemiko 

(uporabo prostora), kineziko (uporabo telesa),  parajezik (prozodične prvine jezika), dotik in 

čas. 

 

OSNOVNE KODE NEBESEDNE KOMUNIKACIJE 

5. PROKSEMIKA 

5.1. Prostor 

 

Človek in njegovo delovanje se vedno dogaja v nekem okolju in to okolje na nek način vpliva 

na naše delovanje, če se tega zavedamo ali ne. Že v osnovi so nekateri prostori namenjeni 

formalnim dejavnostim (npr. pisarna), drugi pa neformalnim (npr. kino dvorana). V skladu s 

tem so tudi zasnovani in v skladu s tem se ljudje v njih tudi obnašamo. Tako nam ureditev 

prostora daje neko »metasporočilo« o načinu vedenja, ki naj bi bilo primerno za ta prostor.  

Človeški pogled na prostor bi lahko razdelili na tri osnovne pojme. Prvi pojem je okolica 

(fizični prostor, ki nas obdaja), znotraj katere lahko govorimo o teritoriju in osebnem 

prostoru. Človekovo obvladovanje teritorija in osebnega prostora se imenuje proksemika 

(Hickson in Stacks, 1989).  

Velik vpliv na človeško vedenje ima že sam prostor, v katerem se ljudje nahajajo in delujejo. 

Mark Knapp (1978, v Knapp in Hall, 2002) trdi, da lahko okolje zaznavamo na šest načinov. 

In sicer v pojmih formalnosti, topline, zasebnosti, poznavanja, omejitve in razdalje. Na primer 

pisarna naj bi bila formalna, nekako hladna (v smislu temperature), zasebna (do neke mere 

osebnostno urejena), znana (da vsi vemo, kako se obnašati v takšnem okolju) in z dovolj 

razdalje (da nas postavi v pozicijo moči z oddaljenostjo oseb).  

Burgoon in Thomas (1978, v Burgoon, Buller, Woodall, 1996) sta preučevala prostor na 

drugačen način. Pravita, da ima vsak prostor devet dimenzij: velikost oziroma prostornina 

prostora, postavitev predmetov, materiali, iz katerih je sestavljen, količina linearne 

perspektive, osvetlitev, temperatura, hrup in čutna stimulacija v prostoru.  
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Edward T. Hall (1966, v Knap in Hall, 2002) pa je razdelil okolje na nespremenljivo, 

polspremenljivo in dinamično. Dinamično okolje se spreminja, kot se spreminjajo ljudje v 

njem in si ga lahko uredijo, kot ga želijo. Polspremenljivo okolje omogoča ljudem, da 

povečajo ali zmanjšajo medsebojno interakcijo in lahko do neke mere nadzorujejo osnovne 

postavke medsebojnega delovanja (npr. premikanje določenih predmetov v prostoru – stol, 

miza). Nespremenljivo okolje vključuje dve dimenziji: specifično kulturno notranjo 

konfiguracijo in zunanjo ureditev prostora, kot je arhitektura in prostorski načrt.  

Poleg zgoraj naštetih karakteristik imata barva sobe in estetski videz tudi velik vpliv na 

posameznikovo počutje v prostoru. Raziskava, ki jo je naredil Kitchens s sodelavci (1977, v 

Hickson in Stacks, 1989), je preučevala medosebno privlačnost udeležencev pod vplivom 

estetskega videza sobe. Imeli so »grdo« in »lepo« sobo, za kontrolno sobo pa je bila izbrana 

učilnica na fakulteti. Ugotovili so, da ima estetika sobe vpliv na vedenje, na komunikacijo 

udeležencev ter na oceno privlačnosti sogovornika. S tem so potrdili raziskavo Maslowa in 

Mintza (1956, v Hickson in Stacks, 1989), kjer sta v podobni raziskavi ugotovila, da ljudje 

iste slike ocenjujejo bolje v lepši sobi, kot pa v grši. Poleg tega so udeleženci poročali večjo 

izčrpanost in večjo željo po begu iz estetsko neurejene sobe. Barve imajo že v osnovi velik 

vpliv na počutje človeka, kar pomeni, da prav tako barva sobe vpliva na človekovo počutje 

znotraj nje. Burgoon in Saine (1978, v Burgoon, Buller, Woodall, 1996), sta na podlagi 

rezultatov svoje raziskave našla korelacije med počutjem in simboličnim pomenom, ki ga 

pripišejo posamezniki določeni barvi. Njuni rezultati so predstavljeni v tabeli 1.1. 
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Barva Razpoloženje Simbolični pomen 

Rdeča Vroče, vdanost, jeza, 

kljubovalnost, nasprotovanje, 

vitalnost, občutljivost 

Sreča, poželenje, intimnost, 

ljubezen, nemirnost, 

vznemirjenost, bes, greh, kri 

Modra Sveže, prijetno, ležerno, 

oddaljeno, neskončno, varno, 

transcendentno, mirno, nežno 

Dostojanstvo, žalost, nežnost, 

resnica 

Rumena Neprijetnost, vznemirjenje, 

sovražnost, veselje, vedrost 

Sonce, svetloba, modrost, 

možatost 

Oranžna Neprijetnost, vznemirjenje, 

zaskrbljenost, razburjenost, 

upornost, sovražnost, 

spodbudnost 

Sonce, rodovitnost, žetev, 

premišljenost 

Vijolična Depresivnost, žalost, 

dostojanstvo, svečanost 

Modrost, zmaga, razkošje, 

bogastvo, ponižnost, tragedija 

Zelena Sveže, prijetno, ležerno, pod 

kontrolo 

Varnost, mir, zavist, sovražnost, 

agresija, mirnost 

Črna Žalost, izrazitost, anksioznost, 

strah, obup, potrtost 

Temačnost, moč, oblast, varnost, 

propad, skrivnostnost, modrost, 

smrt, pokora 

Rjava Žalost, občutljivost, potrtost, 

melanholija, nesrečnost 

Melanholija, varnost, jesen, 

propad, ponižnost, pokora 

Bela Radost, svetlost, nevtralnost, hlad Svečanost, čistost, ženstvenost, 

ponižnost, radost, svetloba, 

zvestoba, boječnost 

 

Tabela 1: Korelacija med počutjem in pomenom, ki ga ljudje pripisujejo barvi 

Vir: Burgoon, Buller, Woodall, 1996 
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Raziskovalci, ki so raziskovali vpliv velikosti in oblike sobe na posameznikovo počutje, niso 

prišli do konkretnih odgovorov, razen, da večja kot je soba, manjša je participacija 

udeležencev ter večja kot je soba, bolj vplivna deluje oseba, ki v njej deluje (npr. predavatelj, 

direktor) (Hickson in Stacks, 1989). Pomemben vpliv na to, ali se bo oseba dalj časa 

zadrževala v prostoru in posledično udobno počutila, ima možnost osebnega spreminjanja 

karakteristik prostora. Tam, kjer so osebe lahko spremenile prostor po svojih željah, je bilo 

več socialnega življenja in posamezniki so se tam zadrževali dalj časa (High in Sundstorm, 

1977, v Hickson in Stacks, 1989).  

Zaznaven vpliv na počutje v prostoru imata tudi dojemanje temperature in vlažnosti. Pri tem 

je pomembno, kako posameznik zaznava ta dva faktorja, saj je lahko za nekoga v nekem 

prostoru hladno, ko bo za drugega toplo. Poleg tega tudi barva sobe vpliva na to, kako 

posameznik zaznava temperaturo v prostoru, saj so posamezniki sobe, ki so bile obarvane 

belo, označili za približno 3 stopinje Celzija hladnejše, kot pa sobo obarvano z rdečo barvo 

(Griffitt, 1970, v Hickson in Stacks, 1989). Isti avtor je v raziskavi prišel tudi do rezultata, da 

višja kot je temperatura in večja kot je vlažnost, slabši vtis bodo imeli posamezniki znotraj 

sobe drug o drugem.  

Ker se velik del človekovega poslovnega in zasebnega življenja v prostoru odvija okoli miz in 

stolov, je v literaturi (Knapp in J. Hall, 2002; Peas, 1986; Hickson in Stacks, 1989) kar velik 

del posvečen temi o postavitvi ter vplivu elementov na človeško delovanje. Tu bom predstavil 

razdelitev kot jo je naredil Peas (1986), ki trdi, da pri postavitvi teh objektov obstaja 

vsesplošni obrazec. Če predpostavimo, da se situacija odvija okoli pravokotne mize, lahko po 

ugotovitvah tega avtorja dva sogovornika zavzameta štiri različne položaje: 

 Vogalni položaj 

 Sodelujoči položaj 

 Tekmovalno-obrambni položaj 

 Neodvisni položaj 

 

Najbolj priporočljiv položaj pri svetovalnem procesu je vogalni položaj, saj ta dopušča veliko 

manevrskega prostora za uporabo telesa pri pogovoru, obenem pa omogoča tako srečevanje s 

pogledi (direktno interakcijo), kot dobro opazovanje sogovornikovega celotnega telesa od nog 

do glave. Pri tem položaju vogal mize služi kot delna pregrada, ki ponuja varnost. Osebama, 

ki tako sedita, pa ne omogoča prostorsko razdelitev mize in zavzemanje teritorija, kar bi lahko 

pripeljalo do pridobivanja premoči (v nebesednem smislu) pri komunikaciji. Ta položaj naj bi 
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še dodatno omogočal zbliževanje sogovornikov in vstopanje v osebni prostor, kar povečuje 

sprejemanje osebe na emocionalni ravni (več o tem bo govora v naslednjem poglavju).  

 

Slika 1: Vogalni položaj 

 

Sodelujoči položaj običajno zavzameta osebi, ki sta miselno enako usmerjeni, se pravi, da se 

ukvarjata z isto miselno nalogo. To je eden najugodnejših položajev za razlago in 

razumevanje primera. Dodatna prednost tega položaja je ta, da osebi sedita tako, da se druga 

drugi ne vsiljujeta v njen osebni prostor (Peas,1986).  

 

Slika 2: Sodelovalni položaj 

 

Naslednji položaj, ki najmanj ugodno vpliva na medosebno interakcijo, je tekmovalno-

obrambni položaj, kjer sogovornika sedita na nasprotni strani mize. Ta položaj, naj bi 

spodbujal nasprotovalno stališče, saj sta osebi že telesno na »različnih bregovih reke« in miza 

kot pregrada omogoča še trdnejše zavzemanje lastnih stališč, ker onemogoča približevanje, 

obenem pa omogoča boj za teritorij in s tem prevladovanje v prostoru, kar pripelje do 

prevlade v komunikaciji. Argyle (v Peas, 1986) je na to temo s sodelavci naredil raziskavo v 

zdravniški ordinaciji. Pri tem je 55 % bolnikov poročalo, da se je najbolj udobno počutilo, če 

med zdravnikom in njim ni bilo mizne pregrade. Ko osebi sedita v tekmovalno-obrambnem 

položaju, naj bi si njeno površino na začetku interakcije razdelila na dva enaka dela (če ni ta 



Kerovec, M. (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku 

20 

 

miza že v osnovi last enega izmed sogovornikov), s tem pa okoli sebe zgradita lastni prostor 

oz. zavzameta določen teritorij in drugemu tako ne dovolita poseganje vanj.  

 

Slika 3: Tekmovalno-obrambni položaj 

 

Zadnji položaj pa je neodvisni položaj, ki ga zasedejo ljudje, ki naj si ne bi želeli medosebnih 

stikov. Zaradi velikega medosebnega prostora to izraža nezainteresiranost in nedostopnost 

sogovornika. Če pa pri tem pride do nenadnega zmanjševanja medosebnega prostora, pa je to 

lahko tolmačeno kot vdiranje v osebni prostor, kar pa se tolmači kot agresija.   

 

Slika 4: Neodvisni položaj 

 

Drugačen vpliv na interakcijo (Peas, 1986) ima okrogla miza, ker omogoča sproščenost, 

neformalnost, sodelovanje in onemogoča direktno hierarhijo in zavzemanje teritorija, ker je 

vsak »omejen« z dveh strani. Pri tem pa bi moral posameznik vložiti veliko truda, da bi se 

»spopadel na dveh frontah« in raje ostane v statusu quo.  
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5.2. Človekova uporaba prostora 

 

Človek si že s svojo prisotnostjo prisvoji svoj del prostora v prostoru. Pri tem je treba 

upoštevati dva ključna pojma – teritorij in osebni prostor. Za teritorij bi lahko rekli, da je to 

določeno ozemlje, katerega človek vzame za svojo last in si do določene meje lasti pravice 

zanj v primerjavi z drugimi osebami (Hickson in Stacks, 1989). Pri tem sta Lyman in Scott 

(1967, v Knapp in Hall, 2002; Hickson in Stacks, 1989) razdelila teritorij na štiri ravni. Prva 

raven je javni teritorij, kjer lahko osebe prosto vstopajo in izstopajo. Primer za to bi bile javne 

površine, kot so parki, javne zgradbe, vladne institucije ali nakupovalni centri. Druga raven je 

interaktivni teritorij, kjer se lahko osebe zbirajo in zadržujejo, obenem pa so meje premične. 

Vstop v takšen teritorij ima do neke mere omejen dostop. Primer za to bi bil kino in sedeži v 

njem ali miza v restavraciji. Meje pri tem teritoriju niso striktno določene in drug posameznik 

jih lahko krši in se sprehodi skozi njih. Tretja raven je domači teritorij, kjer si določen 

posameznik prisvaja vso pravico za to ozemlje in drugi posamezniki nimajo vstopa do njega 

brez lastnikovega dovoljenja. V večjem delu sveta je to omejeno tudi z zakonodajo in uradno 

lastniško pravico. Zadnja raven je telesni teritorij, ki ga človek zaseda s svojo prisotnostjo v 

prostoru in se imenuje osebni prostor. Definicija osebnega prostora pravi, da je to nevidni, 

fleksibilni balon, ki nas obdaja (Hall, 1968, v Knapp in Hall, 2002). Le-ta je definiran tudi kot 

osebna potreba po zaščiti našega telesnega teritorija, ki nam služi kot zaščita pred direktnim 

vdorom drugih (Hickson in Stacks, 1989). Zato smo ljudje zelo občutljivi na posege v ta 

prostor, ker vdor vanj na neki ravni pomeni vdor v osebnost in zasebnost. Raziskava, ki sta jo 

izvedla Felipe in Sommer (1979, v Hickson in Stacks, 1989), je pokazala, da se ljudje 

podobno odzivajo na vdore v osebni prostor in sicer z: »agresivnimi« pogledi, ustvarjanjem 

barikad s predmeti, pogostejšim premikanjem in premikanjem stran od vsiljivca ter 

godrnjanjem. Nato pričnejo strmeti v predmete pred sabo in se vesti anksiozno (tapkanje s 

prsti, teptanje z nogami …). Na koncu so vse osebe v eksperimentu zapustile svoje mesto v 

10–30 minutah. Tako je ta raziskava (in še ostale) potrdila, da se v posamezniku pričnejo 

dogajati fiziološke in psihološke spremembe zaradi vdora v osebni prostor. Zato je pri delu z 

ljudmi zelo pomembno, da se spoštuje njihov osebni prostor in da tudi z nebesednimi 

sporočili ne silimo preveč v uporabnika, ker se bo s tem zavaroval na telesni ravni, kar vodi v 

zavarovanost na osebni ravni. Tako je treba zagotoviti, da ima oseba dovolj prostora, da 

ostane dominantna v svojem prostoru, ker se šele tedaj počuti varno in je šele tedaj 

pripravljena na postopen in varen »vdor« v zasebno področje. Pri tem se je treba zavedati, da 
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ko tema pogovora postaja bolj osebna in odkrita, sogovornika pričneta zmanjševati razdaljo in 

prihajata vedno bolj skupaj tako na besednem kot nebesednem področju (Hickson in Stacks, 

1989).  

Osebni prostor variira glede na kulturo in okolje, iz katerega prihaja posameznik. V zahodni 

kulturi so ti pasovi malo večji, prav tako v manj poseljenih območjih. Pri gosteje naseljenih 

območjih ali pripadnikih vzhodne kulture so ti osebni prostori manjši in bolj fleksibilni (Peas, 

2008). Tu bom predstavil pasove, ki veljajo za zahodno kulturo v urbanem okolju. Osebni 

prostor se deli na 4 pasove (Hall 1968, v Birkenbihl 1999; Knapp in Hall, 2002; Peas, 1986). 

Prvi pas je intimni pas, ki sega od 15 do 45 centimetrov okoli človeškega telesa. Za 

posameznika je ta prostor najpomembnejši, saj je to prostor, ki ga človek varuje kot svojo 

lastnino. Vsak vdor v ta prostor posameznik zaznava kot agresivno dejanje in nanj reagira z 

osnovno biološko reakcijo boja ali bega. Tako posameznik, ki ne spoštuje človekovega 

osebnega prostora, ne spoštuje tudi njega (Birkenbihl, 1999). To območje je rezervirano za 

tiste osebe, na katere je posameznik čustveno vezan. To so partnerji, starši, otroci … (Peas, 

1986). Drugi pas je osebni pas, ki se nahaja nekje med 46 in 120 centimetri. To je razdalja, na 

kateri se zadržujemo z ljudmi, s katerimi smo v dobrih odnosih. Pogosto zadrževanje v teh 

območjih se dogaja na družabnih srečanjih in v službenem okolju. Tretji po vrsti je socialni 

pas, ki obsega območje nekje med 120 in 360 centimetrov od človeškega telesa. To razdaljo 

uporabljamo pri srečanjih z neznanimi ljudmi ali pa v strogo formalnih okoliščinah, kot so 

sestanki. Zadnji pas je javni pas, ki obsega območje oddaljeno več kot 360 centimetrov od 

posameznika. To razdaljo zavzamemo, ko nagovorimo večjo skupino ljudi.  

Pri posameznikovem delovanju v prostoru je priporočljivo biti pozoren na še en pomemben 

vidik – usmerjenost telesa. Pri tem je pomemben zgornji del telesa (trup) in noge. Peas (1986) 

pravi, da trup ali noge nakazujejo smer, v katero bi se oseba rada odpravila. P. Selič (2006, 

str. 158-159) gre tu še korak dlje in pravi: »S tem, kam obrnemo ramena, v odnosu izražamo 

(odkrito/skrito) namero. Če postavimo ramena zrcalno na sogovornikova, pokažemo, da 

želimo iskreno in odprto komunicirati. Če je linija naših ramen pravokotna na linijo njegovih, 

smo pripravljeni zgolj na vljuden odziv. … S prednjo stranjo ramen nekako »zakoličimo« 

polje svojega delovanja. Če jih obrnemo tako, da ne vključujejo nikogar in pri tem gledamo 

naravnost predse, je le majhna možnost, da nas bo kdo ogovoril … Če se nam razpoloženje 

spremeni in začutimo potrebno po kakršnikoli socialni izmenjavi, se preprosto obrnemo z 

rameni proti drugemu ter (že s tem) začnemo komunicirati.« Vera Birkenbihl (1999) je glede 

tega postavila zanimivo trditev, glede skladnosti nosu in popka. Če sta nos in popek v isti 

liniji, pomeni, da je posameznik osredotočen na tisto osebo v pogovoru, proti kateri je ta linija 
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obrnjena. Če nista v isti liniji, pomeni, da so posameznikove misli drugje. Kar lahko pomeni 

preprosto to, da je posameznikovo pozornost prevzel nek drug dražljaj v okolju ali pa 

razmišlja o tem, kar je povedal sogovornik. Stopala so tako kot trup indikator, kam oseba želi 

iti v svojih mislih, obenem pa jih usmerja proti ljudem, ki so za nas privlačni, zanimivi in 

imajo našo pozornost (Peas in Peas, 2008).  

Na nebesedni ravni tudi kot, ki ga osebe tvorijo s svojimi telesi, pomaga razkrivati njihova 

mišljenja in odnose. Ljudje med običajnim osebnim stikom stojijo tako, da tvorijo kot 90 

stopinj (Peas, 1986). Pod takšnim kotom ne more priti do direktne nebesedne konfrontacije, 

kar tudi onemogoča direktno verbalno konfrontacijo in tako lahko pogovor teče bolj umirjeno 

in brez prevlade enega sogovornika nad drugim. Obenem pa je možna nemoteča vključitev 

tretje osebe v pogovor, saj se le-ta lahko postavi na navidezno tretje oglišče trikotnika, ki ga 

tvorita sogovornika. Kadar postane pogovor bolj oseben, pri katerem se delijo osebna stališča 

ali osebnostno pomembne teme, se kot med sogovornikoma zmanjša na 0 stopinj, se pravi, da 

sta sogovornika obrnjena direktno drug proti drugemu (Peas in Peas, 2008). V svetovalnem 

procesu se šele pod takšnim kotom in z zmanjšanjem razdalje lahko začne pogovor o 

osebnostno pomembnih temah. Albert Mehrabian (1981, v Hickson in Stacks, 1989) je ta 

vidik poimenoval orientiranost telesa, prek katere lahko zaznavamo ne/zadovoljstvo v 

pogovoru. Definiral jo je kot stopnjo, do katere so posameznikova ramena in noge obrnjene 

proti sogovorniku namesto stran od njega – bolj kot sta obrnjena drug proti drugemu, večje je 

zadovoljstvo obeh med pogovorom.  

Zanimiv vidik človekove uporabe prostora je tudi lastninjenje prostora in predmetov okoli 

sebe. Ljudje se ponavadi naslanjajo na druge ljudi ali predmete, da bi pokazali koliko prostora 

si lastijo okrog predmeta ali osebe. Obenem je lahko naslanjanje tudi eden izmed načinov za 

izražanje prevladovanja ali zastraševanja, kadar se oseba naslanja na predmet, ki pripada 

drugemu lastniku (Peas in Peas, 2008). »Zelo preprost način zastraševanja drugih oseb je na 

primer ta, da se naslonimo ali usedemo na njihove predmete, ali pa jih uporabljamo brez 

njihovega dovoljenja« (Peas, 1986, str. 63). Pri tem vplivni posamezniki sporočajo svojo 

dominacijo z zavzemanjem več fizičnega prostora. Tako dominantni posamezniki pogosto 

sedijo v bolj telesno odprtih pozicijah in uporabljajo bolj široke geste (Burgoon, Buller, 

Woodall, 1996).  
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6. KINEZIKA 

 

Kineziko lahko definiramo kot raziskovanje gibov telesa, ki vključuje gestikulacijo, telesno 

držo, izraze obraza, premike oči in načine hoje (Hickson in Stacks, 1989). Pri tem so 

pomembni vsi premiki in načini premikov celotnega telesa – glava, obraz, roke, trup in noge. 

Iz tega vidika je verjetno najpomembnejši ter najobsežnejši del pri preučevanju nebesedne 

komunikacije. Zato se je veliko raziskovalcev ukvarjalo s preučevanjem premikov in 

njihovega pomena. Tako pa je nastalo več vrst preučevanja in gledanja na isto stvar. Prvi in v 

osnovi najpomembnejši avtor, ki je dal tudi ime temu področju preučevanja je bil Ray 

Birdwhistell (1970, v Hickson in Stacks, 1989). Naredil je analogijo preučevanja z 

lingvističnim pristopom preučevanja jezika (Birdwhistell, 1970, v Hickson in Stacks, 1989). 

Tako so, po njegovem mnenju, najmanjši sestavni del naših premikov alokini (kot pri 

fonologiji alofoni), ki pa so premajhni, da bi jih človek sploh lahko zaznal in samostoječi 

nimajo pomena. Alokini skupaj tvorijo kine, ki sami po sebi tudi nimajo pomena, zato jih je 

treba opazovati skupaj z drugimi kini, da se analiza sploh lahko začne. Tako skupaj tvorijo za 

opazovanje primerne kineme (enako kot pri izgovorjavi morfemi, ki že imajo delni pomen), ki 

imajo kot taki že določen pomen, a brez nadaljevanja so brez le-tega. Zato je največja enota, 

ki sama po sebi nosi pomen – kinomorfem, ki je sekvenca gibov, ki jim lahko pripišemo 

pomen (npr. široke zenice + dvignjene obrvi + odprta usta + majhen sunkovit premik glave 

nazaj = presenečenje). Birdwhistell (1970, v Hickson in Stacks, 1989; Knapp in Hall, 2002) 

pravi tudi, da je poleg tega pri premikih treba biti pozoren na stopnjo mišične napetosti, 

časovno dolžino premika in obseg/velikost premika.   

Irmgard Bartenieff in Dori Lewis (1990) pravita, da ima naše telo notranje impulze za 

premikanje, ki imajo v različnih situacijah različne vzvode. To imenujeta kontinuum 

elementov truda. Na tem kontinuumu so trije različni vzgibi oziroma faktorji gibanja, na 

podlagi katerih naše telo deluje, in sicer: trud, popuščanje in boj. Prva točka kontinuuma je 

raztezanje in »široko« delovanje v prostoru (lastna iniciativnost), vmes je popuščanje v 

delovanju in sodelovanje s situacijo. Drugi konec kontinuuma pa je boj ter upiranje situaciji, v 

kateri se nahaja telo. Pri trudu naše telo zaznava prostor, v katerem se giblje, lastno težo, s 

katero bo dejanje opravljeno, čas, ki ga bo za to dejanje potrebovalo ter pretok energije, ki bo 

potreben za izvršitev dejanja. Pri popuščanju ima naše telo indirektne, lahke gibe, ki so trajni 

in svobodni. Pri boju pa so ti gibi direktni, močni, nenadni ter omejeni. Vsi ti elementi se 

lahko pri konkretnih premikih premešajo, dopolnjujejo ali nasprotujejo. Če oseba (nezavedno) 
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izbere prave elemente (npr. ve koliko energije je treba vložiti v določenem času, koliko 

prostora je za premike, ali je treba izvršiti dejanje direktno ali indirektno ter uporabiti trajne 

ali nenadne gibe), bo dejanje izvršeno tako, kot je bilo mišljeno, drugače pa se ne bo izvršilo 

pravilno.  

Kot je bilo že omenjeno, nebesedni del komunikacije sporoča dodatne informacije o sporočilu 

govorca. Tako (Selič, 2006. str. 129): »večino časa uporabljamo kretnje (premike) namerno, 

da z njimi podpremo ali poudarimo, kar pripovedujemo.« Premiki telesa pa so lahko zavedni 

ali nezavedni in so do neke mere odraz osebnostni posameznika, saj večina ljudi uporablja 

podoben način nebesednega komuniciranja v večini situacij, v katerih se nahaja. Pri tem se je 

treba zavedati, da ima lahko en premik več pomenov, zato ga je vedno treba dekodirati v 

določenem kontekstu in situaciji (Selič, 2007).  

V osnovi moramo biti pri premikih telesa pozorni ali so gibi sproščeni ali togi ter zaprti ali 

odprti. Tukaj bi lahko rekli, da obstajajo neke osnovne reakcije oziroma drže telesa. 

Najosnovnejša bi bila razdelitev na odprte in zaprte gibe. Molcho (1997, str. 14-15) pravi: 

»Odprte kretnje nastanejo vedno takrat, kadar občutimo pozitivne dražljaje: odpiramo se 

svetu, saj nimamo ničesar skriti in se ničesar bati. … Če prenesemo takšne občutke na telo, se 

sprosti koža in roke se razpro daleč narazen. Mehkega trebuha ali zgornjega dela telesa nam 

ni treba zaščititi z rokami, iz katerih bi naredili pregrado. Naši gibi so mehki in umirjeni. Če 

je naše telo nepomično oziroma negibljivo, izražamo z njim zaprtost, tudi previdnost ali strah. 

Roke se tako zaščitniško pomikajo pred telesom. … (Pri zaprtih kretnjah) Se najprej skrči 

koža in enako se zgodi z mišičevjem, kar pomeni, da se sposobnost gibanja zmanjša. Trebuh 

potegnemo vase, kot da bi ga s hrbtom poskušali zavarovati. Vase povlečemo tudi prsi in si z 

rokami zaščitimo sredino telesa. Glavo potegnemo med ramena, kolena pa stisnemo tesno k 

telesu.« Tako so vse barikade, ki jih naredimo z rokami (ali ostalimi predmeti) pred trupom, 

namenjene zaščiti vitalnih organov oziroma namenjene zaščiti pred fizičnimi ali verbalnimi 

napadi. 

V naravi se na grožnje odgovarja na štiri načine – z bojem, begom, izogibanjem ali predajo 

(Cesar in Paltier, 2012). Molcho (1997) je s tem potegnil vzporednico in pravi, da pri zaprtih 

in odprtih kretnjah lahko izhajamo iz petih osnovnih položajev: napadanje, beg, skrivanje, 

podrejanje in iskanje pomoči. Pri napadalnih kretnjah je vsaka reakcija usmerjena naprej, tako 

da so prsi izbočene in pogled usmerjen proti cilju. Vse kretnje pa so podrejene nalogi, da bi 

čim prej dosegli cilj. Pri kretnjah bega je prva (in zelo kratka) reakcija zaprtje vase. Pri tem 

želi imeti oseba čim manjši stik s tlemi, da bi lahko hitro stekla. Poleg tega beg nakazujejo 

tudi drugi deli telesa, tako da se udi zaprejo in telo zakrkne vase. Če je beg nemogoč, je 
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naslednja reakcija skrivanje. Pri tem pridejo do izraza vse zaprte kretnje (prekrižanje nog in 

rok, poteg glave med ramena, obračanje stran od situacije), saj se želimo skriti pred vsiljivci, 

poleg tega se izogibamo direktnemu stiku z očmi. Ko posameznik izčrpa vse možnosti za 

dosego cilja in mu le-ta ne uspe, preostane podreditev. Ta omogoča, da posameznik še vedno 

deluje v situaciji, kljub nadvladi drugega. Pri tem bo telo sklonjeno in upognjeno, roke pa 

bodo mlahavo visele ob telesu. Prisotno je izogibanje očesnega stika in tudi mišični tonus je 

zmanjšan, saj ni želje, da bi se borili ali pobegnili. Zadnja reakcija je iskanje pomoči, saj je 

človek socialno bitje in najmočnejši, ko se poveže z drugimi. Najpogostejša giba sta nagib 

glave v stran in izteg navzgor obrnjene dlani.  

 

6.1. Drža telesa 

 

»Drža telesa je še najbolj statičen del kinezičnih znakov. Lahko izraža informacije o 

prijaznosti, sovražnosti, nadrejenosti oziroma podrejenosti in drugih razpoloženjih. Lahko pa 

izraža tudi posameznikovo emocionalno stanje.« (Forbes in Jackson, 1980, v Paladin, 2011, 

str. 44). Polona Selič (2007) v svoji knjigi govori, da je vzravnana drža poza moči. Sporoča, 

da je posameznik samozavesten in se ne boji ljudi, da je kos vsakršnim težavam in 

preizkušnjam. Ko hodi oseba vzravnano, z rameni nekoliko potisnjenimi nazaj, daje to ravno 

pravi vtis, da ne deluje ošabno in poudari vtis odločnosti in prodornosti. Deluje zdravo, 

mladostno, živahno. Pri tem tudi položaj ramen izraža razpoloženje in odnos do drugih. 

»Nekoliko nazaj nagnjena ramena kažejo na sproščenost, vedrost in dominantnost, dvignjena 

ramena, potisnjena naprej, pa zaskrbljenost, nemir, sovražnost, samoobrambo, podrejenost in 

jezo.« (Selič, 2007, str. 65). Sklonjena drža govori tudi, da posameznik nima samozaupanja in 

ne verjame v svoje zmožnosti. Poleg tega ljudje to razberejo kot pomanjkanje energije, 

vitalnosti, poguma, moči, poleta in podjetnosti (Selič, 2007).  

 

6.2. Hoja 

 

Z držo telesa je povezan tudi posameznikov način hoje, ki prav tako vpliva na sodbo človeka 

in pripisovanje osebnosti na podlagi videnega. Sicer raziskav na to temo v literaturi nisem 

našel, a kar nekaj avtorjev govori o tej temi in pomembnosti hoje.  
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Molcho (1997) govori, da korak vzpostavlja povezavo z okolico in s tlemi. Zato naj bi bila 

hoja s celimi stopali običajno močna in odločna (Birkenbihl, 1999). Kot pravi način hoje pa 

Polona Selič (2007) predlaga vzravnano držo, s pokončno glavo, rameni potisnjenimi 

nekoliko nazaj in rokami ob telesu tako, da so dlani obrnjene nazaj. To naj bi bili znaki 

dominantnosti, obvladovanja situacije ter samozaupanja. Ista avtorica pravi, da naj bi hitra 

hoja, dolgi koraki, zamahi rok in dvignjena brada kazali na samozavest in tudi ošabnost. 

Molcho (1997) pripisuje dolgim korakom zanos, pripravljenost za akcijo, nezaustavljivost 

(ker ga že sam način hoje sili v premikanje) ter ambicioznost. Majhen korak pa pripisuje 

ljudem, ki niso tako prepričani vase, saj s korakom preiskujejo tla pred seboj in se 

osredotočajo na detajle, ker morajo pot dobro poznati, da lahko varno nadaljujejo. Pri manjših 

korakih je manjši tudi tempo hoje, kar omogoča osebi, da bolje zaznava okolico in hkrati 

okolica lažje zazna njo. Višji tempo omogoča osebi, da hitreje pride do cilja, pri tem pa 

onemogoča interakcijo z okoljem, kar bi lahko razložili, da je oseba bolj osredotočena nase. 

Omeniti velja tudi to, da če je prsni koš nagnjen naprej, je telo prisiljeno hoditi naprej in tako 

slediti cilju, če pa je prsni koš nagnjen nazaj, naj bi se oseba izogibala konfrontaciji, v katero 

se mora podati. Tako bo telo sledilo nogam, a posameznik bi šel v mislih raje drugam. 

Seličeva (2007) pravi, da prehitra hoja lahko deluje tesnobno, prepočasna pa leno ali 

depresivno. Nikola Rot (1982) v svoji knjigi govori o sedmih karakteristikah hoje, ki kot 

celota pove nekaj o značaju osebe. Te karakteristike so: pravilnost, hitrost, čvrstost, dolžina, 

elastičnost, določenost smeri ter spremenljivost koraka.  

 

6.3. Sedenje  

 

Velik del svetovalnega procesa se odvija v sedečem položaju, zato velja dati nekaj pozornosti 

tudi tej temi. Je pa enako kot pri hoji, da ni konkretnih znanstvenih raziskav, a avtorji se dosti 

ukvarjajo s to tematiko.  

Molcho (1997) pravi (kot je navada pri preučevanju nebesedne komunikacije), da ni enotnih 

pravil sedenja in da je pomen le-tega odvisen od konkretne situacije. Lahko bi pa rekli, da 

daje pozitiven učinek tista oseba, ki sedi na celotni površini stola in svojemu telesu privošči 

dovolj prostora in svobode. Kar nakazuje tudi na višjo stopnjo sproščenosti. Če pa oseba sedi 

na robu stola, deluje negotovo in daje občutek, da bo stol zapustila v vsakem trenutku, bodisi 

ker se ne počuti udobno v dani situaciji ali pa je z mislimi že v drugi situaciji. Oseba, ki se na 

stolu nenehno preseda ali vrti (če stol to dopušča), pomeni, da sedi neudobno in se tudi počuti 
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neudobno, ker nikakor ne more najti pravega položaja. Peas (1986) opisuje tri različne 

položaje pripravljenosti v sedečem položaju. Pri teh položajih ima oseba eno nogo pred drugo 

in ne sedi na celotni površini stola, zgornji del telesa pa ima nagnjen rahlo naprej. Če ima pri 

tej kretnji roke naslonjene na nogah, naj bi bila oseba popolnoma osredotočena na 

sogovornika in na temo pogovora. Če ima oseba v tem položaju roke na kolenih, kot da bi se 

želela odriniti, je pripravljena prekiniti srečanje in končati pogovor. Če je oseba v 

pripravljenem sedečem položaju in se drži stola, naj bi to pomenilo, da bodisi želi oditi, ali pa 

jo tema tako vznemirja, da se mora nečesa prijeti, da ne bi vzkipela.  

Polona Selič (2007) loči tri načine sedenja: 

 »bežeči« položaj – sedenje na koncu stola, nagnjenost naprej, stopala pripravljena za 

odhod – oseba je nepripravljena za pogovor in ne usmerja pozornosti k sogovorniku, 

 »pozorno« sedenje – vzravnana drža, pogled usmerjen naprej – oseba je usmerjena k 

poslušanju, 

 udobno sedenje – trup je nagnjen nazaj, rahlo zleknjen v sedežu, kar izraža 

sproščenost, lahko pa tudi ošabnost. 

 

V sedečem položaju, ki je najbolj pogost v svetovalnem procesu, so pravila skoraj enaka kot 

pri stoječem položaju, le da imajo še dodatno težo kolena, ki so v odprtem pogovoru in 

obojestranskem zanimanju obrnjena proti sogovorniku (Peas, 1986). Za svetovalni proces bi 

veljalo tudi, da je najbolj ugodna pozicija sedenja, da sogovornika med seboj tvorita kot 90 

stopinj in sta oba obrnjena proti navideznemu tretjemu oglišču trikotnika. Ko pa bi svetovalec 

želel dobiti konkretne in resnične odgovore, bi se obrnil direktno proti klientu in ga s tem 

konfrontiral na nebesedni ravni, saj zelo močno občutimo potencialno agresivnost, ki se 

skriva v takšni drži (Molcho, 1997). Ko pa bi zaznal (npr. sključenost vase, prekrižanje 

rok …), da se klient počuti ogroženega, bi se svetovalec zopet obrnil tako, da bi tvoril med 

njima kot in mu s tem na nebesedni ravni pustil prostor za pojasnjevanje, saj bi s tem odstranil 

nebesedni pritisk. Molcho (1997) pravi tudi, da je treba biti pozoren na to ali ima sogovornik 

iztegnjene noge: »Če noge stegnem daleč naprej, se bo zgornji del telesa nagnil nazaj. Tako 

pri sogovorniku ne morem vzbuditi občutka, da sem mu naklonjen, zato pričakujem, da bo 

ustrezen odziv prišel z njegove strani. Če sedim z nogami naravnost ali jih celo potegnem 

nekoliko nazaj, bo stik med nama mnogo lažje vzpostavljen.« (str.166). 

Pri sedenju se najdejo tudi specifični načini sedenja, ki sami po sebi nosijo določen pomen. 

Le-ti so: jahanje stola, noge na mizi ter noga, ki visi čez ročno naslonjalo stola.  
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Pri jahanju stola gre v osnovi za zaščito telesa, saj je barikada, ki jo predstavlja hrbtno 

naslonjalo stola, namenjena zaščiti vitalnih organov. Ker se oseba za naslonjalom počuti bolj 

varno, naj bi tako poskušala napadati in obvladati druge ljudi, saj ima pred sabo vedno zaščito 

(Peas,1986). Tako se lahko usede tudi človek, ki se boji situacije, v kateri se nahaja in se želi 

na simbolični način zaščititi.  

Osebe, ki imajo noge na mizi, dajejo brezbrižen in gospodovalni videz. V osnovi pa naj bi ta 

kretnja pomenila, da si tudi fizično lastijo mizo, ob kateri sedijo in to jasno pokažejo vsem 

navzočim (Peas, 1986).  

Pri nogi, ki visi čez stol, naj bi oseba želela dajati sporočilo sproščenosti, lahkotnosti in 

brezskrbnosti (Peas, 1986). Če pa analiziramo to še prek vidika usmerjenosti telesa, bi lahko 

takšna kretnja pomenila tudi brezbrižnost do sogovornika, če se oseba na tak način obrne stran 

od njega.   

 

6.4. Obraz in glava 

 

Pri komuniciranju s sočlovekom smo najbolj osredotočeni na glavo in izraznost obraza. Ker je 

na obraznem delu približno 40.000 mišic  le-te v kombinacijah izvedejo veliko število izrazov 

(Ekman, 2003). Tako lahko sogovornik na obrazu razbere množice občutij in številne različne 

informacije. Zato ima obraz največji komunikacijski potencial in zato se ljudje najbolj 

zanašamo na opazovanje tega komunikacijskega kanala nebesedne komunikacije.  

V osnovi so pri interpretaciji komunikacije glave pomembni trije deli, ki so: premiki glave v 

vratu, izrazi obraza ter oči. Pri premikih glave v vratu je najočitnejši del ta, da se glava obrne 

tja, kjer je naše zanimanje, temu pa nato sledi celotno telo. Glava, nagnjena na stran, pri 

čemer se razkrije vrat, naj bi bil znak razumevanja, podpore, prijateljstva in lahko tudi 

podrejanja, saj se pri tem razkrije vitalni del telesa, ki je popolnoma nezavarovan (Selič, 2007; 

Molcho, 1997; Peas, 1986). Povešena glava nakazuje, da se je človek pogreznil vase in da 

nima dovolj energije oziroma želje za soočanje z zunanjim svetom. Obenem se pri tem 

zavaruje prednji del vratu, kar se lahko razbere kot zavarovanje pred zunanjim svetom 

(Molcho, 1997). Glava, ki je rahlo povešena, uperjena v eno točko in nepremična v vratu, 

nakazuje na močno koncentracijo v gledano točko, obenem pa je ponavadi interpretirana kot 

agresivno sporočilo (Hickson in Stacks, 1989; Peas, 1986).  

Gibi z glavo imajo dve nalogi in sicer nagrajevanje in spodbujanje predhodnega dogajanja ter 

nadzor in sinhronizacijo govora (npr. kimanje kot sporočilo drugim, naj nadaljujejo govor, ali 
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pa hitri zaporedni gibi kot sporočilo, da želimo govoriti) (Forbes in Jackson, 1980, v Paladin, 

2011). Pri tem naj bi ljudje govorili tri do štirikrat več kot navadno, če jim poslušalec v rednih 

časovnih presledkih po trikrat prikima. Obenem pa hitrost kimanja odkriva poslušalčevo 

potrpežljivost, pri čemer naj bi počasno gibanje pomenilo zanimanje, hitro pa, da smo slišali 

dovolj, ali da želimo prevzeti besedo (Peas in Peas, 2008).  

 

6.4.1. Izrazi obraza 

 

Verjetno najpomembnejši in najbolj »zgovoren« del nebesedne komunikacije so izrazi obraza, 

saj se (teoretično) prek njih lahko razberejo vsa čustva ter občutki pri človeku. Problem je le v 

tem, da je na njem preveč informacij, da bi lahko človek zaznal vse in so tako kompleksne, da 

lahko zaznavamo ter interpretiramo le najosnovnejše in tiste, ki so najbolj očitne. Knapp in 

Hall (2002) pravita, da obraz sodeluje pri pošiljanju sporočil čustvenega stanja, izraža 

medosebne odnose in izraža nebesedne odzive na komentarje drugih. Poleg tega vpliva tudi 

na uravnavanje komunikacije, saj z obrazom odpiramo in zapiramo komunikacijske kanale. 

Lahko tudi dopolnimo, poudarimo ali omilimo besedne ter nebesedne odzive in nadomestimo 

govor. Ker imamo nad obraznimi mišicami velik nadzor, lahko z izrazi kažemo manj ali bolj 

intenzivna čustva, kot jih dejansko čutimo, čustva pa lahko tudi nevtraliziramo ali maskiramo, 

zato prejemnik sporočila včasih težko loči med spontanim ali zaigranim obraznim izražanjem 

(Paladin, 2011).  

Ekman in Cohn (2005, v Paladin, 2011) sta postavila tezo, da vsa različna sporočila izhajajo 

iz enega izmed štirih tipov obraznih signalnih sistemov – statičnega, počasnega, umetnega ter 

hitrega. »Statični znaki zajemajo velikost, obliko in razporeditev obraznih potez glede na 

strukturo kosti. Iz statičnih znakov izhajajo informacije o identiteti in lepoti. Med počasne 

signale štejemo tiste znake, ki se počasi nabirajo, na primer akumulacija gub, ki govori o 

starosti. Umetni znaki so na primer znaki lepotnih operacij, katerih namen je prikriti naravne 

počasne znake, ki kažejo staranje. Hitri znaki zajemajo gibe, izvedene z obraznimi mišicami, 

oziroma izraze na obrazu in spremembe v mišičnem tonusu, pretoku krvi, temperaturi kože ter 

obarvanosti.« (Paladin, 2011, str. 92-93) 

Paul Ekman in Wallace Friesen (1971, v Aronson, Akert, Wilson, 2010) sta naredila največ 

raziskav in postavila največ tez o izrazih obraza oziroma prikazih čustev (ang. Affect 

displays). Raziskovala sta v različnih delih sveta in na koncu prišla do zaključka, ki ga je 

postavil že Darwin (1859, v Hickson in Stacks, 1989), da so nekatera čustva univerzalna 
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oziroma, da so po celem svetu in vseh kulturah izražena na enak način prek izrazov obraza. 

Ta čustva so: strah, jeza, presenečenje, žalost, gnus in veselje (Ekman in Friesen, 1971, v 

Aronson, Akert, Wilson, 2010; v Hickson in Stacks, 1989). Poznejše raziskave pa predlagajo, 

da bi lahko bilo še sedmo univerzalno izraženo čustvo – prezir (Ekman in Friesen, 1986; v 

Aronson, Akert, Wilson 2010). Ko opazujemo prikaze čustev na obrazu, povezujemo 

specifično čustvo z obrazom in stopnjo, za katero predpostavljamo, da obstaja v telesu. Telo 

prek napetosti sporoča, kako močno je določeno čustvo prisotno – bolj kot je telo napeto, bolj 

intenzivno je čustvo (Hickson in Stacks, 1989). Ekman in Friesen razdelita obraz na tri dele in 

trdita, da se vsako izmed osnovnih čustev najbolj izraža v določenem delu obraza. Prvi del 

vključuje obrvi ter čelo. Drugi del zaobjema veke in koren (most) nosu. Tretji del pa je 

sestavljen iz nosu, lic, ust in čeljusti.  

 

Slika 5: Trije deli za analizo izrazov obraza 

Vir: Hickson, M., Stacks, D. (1989). Str. 130. 

 

Prikaz čustev na obrazu, kot sta jih razčlenila Ekman in Friesen (1971, v Hickson in Stacks, 

1989): 

Strah je najbolje razviden v predelu oči in vek. Pri tem se zgornja veka dvigne, spodnja pa 

napne in stegne proti obrvi. To čustvo se lahko pojavi skupaj z ostalimi čustvi, kot so žalost, 

jeza ali gnus. Strah je lahko fizični, psihični ali oboje. Psihološki vzvod za strah bi na primer 

lahko bil izguba službe, uničenje samopodobe ipd.  
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Slika 6: Strah 

Vir: http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me 

 

Jeza se ponavadi izraža skozi lica, usta, obrvi in čelo. Če se jeze ne zazna v vseh treh predelih 

obraza, prihaja do dvoumnosti. Izzove pa ga frustracija, fizična grožnja, psihološka bolečina 

in napad na moralne vrednote. Najpogostejši fiziološki znaki jeze so povečan krvni pritisk, 

sprememba dihanja ter povečana (mišična) napetost telesa.  

 

Slika 7: Jeza 

Vir: http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me 

 

Presenečenje je najkrajše od navedenih šestih čustev. Sproži ga nepričakovano, nenadno 

dejanje oziroma situacija, ali pa ko oseba pričakuje drugačen izid dogodka. Prav tako je lahko 

to čustvo izzvano psihološko, kot odgovor na nove misli ter ideje. Če ni samostojno čustvo, 

mu ponavadi sledijo še druga čustva. Drugo čustvo pa doda pozitiven ali negativen ton 

izkušnji. Presenečenje se velikokrat uporablja, da lahko oseba prikrije neko drugo čustvo ali 

občutje.  

http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me
http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me
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Slika 8: Presenečenje 

Vir: http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me 

 

Gnus se ponavadi »zlije« s presenečenjem. Pri tem čustvu osebo odbija od okoliščin, v katerih 

je (npr. okolje, oseba, hrana …). Prva reakcija je umikanje in odstranjevanje iz situacije. 

Jakost gnusa lahko variira in je povezana s prezirom, ki pa je lahko povezan le s situacijami, 

ki vključujejo ljudi ali njihove akcije. Sprožijo ga lahko ljudje, ideje, dejanja, situacije, oseba 

sama ali oseba v reakciji na to, kar vidi, okuša, vonja ali se dotika.  

 

 

Slika 9: Gnus 

Vir: http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me 

 

Žalost se na obrazu izraža z dvignjenimi »notranjimi koti« obrvi (tisti, ki so bližje korenu 

nosu) in spuščenimi »zunanjimi koti«. Koža pod obrvmi ima nekako obliko trikotnika, 

notranji deli vek (bližje korenu nosu) pa so dvignjeni. Kotički ustnic so potegnjeni navzdol, 

lahko pa se tudi trese celotna ustnica. Ekman (2003) v svoji knjigi govori, da ima žalost vedno 

dve plati – žalost in agonijo. Pri čemer je žalost pasivni del čustva, kjer oseba občuti nemoč in 

http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me
http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me
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vdajo, pri agoniji pa pride do protesta in aktivacije. Oboje pa se na obrazu kaže v 

kontinuiranem sosledju.  

 

Slika 10: Žalost 

Vir: http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me 

 

Sreča je opazna, ko so kotički ustnic potegnjeni nazaj in navzgor. Prav tako se dvignejo 

ličnice. Ustnice se lahko stikata ali pa tudi ne in pri tem so lahko vidni tudi zobje. Nastane 

tudi guba, ki se začne pri nosu in se nadaljuje okoli kotičkov ustnic proti bradi. Pod spodnjo 

veko in pri kotičkih oči se naredijo gube. Spodnja veka je lahko dvignjena, a ne napeta. 

Najbolj očiten znak sreče je nasmeh.  

 

Slika 11: Veselje 

Vir: http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me 

 

Prezir je zadnje od odkritih univerzalno prepoznanih čustev in kot tak tudi najmanj raziskan. 

Na obrazu je viden kot »pol-nasmeh« in je edino univerzalno čustvo, ki je enostransko 

oziroma asimetrično. En kotiček ust je potegnjen navznoter in navzgor. Ta izraz nakazuje, da 

oseba nekoga dojema kot manjvrednega, nebistrega ali ničvrednega. To čustvo se največkrat 

povezuje s sovraštvom. 

http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me
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Slika 12: Prezir 

Vir: http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me 

 

Čustva se na obrazu ne kažejo vedno v čisti obliki, zato pogosto ali skoraj vedno opazimo več 

čustev hkrati, kar Ekman in Friesen (1971, v Knapp in Hall, 2002) imenujeta mešanica čustev 

(ang. Affect blend). Kar nam seveda otežuje interpretacijo, a kot je bilo že omenjeno, je ravno 

zaradi tega treba biti previden pri interpretaciji nebesedne govorice in je vedno potrebna 

pozornost na več indicev hkrati.  

Obenem se je pomembno zavedati, da izraz čustev na obrazu traja približno 2 sekundi – 

nekateri trajajo okoli pol sekunde, drugi vse do 4 sekunde, redko pa so krajši ali daljši. 

Trajanje izraza je ponavadi v korelaciji z močjo čustva. To pomeni, »…da večja kot je 

intenziteta čustva, dlje je le-to vidno na obrazu. Prav tako je mogoče, če je čustven izraz 

prisoten dalj ali manj časa kot običajno, da oseba poskuša prikriti ali zadržati čustvo.« 

(Ekman, 2003, str. 143).  

Seličeva (2007) v svoji knjigi govori, da poznamo in razlikujemo vsaj osem položajev obrvi 

ter čela, osem položajev oči in vek ter vsaj deset položajev mišic na spodnjem delu obraza. 

Različne kombinacije teh elementov tako oblikujejo številne izraze. Metoda za opazovanje 

izrazov se imenuje FACS – Facial action coding system (Ekman in Friesen, 1982, Hariggan, 

Rosenthal, Scherer. 2005), ki deli izraze obraza na podlagi premikov mišic, in kako le-ti 

vplivajo na: spremembo videza, zmožnost izolacije čustva in zmožnost zaznavanja lastnega 

odziva, ki nam omogoča samozaznavanje. Ob tem pa opazovalcu omogoča, na podlagi 

objektivnih kriterijev, interpretirati izraze na obrazu.  

 

http://www.wynmag.com/blog/what-i-saw-in-the-mirror-terrified-me
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6.4.2. Oči in Obrvi 

 

Oči imajo zelo velik komunikacijski potencial, kar so poskušali raziskovalci dokazati z 

številnimi raziskavami. Je pa za razbiranje določenega dela sporočila pomemben različen del 

– zenice, obrvi, usmerjenost pogleda, mišice okoli oči …  Prek tega so dokazali stari rek, da 

so oči ogledalo duše in zaradi tega se ljudje zelo zanašamo na sporočila, ki nam jih 

sogovorniki posredujejo prek oči. Kot vemo, lahko človek na sočloveka vpliva na 

najrazličnejše načine, toda noben se ne more meriti s pogledom, saj smo stvari navajeni 

gledati od zunaj in njihov videz ima močan vpliv na našo presojo (Luzy, 1996). 

Pri očeh je verjetno najbolj raziskano in najbolj kompleksno področje očesnega stika, saj je 

družba razvila številna pravila, povezana z očmi in pogledom (Knapp in Hall, 2002). Kendon 

(1993, v Knapp in Hall 2002) govori o štirih funkcijah očesnega stika, ki so: regulatorna 

funkcija (s pogledom vzpostavljamo ali prekinjamo stik), spremljanje (opazujemo pozornost 

sogovornika in njegove reakcije), kognitivna funkcija (»opazujemo« procesiranje informacij 

ter odločanje) in izrazna funkcija (stopnja in narava vključenosti v komunikacijo). Knapp in 

Hall (2002) sta opredelila kategorizacijo funkcij kot reguliranje poteka komunikacije, 

spremljanje odziva, izražanje kognitivne aktivnosti, izražanje čustev ter izražanje narave 

medosebnega razmerja ali odnosa. Te funkcije se medsebojno prepletajo in jih ne moremo 

zaznati izolirano. Tako imajo oči oziroma očesni stik funkcijo opazovanja, regulacije ter 

izražanje čustev ter stališč. Argyle (1976, v Peas in Peas, 2008) je ugotovil, da 

Severnoameričani ter Evropejci gledajo drug drugemu v obraz 61 odstotkov celotnega časa 

pogovora; 41 odstotkov medtem, ko govorijo in 75 odstotkov medtem, ko poslušajo, 31 

odstotkov časa pa se gledajo vzajemno. Dolžina povprečnega pogleda traja 2,95 sekunde, 

dolžina vzajemnega pogleda pa 1,18 sekunde. Argyle je prav tako ugotovil, da oseba A gleda 

osebo B dalj časa, če ji je oseba B všeč. Oseba B razume, da je osebi A všeč, zato ji oseba A 

postane všeč. V Japonski kulturi pa je tega stika veliko manj, saj pri njih pomeni stik s 

pogledom vdor v osebni prostor. 

Obseg in količina gledanja je povezan s pozitivnimi oziroma negativnimi čustvi. »Pozitivna 

čustva so povezana s povečanim obsegom vizualne pozornosti, za negativna čustva pa je 

značilno umikanje pogleda.« (Paladin, 2011, str. 91). Pri živčnosti se osebe izmikajo pogledu, 

pogled zadržijo manj časa na eni točki in umikajo pogled od vira ogrožanja (Paladin, 2011). 

Ljudje, ki uporabljajo več očesnega stika, jih sogovorniki dojemajo kot bolj prijazne, iskrene 
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ter samozavestne. Tisti, ki ga imajo manj, pa ljudem delujejo hladni, neodkriti ter 

nesamozavestni (Knapp in Hall, 2002).  

Pomembna je razlika med pogledom in strmenjem. Pogled se dinamično odziva na vedenje 

gledane osebe, strmenje pa se nanj ne odziva in vztraja ne glede na odziv gledanega (Grumet, 

1999; v Paladin, 2011). Antoine Luzy (1996) pravi, da je pogled način, kako gledamo kak 

predmet ali osebo, obenem pa je tudi način sporočanja, ki pod vplivom čustva, misli ali 

duševnega stanja oživlja izraz na obrazu. Pri tem je raziskava J.K. Burgoon (1985; V Hickson 

in Stacks, 1989) pokazala, da so bili na razgovorih za delo bolj uspešni kandidati, ki so strmeli 

v vpraševalca (ga gledali ne glede na njihove odzive), kot tisti, ki so umikali pogled. Le-te so 

opisali kot bolj nekompetentne, nezbrane, nesocialne in pasivne.  

Selič (2007) je naredila kratek pregled očesnega dogajanja in le temu pripisala nek pomen, ki 

pa se seveda razlikuje od osebe do osebe in situacije, v kateri se dogaja. Pravi pa takole (str. 

108):  

 »Širjenje, oženje zenic: zanimanje, nezanimanje, nejevolja 

 Pogled v oči, vzpostavljanje neposrednega stika s pogledom: samozavest, odkritost, 

trdnost 

 Pogled mimo: negotovost, zamišljenost, osredotočenost, ošabnost 

 Pogled navzdol: nezanimanje, ponižnost 

 Mežikanje: nervoznost, pritrjevanje 

 Spuščanje, stiskanje vek: jeza, zamišljenost 

 Dviganje obrvi: nejevera, začudenje, ošabnost 

 Umikanje pogleda: strah, neodkritost, slaba vest 

 Kratek stik, nato umik pogleda: zanimanje, tehtanje predlogov« 

 

Pomemben indic so zenice, ki jih ne moremo nadzorovati, zato naj bi bile najbolj 

verodostojno nebesedno sporočilo, saj se zenice širijo ali ožijo v skladu s spreminjanjem 

čustev od pozitivnih do negativnih in obratno (Peas in Peas, 2008; Hickson in Stacks, 1989; 

Kanpp in Hall, 2002). Hess (1975, v Peas in Peas, 2008) je ugotovil, da na velikost zenic 

vpliva splošno stanje vznemirjenosti. Na splošno se zenica razširi, ko ljudje gledajo nekaj, kar 

jih zanima ali spodbudi. Takšne rezultate so dobili, ko so opazovali ljudi pri tem, ko so 

poslušali glasbo, gledali prijetne in neprijetne slike. Odkril pa je tudi, da je širjenje zenic v 

pozitivni korelaciji z duševno dejavnostjo pri reševanju problemov. Zenica je dosegla 

največjo širino, ko je oseba našla rešitev problema. Nekaj raziskav je tudi dokazalo, da se pri 
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laganju zenica razširi oziroma zmanjša, ko oseba interno transformira resnico in da se zenica 

ponovno razširi, ko je laž izrečena (Heilville, 1974, v Hickson in Stacks, 1989). 

Peas (1986) govori, da ljudje uporabljamo štiri različne načine pogleda in sicer: poslovni, 

družabni, intimni ter pogled s strani. Pri poslovnem pogledu naj bi ljudje gledali v trikotnik 

med sredino čela in začetkom obrvi (pri nosu). Ta pogled naj bi vzbujal resnost ter odločnost. 

Družabni pogled naj bi se gibal med sogovornikovimi očmi ter ustnicami, kar nakazuje na 

sproščenost v pogovoru. Intimni pogled pa naj bi bil v trikotniku med očmi ter prsmi. S tem 

pogledom si moški in ženske odkrivajo naklonjenost in dovoljujejo vstop v osebni prostor ter 

zbliževanje. Pogled iz strani naj bi izražal zanimanje ali sovražnost. Če ga spremljajo rahlo 

privzdignjene obrvi ali nasmeh, pomeni zanimanje. Če pa ga spremljajo povešene obrvi in 

nagubano čelo ali navzdol potegnjeni kotički ust, izraža dvom, sovražnost ali presojo.  

Pri svetovalnem procesu bi bil lahko v pomoč tudi napotek, ki ga predlaga Peas (1986) za 

usmerjanje in vzdrževanje pogleda. Pri tem naj bi govornik s pripomočkom ali prstom kazal 

na snov, ki jo razlaga sogovorniku, nato pa bi moral pripomoček dvigniti med njune oči in 

razlagati naprej, da tako sogovornik posluša in gleda informacije, ki prihajajo do njega.  

Ameriška psihologa John Grinder in Richard Bandler (1979) sta v svoji knjigi Frogs into 

Princes postavila trditev (ki velja za desničarje), da prek premikov oči lahko vemo ali se 

oseba nečesa spominja, ustvarja mentalno predstavo, se spominja kinestetičnih senzacij ali pa 

ima notranji dialog. Tako naj bi oseba, ki gleda v desno stran, ustvarjala mentalno predstavo, 

če pa gleda v levo stran naj bi priklicala dogodke iz spomina. Če oseba gleda navzgor naj bi 

operirala s slikovnimi predstavami, če pa gleda vstran naj bi operirala z zvočnimi 

predstavami.  

Se pravi, če oseba gleda v svojo desno in navzgor, ustvarja vizualno podobe. Če oseba gleda v 

svojo desno in v stran, ustvarja zvočno mentalno predstavo. Če oseba gleda v desno in 

navzdol, si predstavlja kinestetične senzacije (tudi vonj in okus).  

Če oseba gleda navzgor in svojo levo, se spominja vizualnih podob. Če gleda v svojo levo in 

v stran, se spominja zvokov in če gleda v svojo levo in navzdol, premišljuje o slišanem ali pa 

ima notranji dialog.  

Raziskava Weiten-a ter Claire Etaugh (1973, v Knapp in Hall, 2002) je dokazala, da lahko 

prek dominantne smeri pogleda določimo, katera možganska hemisfera opravlja miselni 

proces. Pri tem so zastavljali vprašanja o besedah, številih, prostoru in glasbi. Korelacija med 

pogledom v isto smer in odgovorom na določeno vprašanje je bila najvišja pri numeričnih in 

glasbenih vrstah vprašanj. Večina oseb je največkrat pogledala v desno, če je odgovarjala na 

numerična vprašanja, ter v levo, če je odgovarjala na glasbena vprašanja.  
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Slika 13: Pomen pogleda po Nevro-ligvističnem programiranju 

Vir: Grinder J., Bandler, R. (1979) Str. 25 

 

Na podlagi teh in drugih raziskav se je razširilo mnenje, da če oseba gleda v svojo desno, laže 

in če v svojo levo, govori resnico. Zato so Wiesman in sodelavci (2012) opravili 

eksperimente, da bi preverili to trditev. A pri treh različnih eksperimentih niso našli statistično 

pomembnih razlik med ljudmi, ki so gledali v levo oziroma desno in so lagali. Tako so 

raziskovalci ob koncu te raziskave ovrgli trditev, ki sta jo postavila Grinder in Bandler (prav 

tam). 

Veliko sporočilnost pri branju z obraza v okolici oči imajo tudi obrvi. Dvig obrvi je kretnja, ki 

prinaša pozdrav, povečini iz večje razdalje. Tak hiter dvig obrvi uporabljajo tudi opice kot 

družabni pozdrav. Namen takšnega premika je pritegniti pozornost na obraz, zato da se lahko 

pričnejo izmenjevati še drugi znaki. S tem znakom tudi potrdimo navzočnost druge osebe. 

Ljudi, ki pri začetnem pozdravu ne dvignejo obrvi, zaznavamo kot prikrito napadalne ali 

hladne (Peas in Peas, 2008). Poleg tega je Ekman (v Paladin, 2011) ugotovil, da govorec z 

dvigom obrvi pogosto okrepi vokalni poudarek na določenem delu stavka ali besede. Poleg 

tega se z dvigom obrvi (poleg povišanja glasu) nakaže, da je neki stavek vprašanje. Mrščenje 

obrvi lahko nakazuje na iskanje besed ali misli, ki se je govorec v določenem trenutku ne 

more spomniti. Poslušalec na drugi strani z mrščenjem obrvi nakazuje, da je na govorca in 

njegov govor sicer pozoren, vendar povedanega ne razume popolno. Peas in Peas (2008) 

pravita, da s spuščenimi obrvmi kažemo svojo gospodovalnost ali napadalnost, medtem ko 

dvignjene obrvi pomenijo podredljivost. »Ugotovili so, da uporablja več vrst velikih in malih 

opic enako mimiko z enakim namenom. Osebe, ki dvigajo obrvi, drugi ljudje in opice 
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zaznavajo kot podredljive; tiste, ki jih spuščajo, pa kot napadalne.« (Peas in Peas, 2008, str. 

169).  

Polona Selič (2007, str. 110) predlaga nekaj direktnih pomenov, ki naj bi jih imeli položaji 

obrvi, a vedno se je treba zavedati, da popolnoma direkten prevod iz nebesedne v besedno 

govorico ne obstaja. Po njenem naj bi položaji obrvi pomenili: 

 »Hiter dvig in spust (preblisk obrvi) – znak prepoznavanja 

 Povsem dvignjene obrvi – nejevera 

 Pol-dvignjene – presenečenje 

 Normalne (nepremične) – brez komentarja ali odziva 

 Pol-znižane obrvi – zbeganost, zmedenost 

 Povsem znižane, do konca spuščene obrvi – jeza«  
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6.5. Roke  

 

Uporaba rok je verjetno najbolj očitno, a hkrati najbolj spregledano področje nebesedne 

komunikacije, saj skorajda ne obstaja človek, ki ne bi vsaj malo uporabljal rok med govorom.  

Pri razkrivanju pomena govorice rok sta zopet naredila največ Ekman in Friesen (1969, v 

Hickson in Stacks, 1989; Selič, 2007; Paladin, 2011; Knapp in Hall, 2002), ki sta razvila v 

pomen orientiran pristop raziskovanja kinezike, saj ju je zanimal pomen, ki se skriva za 

samim premikom in ne premik kot tak. Pri tem trdita, da imamo za nebesedni prenos 

informacij s pomočjo rok na razpolago več različnih vodil, ki jih razvrstita v pet skupin. Prva 

skupina so označevalci ali emblemi, ki so nebesedna dejanja ali kretnje, ki imajo neposreden 

pomen, ki ga lahko izrazimo tudi z besedami (npr. mahanje v slovo, dvignjen palec …). 

Druga skupina so ilustratorji ali ponazorila, ki spremljajo govorjenje in pripovedovano 

pokažejo na še dodaten način (npr. kazanje velikosti neke stvari). Pogosto se jih uporablja 

takrat, kadar tisto, kar razlagamo, težko izrazimo z besedami. Tretja skupina so prikazi čustev 

ali emocionalne geste, ki kažejo čustvena stanja in opazovalcu pokažejo, da doživljamo 

določeno čustvo (npr. ploskanje …). Četrta skupina so usmerjevalci ali regulatorji, ki 

uravnavajo pogovor in druge interakcije (npr. dvig roke med predavanji …). Peta skupina so 

prilagojevalci ali adapterji, ki so individualne značilnosti vedenja, ki jih osebe razvijejo pri 

spoprijemanju z določenimi (stresnimi) situacijami. Pomagajo pa nam, da se počutimo 

udobneje oziroma lahko kažejo živčnost (npr. božanje samega sebe, ko smo razburjenji, 

vrtenje prstana …). Te geste so povečini uporabljene nezavedno in njihova uporaba se 

praviloma poveča z naraščanjem psihološkega nelagodja in živčnosti.  

Knapp in Hall (2002), sta razdelila geste v dve kategoriji. V prvi kategoriji so geste, ki so od 

govora neodvisne, imajo pa neposreden besedni prevod (npr. dvignjen palec – vse je v redu).  

Pri teh gestah pa mora obstajati visoka stopnja strinjanja znotraj sub/kulture in morajo biti 

vpete v kontekst dogajanja. Pri tem pa je pomembno, da so vedno kulturno pogojene, saj 

lahko ena gesta v eni kulturi pomeni popolnoma nekaj drugega v drugi kulturi. Te geste bi 

lahko povezali z Ekmanovimi in Friesenovimi emblemi. V drugi kategoriji so geste, ki so 

povezane z govorom in le-tega spremljajo kot ponazorilo za tisto, kar je bilo izrečeno 

besedno. Avtorja te teze pravita, da obstajajo štirje tipi takih gest. Prve so geste, ki se 

nanašajo na osebo ali stvar, o kateri govorimo, nato so geste, ki kažejo na naš odnos o temi 

pogovora. Potem imamo geste, ki so vizualni poudarek povedanega ter geste, ki so namenjene 

regulaciji in organizaciji besednega dialoga.  



Kerovec, M. (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku 

42 

 

McNeillova klasifikacija (1978, v Holler in Stevens, 2007, v Paladin, 2011) deli geste na tri 

tipe – ikonične geste, ki se nanašajo na konkretne pojme, ritmične geste, ki spremljajo hitrost 

in intonacijo govora, pri čemer ne ponazarjajo konkretnih pojmov, ter kazalne geste, katerih 

funkcija je kazanje proti navideznim ali resničnim objektom okoli govorečega.  

Tako kretnje z rokami pritegnejo pozornost, obenem pa tudi povečajo učinek sporočanja ter 

pomagajo, da si zapomnimo podatke. Battie in McLoughlin (1985, v Peas in Peas, 2008) sta 

napravila poskus, pri katerem so poslušalci poslušali zgodbice. Pri nekaterih je govorec 

uporabljal kretnje z rokami, pri drugih pa ne. Po desetih minutah so poslušalce preizkusili, 

koliko so si zapomnili. Tisti, ki so gledali kretnje, so si zapomnili tudi do eno tretjino več 

podrobnosti iz zgodbic, kar kaže na pomen rok pri govorjenju in spominjanju.  

Roke pa ljudje uporabljamo tudi za obrambo pred okoljem, zato jih pogosto uporabljamo kot 

barikade, tako fizične kot psihične (Molcho, 1997; Peas in Peas; 2008; Selič, 2007). Zato naj 

bi roke pred telesom pomenile, da se oseba želi na nek način ograditi pred okolico zaradi 

različnih internih dejavnikov, kot so nesamozavest, neugodje, laž, jeza, tesnobnost, 

sovražnost … Moč barikade pa je odvisna od višine rok pred telesom ter intenziteto stiska ene 

ter druge roke. Pri tem pa obstajajo barikade pred seboj ter za seboj. Barikade za seboj naj bi 

nakazovale na frustracijo osebe, barikade pred seboj pa na neugodje ter skrivanje. Pomemben 

vidik pa naj bi bil tudi izpostavljanje palca, ki je dominantni prst, s katerim želi oseba 

izkazovati svojo dominantnost (Peas in Peas, 2008; Molcho, 1997). Široke kretnje z rokami 

nakazujejo odprtost, sproščenost, ozke pa negotovost in zadržanost (Selič, 2007). Prav tako 

naj bi bila pomembna usmerjenost dlani navzdol ali navzgor. Tako naj bi dlani odprte navzgor 

nakazovale resnicoljubnost, odkritost, poštenost, naklonjenost … Dlani obrnjene navzdol pa 

naj bi izražale skrivanje, zadrževanje nečesa zase, prikrivanje, dominantnost … (Molcho, 

1997; Peas in Peas; 2008; Selič, 2007). Vse zgoraj našteto pa velja tudi za rokovanje, prek 

katerega sogovornik razbere veliko informacij, sam nam tu v začetku interakcije deloma 

pokaže svoj odnos do različnih elementov, ki sodelujejo v interakciji.  
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6.6. Noge 

 

Noge nam v osnovi služijo za dva namena in sicer, da se premaknemo k želeni stvari oziroma 

se odmaknemo od neželene stvari ali osebe. Ker pa so človekovi možgani programirani za ta 

dva cilja, noge odkrivajo, kam želimo iti. Tako naj bi noge nakazovale, ali želimo ostati pri 

pogovoru ali oditi. Odprt položaj nog (neprekrižan) nakazuje na odprt odnos ali obvladovanje 

položaja, medtem ko prekrižane noge odkrivajo zaprt odnos ali negotovost (Peas in Peas, 

2008). Obenem naj bi stopala kazala v smer, kamor je usmerjeno posameznikovo zanimanje 

(Selič, 2007). Paul Ekman (Knapp in Hall, 2002) je ugotovil, da se pri ljudeh med laganjem 

poveča gibanje v spodnjem delu telesa, ker so noge najbolj stran od možganov in jih le-ti zato 

najtežje nadzirajo. 

 

6.6.1. Noge v stoječih položajih  

 

Peas in Peas (2008) govorita o štirih glavnih stoječih položajih – stoja v pozoru, razkoračena 

stoja, stoja z eno nogo naprej ter prekrižane noge. Pri stoji v pozoru sta nogi skupaj in kolena 

skoraj iztegnjena. To je uraden položaj, ki nakazuje neopredeljeno stališče. Pri tem oseba ne 

želi niti sodelovati niti oditi. Razkoračeno stojo uporabljajo predvsem moški, pri čemer so 

trdo vkopani v tla in s tem jasno kažejo, da ne želijo oditi. S tem pride tudi do kazanja 

(pre)moči, ker poudarja genitalije. Ko oseba stoji z eno nogo naprej, je teža telesa na enem 

boku in sprednja noga kaže naprej. Kot že omenjeno, daje usmerjena noga koristne namige o 

trenutnih namerah osebe, ker navadno ljudje usmerijo vodilno nogo tja, kamor bi v mislih radi 

šli. Prekrižane noge kažejo na zaprt, podrejen ali obramben odnos. Pri tem pa kažejo namero, 

da oseba ne bo odšla in se do neke mere počuti ugodno v situaciji, a vseeno zapira dostop do 

sebe.  

Vera Birkenbihl (1999) govori o odprti, zaprti ter prevzetni stoji. Prvi dve imata enake 

karakteristike, kot so opisane zgoraj. Pri prevzetni stoji pa ima oseba dvignjeno brado, zaradi 

tega pogled usmerjen navzdol (pogled zviška) ter pretirano izbočene prsi in genitalije. Noge 

pa so tudi trdno na tleh.  

Ko se osebe spoznavajo (v stoječem položaju), ponavadi prekrižajo roke in noge, ker se na ta 

način počutijo varneje in bolj zaščitene. Ko pa se bolje spoznajo, se na začetku postavijo v 
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nevtralen položaj (obe nogi na tleh), v naslednji fazi pa se razklenejo še roke, ena izmed nog 

pa se usmeri proti sogovorniku. 

 

6.6.2. Noge v sedečih položajih  

 

Ker se svetovalni proces skoraj vedno odvija v sedečem položaju, si je priporočljivo ogledati 

še najbolj značilne sedeče položaje in njihov pomen. Najbolj pogosto se pri sedenju zgodi, da 

oseba prekriža nogi. Ta kretnja sama po sebi ne nosi velikega pomena, zato jo je vedno treba 

interpretirati v povezavi z drugimi kretnjami, saj je za veliko ljudi to najbolj udoben položaj 

ob dolgotrajnejšem sedenju. Vseeno pa lahko ta kretnja nakazuje vznemirjenost, zadržanost 

ali obrambno/odklonilno razpoloženje (Peas, 1986). V evropskih kulturah in kulturah na 

Bližnjem vzhodu so noge prekrižane pri kolenu, v Ameriki in »amerikaniziranih« kulturah pa 

je en gleženj položen na koleno. Pri tem načinu sedenja se oseba »poveča« ter izpostavi 

splovila in s tem daje videz pomembnosti, sproščenosti, mladostnosti, lahko pa tudi 

tekmovalnosti in prepirljivosti (Peas in Peas, 2008). Če pri tem oseba drži nogo z rokami, naj 

bi pomenilo, da je oseba nepopustljiva, trdovratno zastopa svoje mnenje ter vztraja v 

tekmovalnem odnosu (Peas, 1986).  

Zelo pogosta kretnja so tudi prekrižani gležnji. Peas in Peas (2008) za to kretnjo pravita, da si 

oseba pri tem duševno »grize ustnice«. Kar pomeni, da oseba zadržuje negotovost, strah ali 

negativna čustva. Pri tem pa noge potegne pod stol, s čimer nakazuje, da se želi umakniti. 

Takšna kretnja naj bi bila zelo pogosta na sodiščih, davčnih uradih ter v zobozdravstvenih 

ordinacijah (Peas, 1986).  

 

6.7. Zrcaljenje  

 

Zrcaljenje je osnovni način povezovanja in združevanja ljudi. Saj več kot imamo z osebo 

skupnih točk, večjo povezanost čutimo z njo. To pa zato, ker jo dojemamo kot nekoga, ki ima 

enaka stališča, vrednote in splošni pogled na svet (Aronson, Akert, Wilson, 2010). Vse to pa 

se začne z nebesedno komunikacijo, saj »… ko zrcalimo telesno govorico drugih ljudi, se z 

njimi povezujemo, jih sprejemamo in ustvarjamo stike, čeprav se tega navadno ne zavedamo.« 

(Peas in Peas, 2008, str. 243). Zrcaljenje je pomembno tudi za celotno področje vrste, ker se 

pri tem skupina ljudi podredi vrsti nenapisanih vedenjskih pravil. Profesor Joseph Heinrich 
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(2006, v Peas in Peas, 2008) je ugotovil, da je potreba po zrcaljenju programirana v človeških 

možganih, zato ker sodelovanje vodi do več hrane in boljšega napredka v skupnosti. Poleg 

tega je učenje s posnemanjem ena izmed prvih in vedno prisotnih oblik učenja, saj začne 

otrok okrog prvega leta posnemati, v drugem letu pa se pretvarjati (Rutten-Saris, 1992). 

Vzvodi v človeškem telesu za takšno delovanje so bili deloma razloženi že v začetnih 

poglavjih diplomske naloge. Poleg tega, Hickson in Stacks (1989) govorita o bioloških 

povratnih informacijah (ang. Biofeedback), ki jih človek dobi od drugih oseb ter samega sebe. 

Ta sistem zajema delovanje kože (zaznavanje sprememb v okolju), mišic (fizično prilagajanje 

okolju), srca in ožilja (spremenjen hormonski sistem vpliva na delovanje telesa) ter 

možganskih valov (ni še popolnih znanstvenih dokazov, a raziskave nakazujejo, da med 

sogovornikoma pride do enakih možganskih valovanj). Vse to že na biološki ravni vpliva na 

povezovanje dveh oseb, saj pri tem obe osebi prideta v enak ritem delovanja. Vse to pa se 

prične dogajati že v maternici, ko se otrok popolnoma prilagodi delovanju materinega telesa 

in sta zato v veliki meri sinhronizirana (prebava, hormonski sistem …), tako se enak sistem 

iskanja podobnega ritma dogaja skozi vse življenje. Kot pravi Rutten-Saris (1992, str. 26): 

»… vsa živa in neživa bitja, ki so med seboj povezana, se prilagajajo ritmu drugih bitij in 

predmetov v bližini.« 

Ista avtorica (1992, str. 27) prav tako govori, da »… se z dojenčkom ne pogovarjamo o nečem, 

temveč pričnemo s tistim, kar že je, z že dano obliko… Človeku je telo orodje za 

vzpostavljanje stikov. Ob začetku našega obstoja so gibi našega telesa naše najpomembnejše 

sredstvo, s katerim se predstavimo in vzpostavimo stik z okoljem.« Obenem govori o tem, da 

po vsem svetu obstaja univerzalen protokol srečanja, ki ga ljudje uporabljajo za medsebojno, 

ne-interpretacijsko komuniciranje in gre takole: odpreti – izmenjati – zaključiti. Znotraj tega 

mora priti do uglaševanja s sogovornikom, drugače so gibi in glasovi zatrti, kar pa pripelje do 

hitrega končanja pogovora. Zato človek poskuša nezavedno spontano ujeti skupni ritem, 

zavzeti skupno držo in ujeti skupne gibe. Če pa ritem drugega človeka ni naš ritem, pride do 

neravnovesja. Pri tem se zaradi neprijetnega telesnega počutja včasih popolnoma podzavestno 

zapremo, kar oteži ali zmoti komunikacijo (Rutten-Saris, 1992). Pri tem gre za popolnoma 

nezavedne premike, kot so mežikanje, širjenje nosnic, dviganje obrvi in širjenje zenic (Peas in 

Peas, 2008). Pri bolj očitnih in deloma tudi zavednih znakih pa se to kaže v nebesedni 

komunikaciji v posnemanju enakega položaja kot sogovornik, prilagajanju govora (hitrost, 

intonacija, barva glasu …) ter posnemanju gestikulacije (približno enaka velikost gibov, 

enake geste …) (Peas in Peas, 2008; Hickson in Stacks, 1989). Zrcaljenje oseb pa traja toliko 

časa, dokler se osebi strinjata.  



Kerovec, M. (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku 

46 

 

Pri svetovalnem procesu bi bil to verjetno eden izmed najboljših pripomočkov za 

razumevanje uporabnika, ustvarjanje zavezništva ter usklajevanju pogleda na temo pogovora. 

A treba je biti pazljiv, da ne pride do popolnega ponavljanja, ampak sočutnega ustvarjanja 

enakega ritma. Saj bi verjetno čutenje ritma uporabnika prineslo boljše razumevanje 

njegovega doživljanja in dojemanja njegovega sveta.  

 

7. DOTIK 

 

Ker je dotik prvi način komunikacije pri živih bitjih, je le-ta zelo pomemben za človekov 

fizični ter psihični razvoj, saj dojenčki svet in svoje telo raziskujejo prek dotika (Frank, 1957, 

v Hickson in Stacks, 1989; Sansone, 2004). Ko se otrok rodi, je skoraj popolnoma nebogljen 

in odvisen od materine skrbi ter senzitivnosti, »… zato je tedaj še prav posebej pomemben 

materin telesni, senzualni, senzorični dotik, ki v otroku začne utrjevati prepričanje, da je 

dobrodošel in ljubljen.« (Gostečnik, 2012, str. 111). Primanjkljaj dotikov se prav tako 

povezuje s težavami pri učenju govora, prepoznavanja simbolike, pomanjkanju zaupanja ter 

samozavesti (Bowbly, 1961, v Hickson in Stacks, 1989). Burgoon in Saine (1978, v Burgoon, 

Buller, Woodall, 1996) sta sklepala, da dotik vpliva na biološko, komunikacijsko, psihološko 

ter socialno plat človeka.  

Helsin (1974, v Hickson in Stacks, 1989) razdeli kategorije dotika v pet parov in sicer 

funkcionalni/profesionalni, družabni/vljudni, prijateljski/prisrčni, ljubezenski/intimni ter 

seksualni/izzivalni. Jones in Yarbrough ( 1983, v Knapp in Hall, 2002) sta postavila drugačno 

kategorizacijo in delita dotika na: tiste, ki izražajo pozitivna čustva; tiste, ki izražajo negativna 

čustva; tiste, ki so igra; dotike, katerih namen je vplivati na nekoga; dotike kot sredstvo za 

upravljanje komunikacije; tiste, ki spodbudijo fizično reakcijo; tiste, ki izražajo medsebojno 

odzivnost; tiste, ki so povezani z opravljanjem naloge; tiste, ki so razumljeni zdravilno ter na 

tiste, ki imajo simbolni pomen.  

Dotik pa je tudi pogojen s stopnjo intimnosti (večja kot je, več je dotikov), stopnjo 

naklonjenosti (večja kot je, več je dotikov in zaznani so bolj prijetno), statusom (osebe na 

višjih položajih se bodo več dotikale podrejenih kot obratno), kulturo (v nekaterih kulturah je 

dotik pogostejši oziroma zaželen, v drugih pa prepovedan ali neželen) ter spolom (ženske se 

dotikajo več med seboj, manj z moškimi; moški se dotikajo žensk več kot ženske moških) 

(Hickson in Stacks, 1989; Selič, 2007; Paladin, 2011). Mehrabian in Anastasi (1971, 1958, v 

Hickson in Stacks, 1989) sta postavila tezo, da se ljudje, ki mislijo, da dotik pomeni večjo 
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naklonjenost, dotikajo raje in več. Obenem je Nguyan s sodelavci (1976, v Hickson in Stacks, 

1989) ugotovil, da večina ljudi dojema dotik kot pozitiven pojav, ki poveča medsebojno 

naklonjenost. Pomembno pa je, da je dotik izveden v kontekstu in ni nepričakovan, saj takšne 

dotike ljudje ocenjujejo kot vdor v osebni prostor (Hickson in Stacks, 1989). Pri dotiku pa je 

treba biti pozoren na: mesto dotika, dolžino ter jakost. Na podlagi teh treh elementov ljudje 

opisujejo dotik kot pozitiven ali negativen (Hickson in Stacks, 1989).  

 

8. PARAJEZIK / GLAS 

 

Parajezik je sestavljen iz vsega, kar je ustno izrečeno – besede, kriki, godrnjanje, jokanje … 

Vse, kar je izrečeno, ima svoj vokalni del oziroma način, kako je bilo izrečeno, zato pod to 

kategorijo spadajo prozodične prvine glasu – hitrost, register, intonacija, barva, premori, 

poudarki in še kakšen zvočni del, ki da pomen izrečenemu (Križaj, Bešter, Končina, 

Poznanovič in Bavdek, 2006).  

Hickson in Stacks (1989) prav tako govorita, da ima zvok, ki prihaja iz ust (glas) 8 

karakteristik in sicer: glasnost, višina, trajanje, kvaliteta, pravilnost, artikulacija, izgovorjava 

ter tišina. Ob teh karakteristikah Trager (1958, v Hickson in Stacks, 1989) navaja še tempo, 

ritem ter resonanco, ki se ustvarja v človeku ob govorjenju.  

Hickson in Stacks (1989) predlagata 5 funkcij parajezika, ki so: 

 Identifikacija ter samoprezentacija  

 Nadzor interakcije  

 Regulacija interakcije  

 Prevara  

 Odnosnost  

 

Pri identifikaciji in samoprezentaciji prek glasu osebnostne karakteristike vplivajo na 

pripisovanje osebnostnih značilnosti govorca. In te karakteristike so lahko: nizek/visok glas, 

sproščen/napet glas, hiter/počasen govor, čustveno ne/obarvan glas, vljuden glas, 

živčen/miren glas, agresiven/pomirjujoč glas … (Mladenovič, 2012). Semic (1999, v Paladin, 

2011) pravi, da so za privlačen glas pomembne višina, polnost, razločnost ter glasnost. Tako 

naj bi bil idealen glas ravno prav visok, v toku komunikacije naj bi variiral, poleg tega mora 

biti primerno močan, jasen in glasen. Raziskovali so tudi, kako se kaže ekstrovertiranost in 
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introvertiranost na podlagi glasu. Ugotovili pa so, da ekstrovertirani ljudje govorijo bolj 

tekoče z manj in krajšimi premori, imajo hitrejši in glasnejši govor, več dinamike, višji glas 

ter več variiranja v višini glasu. Prav tako se v glasu izraža dominanca na podlagi glasnejšega, 

hitrejšega, manj zadihanega govorjenja z nižjim glasom (Knapp in Hall, 2002). Ljudem, ki 

imajo privlačen glas, pripisujemo več pozitivnih lastnosti, jih dojemamo kot splošno dobre 

osebe, pripisujemo jim dobre socialne spretnosti in ustvarimo si občutek podobnosti z njimi 

(Semic, 1999, v Paladin, 2011).  

Za regulacijo interakcije so pomembni namigi za prevzem besede oziroma sekvenca le-teh. V 

zahodnih kulturah to navadno poteka: govorim jaz – govoriš ti – govorim jaz – … Če ta 

izmenjava poteka po tej sekvenci, je tudi pogovor tekoč. Pri tem pa lahko pride do motenj, če 

ena oseba skače v besedo ali druga oseba ne prične govoriti, ko je na vrsti (Brajša, 1993). 

Namigi za prevzem ali predajo besede pa so lahko: zajetje sape pred nadaljevanjem 

govorjenja, ohranjanje intonacije govora, uporaba vokaliziranih ali polnih premorov (npr. ah, 

uh, mašila, razni glasovi …), dviganje ali spuščanje intonacije, premori … (Hickson in 

Stacks, 1989).  

Raziskave so pokazale, da se lahko laž dobro prepozna prek glasu, saj se pri laži spremeni 

hitrost govorjenja, večja variacija višine glasu, pride do zakasnelosti odgovora, več premorov 

med govorom, več govornih napak ter krajša sporočila (DePaulo, Zuckerman, Rosenthal, 

Streeter, 1980; deTurck in Miller, 1985, v Hickson in Stacks, 1989). 

Ljudje prek glasu zaznavamo tudi odnos in čustva sogovornika do določene tematike ali 

osebe. Tako so ljudje v raziskavah samo prek glasu lahko pravilno prepoznali čustva, kot so 

jeza, dolgočasje, strah, gnus, srečo, žalost, presenečenje ter prepoznali vplivnost, aktivnost ter 

simpatičnost osebe (Hickson in Stacks, 1989; Možina, Tavčar, Zupan in Kneževič, 2004). 

Rosenthal in Rubin (1989, v Juslin in Scherer, 2005) sta naredila raziskavo, v kateri ju je 

zanimalo, kako ljudje iz različnih kultur zaznavajo karakteristike glasu, kakšen pomen jim 

pripisujejo ter kako dobro prepoznavajo čustva na podlagi glasu. Pri tem sta ugotovila, da so 

bili ljudje, ki so opazovali druge osebe znotraj iste kulture, le za sedem odstotkov bolj uspešni 

kot opazovalci, ki so pripadali drugim kulturam. Ko so želeli znanstveniki, z meta raziskavo, s 

pomočjo »znanstveno« merljivih tehnik (npr. frekvenčni spekter glasu, dolžine premorov, 

vibracije glasu …) preveriti veljavnost raziskav o človeškem prepoznavanju glasu, so prišli do 

zaključka, da imajo ljudje veliko boljše sposobnosti prepoznavanja čustev in pripisovanja 

pomena na podlagi glasu, kot je to možno narediti s pomočjo računalniške tehnologije in 

merljivosti posameznih glasovnih prvin (Juslin in Scherer, 2005). 
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9. ČAS 

 

Čas je element nebesedne komunikacije, za katerega si znanstveniki niso enotni, ali spada v 

kategorijo komunikacije ali ne. Vseeno pa je čas velik organizator človeškega življenja, saj je 

vse pogojeno z njim, hkrati pa prek uporabe časa sporočamo ljudem naš odnos do njega, 

delovanja in organiziranja lastnega življenja. Obenem pa je pomembna sinhronizacija 

osebnega časa s časom soljudi in kulturno pogojenimi normami, povezanimi z delom in 

opravki (Hall, 1984, v Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011). Obstajalo naj bi več časovnih 

sistemov oziroma kategorij časa. Hall in Hall (1999, v Paladin, 2011) govorita o 

monokroničnem in polikroničnem dojemanju časa. Pri monokroničnem dojemanju časa je le-

ta razdeljen na segmente in omogoča posamezniku, da se osredotoči na eno zadevo hkrati. Za 

polikronično dojemanje časa je značilno sočasno opravljanje več stvari, kjer imajo večji 

pomen odnosi s soljudmi kot upoštevanje urnikov. Hall (1984, Knapp in Hall, 2002) je 

razdelil čas tudi na individualni, skupinski, kulturni ter fizični. Individualni ter skupinski čas 

sta sestavljena iz svetega ter posvetnega časa, pri čemer je sveti čas v povezavi s človeškim 

dojemanjem nečesa, kar ni s tega sveta, posvetni čas pa je v povezavi s strukturiranim, 

družbeno pogojenim časom, to je: urnikom dela, delovanjem uradov … V kategoriji 

skupinskega in osebnega časa je pomemben vidik še biološki ter osebni čas. Biološki zavzema 

naravne časovne sisteme, kot so letni časi, dan – noč itd., osebni pa je s tem pogojen in 

pogojen še z lastnimi opravki ter aktivnostmi. Kulturni čas pa je razdeljen na arbitrarno 

dogovorjene enote, pri čemer je pomemben vidik zamujanja, čakanja, točnosti, prehitevanja 

dogodkov … Pri tem je pomemben individualni vidik dojemanja ter usklajevanja lastnega 

časa s časom drugih: npr. dogovor za družabno srečanje, sestanek … Le-ta pa je povezan s 

fizičnim in metafizičnim dojemanjem osebnega časa, pri čemer je fizični za vse enak (minuta 

je enako dolga na celem svetu), metafizični pa je pogojen z osebnim dojemanjem časa, 

osebnostno biološko odzivnostjo na čas ter transcendentno dojemanje časa, ki se dogaja pri 

meditacijah, razmišljanjih, opravljanju dejavnosti itd. Bruneau (1986, v Hickson in Stacks, 

1989) govori še o dveh pomembnih vidikih časa – proces in trajanje, ki jih nato povezuje z 

delovanjem človeškega dojemanja časa prek preteklosti – sedanjosti – prihodnosti. Pri tem jih 

poveže z načinom pogleda osebe na dejanja, ki jih dela oziroma jih je ali bo storila in koliko 

časa ji bo to vzelo. Pri tem so lahko posamezniki orientirani v preteklost, sedanjost ali 

prihodnost, kar pomeni, da dajo večjo veljavo eni od teh treh dimenzij in delujejo v skladu z 

njo. Kot že omenjeno, je čas zelo kulturno pogojen, saj se ljudje v različnih delih sveta 
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različno odzivajo na čas ter ga različno »uporabljajo« (npr. čas posvečen delu, počitku, 

druženju …) (Hickson in Stacks, 1989). Pri tem Cottle (1976, v Hickson in Stacks, 1989) 

razdeli ljudi na »atomiste«, ki dojemajo čas razdeljen na enote in se posvečajo zgolj eni enoti 

naenkrat v sedanjosti ter »geštaltiste«, ki dojemajo čas kot kontinuiran in medsebojno 

povezan, kjer dojemanje dejanja iz preteklosti vpliva na dojemanje dejanja v prihodnosti in 

obratno.  

 

10. MEDOSEBNI STIK SKOZI PRIZMO NEBESEDNE 

KOMUNIKACIJE 

 

Kot že omenjeno, je pri vsakem direktnem delu z ljudmi najbolj pomembna komunikacija, 

katere velik del sestavlja prav nebesedna in prek katere ljudje izražamo svoja čustva in odnos 

do teme pogovora, situacije, v kateri se nahajamo ter odnos do sebe in sogovornika. Ker sem 

študent socialne pedagogike, bom poskušal umestiti nebesedno komunikacijo v socialno 

pedagoški diskurz, saj to delo zajema veliko individualnega dela z ljudmi. Pri tem gre v večini 

primerov za razumevanje življenjske situacije, usmerjanje, svetovanje ter opolnomočenje 

uporabnika, za kar se mi zdi, da ima nebesedna komunikacija še dodatno težo, saj naj bi 

socialni pedagog v najkrajšem možnem času ocenil uporabnika in njegovo situacijo. Pri čemer 

naj bi prek uporabnikovega sporočanja skozi svoje oči zaznal njegov svet.  

Socialno pedagogiko je Karl Friedrich Magers (1844, v Kobolt, 1998, str. 7) opredelil kot 

pristop k vzgojni resničnosti in postavil definicijo, da je to teoretična disciplina »... ki se 

ukvarja z evalvacijo, opisom in vprašanji dejansko izvajane pedagogike v določenem času in 

prostoru.«  

Obenem je v »… nudenju procesov podpore in pomoči usmerjena v življenjski prostor, 

kontekstualno, sistemsko in interaktivno razumevanje nastajanja težav/motenj/ovir ter k 

metodam dela, ki omogočajo vzpostavitev sodelovalnega odnosa, motivacijo za spremembe, 

dobro počutje, učenje, aktivno participacijo uporabnikov ter aktivacijo vseh virov moči 

uporabnikov in njihovega socialnega prostora.« (International Association of Social 

Educators, 2005, v Bouillet in Uzelac, 2007, str. 35, 36). Pri tem so vključene tudi prvine 

svetovanja, kjer je dejavnost usmerjena bolj k površinskim plastem osebnosti z namenom 

doseganja ciljev ali izboljševanja uporabnikovega funkcioniranja nasploh (Kristančič, 1995; 

Pečjak in Košir, 2005). V tem procesu lahko nebesedna komunikacija predstavlja dodatno 
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oporo za svetovalčev uvid v osebnostne značilnosti uporabnika, saj odkriva »naša odkrita in 

skrita čustva, bistveni življenjski odnos, pa tudi druge vsebine, vse do osnovnih temeljev 

filozofije. Lahko nam sporoča zelo pomembne informacije o značaju posameznika, o njegovi 

osebnosti ali celo psihopatologijo.« (Mandič, 1998, str. 44, v Jelenc, Jelenc-Krašovec, 2003, 

str. 112). To pa zato, ker se te osebnostne značilnosti lahko pokažejo le za hip in v prikritih 

(neverbaliziranih) oblikah, saj pri uporabniku delujejo številne psihodinamske obrambe, ki pa 

jih telo večinoma težko skriva skozi celotno srečanje (Gostečnik, 2012).  

Kot je značilno za vse medčloveške interakcije, so vsi sodelujoči sorazmerno enako 

odgovorni za njen potek. Zato socialna pedagogika uporablja koncept aktivne participacije 

uporabnikov, kjer uporabniki postajajo aktivno, enakopravno in soodgovorno udeleženi v 

interakciji s strokovnjakom, torej s socialnim pedagogom (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Ker 

veliko področje delovanja v socialni pedagogiki zajema delo s posameznikom, kjer naj bi bil 

socialni pedagog vzgojitelj, terapevt, svetovalec, animator, prepričevalec, pogajalec ter 

pomirjevalec (Martinjak, 2002). Ker je pri tem osnovni element dela komunikacija, si bom 

ogledal temeljne lastnosti komunikacije prek strukture svetovalnega procesa v povezavi z 

lastnostmi svetovalca in svetovanca, saj se mi zdi, da bom ta model najlažje apliciral na 

izvajanje svoje raziskave. 

Za izvajanje svetovalnega procesa mora imeti svetovalec v osnovi določene osebnostne 

značilnosti, kot so spontanost in čustvena toplina, spoštovanje ter iskrenost (Kristančič, 1995). 

Obenem pa mora zagotavljati okolje, kjer je prisotno kongruentnost/pristnost, brezpogojno 

pozitivno sprejemanje in empatično razumevanje (Rogers, 1967, v Pečjak in Košir, 2005).  

Spontanost in čustvena toplina dajeta svetovancu občutek, da je dobrodošel in da bo v 

vzajemnem odnosu tudi spoštovan, kar pa se ne izraža le z besedami, ampak tudi s kretnjami, 

z izrazom obraza, s tonom in barvo glasu (Kristančič, 1995). Prek nebesedne komunikacije 

lahko svetovalec to doseže z odprtimi kretnjami, z zrcaljenjem (npr. posnemanje 

svetovančevih kretenj, poz, izrazov obraza …), uporabo nižjega, počasnejšega glasu, s 

povišanjem tona na koncu stavka, kar nakazuje na vprašalno obliko, ter preprostim 

prikimavanjem, kar nakazuje, da svetovalec posluša in spremlja svetovanca tekom pogovora.  

Spoštovanje, ki omogoča ustvarjalnejše odnose in omogoča svetovancu, da sprejme samega 

sebe (Kristančič, 1995), lahko svetovalec doseže z uporabo nedominantnih kretenj (npr. 

nagnjena glava, kazanje dlani, pogled med očmi in usti …), brez pripomočkov, ki omogočajo 

dominacijo (npr. večji vrteči se stol, miza kot popolna pregrada med njima …), s 

spoštovanjem osebnega prostora ter pozorna drža pri sedenju, z rahlim nagibom naprej.  
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Iskrenost, ki vsebuje dejavno zanimanje za osebo in njene frustracije, za kar pa je predpogoj 

iskrenost do samega sebe. Pri tem ne sme iti zgolj za zanimanje, ampak za pripravljenost biti 

popolnoma prisoten v svetovalnem procesu, kjer ni prostora za indiferentnost, saj mora 

svetovalec zavzeti svoje stališče (Kristančič, 1995). Le-ta se lahko izraža z odprtimi 

kretnjami, brez prekomernih dotikov obraza (kar je lahko dojeto kot dvom v slišano ali 

govorjeno (Peas, 1986), brez nesoglasij med povedanim in izraženim ter z nebesedno 

podkrepitvijo izrečenega (npr. malo daljši premor po izrečenih besedah, bolj poudarjena 

beseda z glasnejšo izgovorjavo, večja kretnja z rokami ali premik telesa). 

Kongruentnost ali pristnost je po Rogersu (1967, v Pečjak in Košir, 2005) sposobnost, da je 

svetovalec v svetovalni situaciji pristen in da nima potrebe po tem, da igra strokovnjaka, se 

počuti nadrejenega ali se kakorkoli pretvarja. »Pristnost pomeni tudi skladnost med 

svetovalčevo notranjo izkušnjo in neverbalnim vedenjem ter tako sprejemanje kot izražanje 

občutij tekom svetovalnega procesa, kar spodbuja odkrito komunikacijo s svetovancem.« 

(Pečjak in Košir, 2005, str. 8). Pri tem bi svetovalec moral paziti na skladnost med besedno in 

nebesedno komunikacijo. Tu se mi zopet zdi pomembno, da bi se svetovalec čim manj dotikal 

samega sebe, predvsem po predelu obraza, saj kot že omenjeno, lahko ljudje to interpretiramo 

kot dvom, laž ali nelagodnost. 

Brezpogojno pozitivno sprejemanje pomeni, da svetovalec svetovanca ceni in spoštuje 

takšnega, kot je. Pomembno je, da svetovanec čuti, da je s strani svetovalca sprejet ne glede 

na njegovo vedenje ali stališča, ki jih izraža (Pečjak in Košir, 2005). To bi lahko svetovalec 

prek nebesedne komunikacije izražal z izrazi obraza »obrnjenimi navzgor« (npr. nasmeh, dvig 

obrvi), odprta drža z nagibom naprej, postopnim (rahlim) manjšanjem ali vsaj 

neoddaljevanjem v medosebni razdalji ter s sedenjem z ramo ob rami, saj je to sodelovalna 

drža.  

Empatično razumevanje je sposobnost razumevanja, kako se počuti svetovanec in 

reflektiranje tega, pri tem pa gre za svetovalčevo doživljanje svetovančevih občutij, kot da bi 

bila njemu lastna (Pečjak, 2005). To lahko svetovalec doseže prek mimikrije ter zavestnega 

preslikovanja, saj le-to omogoča (prek zrcalnih nevronov) podoživljanje svetovančevih 

občutij ter čustev.  

S svetovančeve strani je bolje govoriti o njegovih (ponavadi nezadovoljenih) potrebah, zaradi 

katerih je prišel do svetovalca in ne toliko o njegovih osebnostnih lastnostih in značilnostih, 

saj je le-teh preveč, da bi jih na splošno opredelili in naredili relevantne korelacije. Poleg tega 

so pomembni tudi njegovi obrambni mehanizmi, ki »otežujejo« svetovalni proces. Temeljne 

nezadovoljene potrebe, ki jih ima svetovanec in zaradi katerih naj bi prišel do svetovalca, so 
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(Kristančič, 1995): varnost in zaščita, potreba po ljubezni in samospoštovanju, občutku 

notranje polnosti in bogastva ter potreba po samouresničevanju.  

Potrebo po varnosti in zaščiti imajo ljudje, ki so odraščali brez ustrezne čustvene topline, 

varnosti in stanovitnosti (Kristančič, 1995). To potrebo bi lahko svetovalec na nebesedni ravni 

zadovoljil s primerno urejenim prostorom (npr. varen prostor z zvočno neprodušnimi vrati, 

takšna sedežna ureditev, da med njima ni pregrad ter da ima svetovanec za seboj trdo, 

nepremostljivo ogrado, kot je stena; pomirjujoče barve, kot so zelena, nežno rumena, 

rjava …), primerno oddaljenostjo, ki pa hkrati omogoča neke vrste dotika ter sedežna 

ureditev, kjer bi sedela pod kotom 90 stopinj, ker bi se tako dva ukvarjala z enim problemom 

že na nebesedni ravni.  

Potreba po ljubezni in samospoštovanju se kaže v tem, da bi človek s kom delil svoje misli, 

čustva in doživljanja. Pomanjkanje samospoštovanja se lahko kaže v izjavah, da bi si 

svetovanec želel biti drugačen, kot je (Kristančič, 1995). Pri tem je pomembno, da ga 

svetovalec brezpogojno pozitivno sprejema, kar pa lahko pokaže z nebesednim vedenjem 

zmanjšanja medosebne razdalje, nemotečim dotikom, daljšimi in bolj intenzivnimi pogledi ter 

pogostim prikimavanjem.  

Za zadovoljevanje potrebe po občutku notranje polnosti in bogastva ter samouresničenju bi 

priporočal bolj doživeto govorjenje (parafraziranje, o njegovih ciljih in željah (hitrejši tempo 

govora, hitrejše kretnje, večja izraznost obraza …) ter povečani nebesedni aktivnosti med 

svetovalnim procesom, ker bi ga lahko tudi ta spodbudila k večji aktivnosti zunaj njega.  

Glede premagovanja obrambnih mehanizmov, s perspektive nebesedne komunikacije, se mi 

zdi, da je najboljša uporaba odprtih gest (dlani navzgor, brez barikad med svetovalcem in 

svetovancem …), izkazovanje zanimanja (dovolj pogosto kimanje, nagnjenost naprej …) ter 

mimikrija, saj bi lahko svetovanec prek tega dobil občutek, da je sprejet in da obrambe niso 

potrebne. Po drugi strani pa bi bilo (po raziskavah sodeč) koristno, če bi svetovanec spremenil 

svojo govorico telesa, saj kot že omenjeno, le-ta vpliva na razpoloženje in občutje (npr. bolj 

pokončna drža, zmagovalna »V« kretnja rok, glasnejše govorjenje – za višanje samozavesti, 

kar bi lahko pripeljalo do zmanjšanja barikad). Ker svetovanec večkrat uporablja besede za 

prikrivanje čustev ter izbira besede, katerih pomen je v nasprotju z njegovim čustvenim 

stanjem, saj je bistveni pomen besed zavrt in blokiran tudi zanj (Kristančič, 1995), je toliko 

bolj pomembno opazovati nebesedno komunikacijo, saj, kot že omenjeno, lahko prek nje 

dobimo boljši vpogled v to, kaj se skriva za besedami.  
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III. EMIPIRIČNI DEL 

 

1. Opredelitev problema in namen 

 

Delo socialnega pedagoga je v veliki večini delo z ljudmi, kjer je najpomembnejša 

komunikacija. Tako smo tekom študija spoznali veliko karakteristik človeške osebnosti, njene 

vpetosti v sistem ter različne možnosti medosebne interakcije. Pri tem smo se naučili veliko 

(besednih) komunikacijskih tehnik, ki so v veliko pomoč pri individualnem delu z ljudmi in 

imajo lahko velik vpliv na potek interakcije, izboljšanje odnosa med socialnim pedagogom in 

uporabnikom ter posledično izboljšanje življenjskega nazora uporabnika. Ker pa smo, po 

mojem mnenju, tekom študija izpustili velik del, ki vpliva na komunikacijski proces – 

nebesedno komunikacijo – sem se odločil raziskati to področje in s tem dopolniti svoje znanje 

komunikacijskih veščin.  

 

V empiričnem delu želim ugotoviti kako poteka nebesedna komunikacija pri delu z ljudmi z 

meta perspektive, v smislu poglobljenega pogleda na sam proces pogovora. Obenem želim 

ugotoviti kako oziroma ali je možno prek nje nadzirati komunikacijski proces ter kakšno 

uporabno vrednost ima ozaveščanje, prepoznavanje ter uporabljanje nebesednih prvin pri delu 

z ljudmi. 

 

2. Cilj 

 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali je možno s pomočjo nebesedne komunikacije eksplicitno 

zaznati sogovornikova čustva, občutja ter stališča do teme pogovora ter na kakšen način se to 

izraža. Obenem želim ugotoviti, ali je možno s pomočjo nebesedne komunikacije nadzirati, 

voditi in dopolniti potek individualnega biografskega narativnega intervjuja. Prav tako me je 

zanimalo tudi, ali obstajajo oziroma ali je možno opaziti prevladujoče karakteristike 

nebesedne komunikacije določene osebe. 
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3. Raziskovalna vprašanja 

 

RV 1: Na kakšen način se bo pri intervjujih kazala soodvisnost besedne in nebesedne 

komunikacije? 

 

RV 2: Ali je možno spremembi nebesedne komunikacije intervjuvarja pripisati vpliv na 

spremembo nebesedne komunikacije intervjuvanca? 

 

RV 3: Ali je možno spremembi nebesedne komunikacije intervjuvarja pripisati vpliv na potek 

individualnega biografskega narativnega intervjuja? 

 

RV 4: Na kakšen način in v katerih nebesednih prvinah (obraz, premiki itd.) se izražajo 

intervjuvančeva čustva, stališča ali razpoloženja do teme pogovora ter kako se te prvine 

spreminjajo glede na tematiko?  

 

RV 5: Na kakšen način se izražajo splošne karakteristike nebesedne komunikacije določene 

osebe? 

 

RV 6: Ali je možno premike rok uvrstiti v kategorije, kot sta jih opisala Ekman in Friesen 

(1971, v Aronson, Akert, Wilson, 2010; Hickson in Stacks, 1989)? 
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4. Raziskovalna metodologija 

 

Za raziskovanje sem izbral kvalitativni pristop s snemanjem, prek katerega želim odgovoriti 

na zgoraj zastavljena vprašanja.  

 

5. Vzorec 

 

Za vzorec sem izbral 5 mladostnikov med 14 in 18 letom starosti, saj je v tem obdobju veliko 

čustvenega dogajanja, obenem pa tudi veliko zanimanje za življenje in vse, kar se dogaja v 

njem. Izbral sem mladostnike iz stanovanjske skupine, kjer sem pred časom izvajal delavnice 

in sem zato poznal nekatere izmed njih, prav tako pa vzgojitelje. Tako sem z njimi najlažje 

stopil v kontakt. Prav tako sem izbral stanovanjsko skupino zato, ker sem predpostavil, da 

imajo ti mladostniki določene močne čustvene vsebine, ki bi lahko bile bolj razvidne prek 

nebesedne komunikacije. Ker pa so se odzvali samo štirje, sem moral poiskati alternativo. 

Zato sem izbral punco, ki jo poznam iz soseske in za katero vem, da ima sedaj veliko stvari v 

življenju, ki jo bremenijo. Prav tako sem si želel narediti intervju z osebo ženskega spola, če 

bi slučajno opazil kakšne razlike v nebesedni komunikaciji na podlagi spola.  

 

6. Raziskovalni pripomoček 

 

Osnovne nebesedne prvine, ki so omenjene v tej diplomski nalogi in bi lahko imele ugoden 

vpliv na potek intervjuja, bom poskusil umestiti v potek individualnega biografskega 

narativnega intervjuja,  kot ga opisujeta Mojca Pajnik in Veronika Bajt (2009). To tehniko 

sem izbral, ker ocenjujem, da je najprimernejša za opazovanje nebesedne komunikacije, saj je 

namen tega intervjuja, da intervjuvanec sam, skoraj brez usmerjanja, govori o svojem 

življenjskem poteku in vsem, kar se mu zdi zanj pomembno, s tem pa je omogočen vpogled v 

interakcijo med okoljem, družino, institucionalnimi procesi in posameznikovo biografijo 

(Nölke, 1999). Zato omogoča veliko samoizražanja na besedni ravni, pri tem pa menim, da bo 

vidno tudi veliko izražanja na nebesedni ravni.  
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Intervju ima tri ali štiri faze, odvisno od tega kako definiramo posamezne sklope intervjuja 

(Bauer 1996; Riemann, 2003; Inowlocki, 2007; v Pajnik in Bajt, 2009): pripravljalna 

predfaza, kjer se je treba seznaniti s področjem in oblikovati osnovna vprašanja. Temu sledi 

začetna faza, pri kateri se izoblikuje osnovna tema pripovedi. Za tem je faza osrednje 

pripovedi, ki poteka brez prekinitev s strani intervjuvarja. Nato je faza vprašanj, ki jih po 

pripovedi dodatno zastavi intervjuvar ter zaključna faza klepeta po koncu intervjuja.  

V začetni fazi se intervjuvancu razloži potek intervjuja, tako da tudi on spozna metodo dela in 

se zaveda, da ima dovolj časa na razpolago, pri tem pa mora intervjuvar izkazati zanimanje za 

zgodbo. Kljub nestrukturiranosti intervjuja, je pomembno, da je tema dovolj jasno zastavljena.  

Faza osrednje pripovedi traja od trenutka, ko intervjuvanec začne s svojo pripovedjo, do 

konca pripovedi. V tej fazi je naloga intervjuvarja aktivno poslušanje, brez verbalnih posegov 

oziroma morajo biti ti minimalni. Prav tako je treba izražati sledenje zgodbi z besednim »ja«, 

»mhm«, s prikimavanjem, očesnim stikom, odprto telesno držo itd. Pomembno je, da je 

sogovornik sproščen in da ga intervjuvar s svojo prisotnostjo spodbuja k pripovedovanju 

(Pajnik in Bajt, 2009). 

Faza vprašanj sledi koncu osrednje pripovedi, ko se je intervjuvar prepričal, da je sogovornik 

zares končal s pripovedjo. Pri zastavljanju vprašanj je pomembno, da inervjuvar ne postavlja 

neposredna vprašanja o vzrokih (»zakaj«) ter ne opozarja na morebitna neskladja. Pri tem pa 

morajo biti vsa vprašanja vezana na pripoved.  

Zaključna faza se prične, ko se prekine snemanje. Odsotnost snemanja lahko pripomore k 

večji sproščenosti, kar lahko prispeva dodatno pripoved oziroma omogoči klepet z 

intervjuvanim.  

Uporabil bom že sestavljen sklop vprašanj, ki smo jih uporabili na študiju ob izvedbi 

individualnega biografskega narativnega intervjuja. Vprašanja se bodo nanašala na naslednja 

življenjska področja posameznika: pogled nase v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti; 

družina; šola/poklic; vrstniki; interesi in hobiji; življenje v stanovanjski skupini. 

Izvajanje individualnega biografskega narativnega intervjuja bom snemal in nato na podlagi 

analize odgovarjal na raziskovalna vprašanja, prek kriterijev, ki sem jih postavil. 
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7. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Podatke za raziskavo sem zbiral na osnovi intervjujev, ki sem jih izvedel s posamezniki. Z 

intervjuvanci sem stopil v stik prek stanovanjske skupine in sem jih osebno povabil k 

sodelovanju. S tistimi, ki so bili pripravljeni na pogovor, smo se dogovorili za termin 

izvajanja. Vse intervjuje smo izvedli v njihovih sobah, kjer je bilo dovolj prostora in 

zasebnosti. Intervjuje sem posnel z dvema kamerama in jih nato doma analiziral. Izvajal pa 

sem jih v prvi polovici junija 2014. 

 

Po pregledu posameznega intervjuja v celoti sem izbral izseke, pri katerih se mi je zdela 

nebesedna komunikacija intervjuvanca posebej izrazita in kjer sem lahko opazil in naredil 

povezavo med izrečenimi besedami in nebesedno komunikacijo. Pri tem so včasih na mojo 

zaznavo (izseka) vplivale izrečene besede sogovornika, katerim sem nato poiskal nebesedne 

podkrepitve ali pojasnitve. Večkrat pa sem najprej opazil spremembo v nebesedni 

komunikaciji (sprememba drže, večja intenziteta kretenj, drugačne kretnje/drža …) in sem 

razlog za to iskal v besednem delu komunikacije. Tako sem poskušal poiskati in opredeliti 

odnosno raven (čustva, stališča, razpoloženje) sogovornika do mojih ali njegovih besed ali do 

teme pogovora. Vse to pa zato, da bi opazil, kako se prepletata besedna in nebesedna 

komunikacija, o čemer govorijo vsi avtorji, ki se ukvarjajo s to tematiko in katerih dela sem 

predelal ob procesu nastajanja diplomskega dela. Tako bo tudi osnova mojih interpretacij 

teoretični del diplomskega dela. 

Poleg tega so me zanimale še splošne nebesedne karakteristike vsakega sogovornika, ki sem 

jih zasledil tekom celotnega pogovora, saj ima vsaka oseba sebi lasten način izražanja. Pri tem 

sem izpostavil tiste karakteristike, ki sem jih sam zaznal, čeprav bi lahko drug opazovalec isto 

osebo opisal na drugačen način.  

Prav tako sem želel opaziti vpliv moje nebesedne komunikacije na potek pogovora, saj na 

potek interakcije vplivata tako pošiljatelj, kot prejemnik informacij – se pravi obe strani 

(Možina, Tavčar, Zupan in Kneževič, 2004; Selič, 2007; Peas, 1986; Paladin, 2011). Zato sem 

tekom intervjuja zavestno spreminjal držo telesa - prekrižal in odkrižal roki ter nogi in se 

nagibal naprej in nazaj – pri tem pa skušal opaziti, ali se je zaradi mojih sprememb v 

nebesedni komunikaciji zgodila sprememba v nebesedni komunikaciji sogovornika. Tako je v 

podpoglavju, kjer opisujem svoj vpliv nebesedne komunikacije, govora samo o teh premikih, 
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ki sem jih izvedel zavestno, z namenom možnega vplivanja na nebesedno komunikacijo 

sogovornika.  

 

Pri analizi posnetkov sem opazil, da se pojavljajo določene nebesedne prvine ob določeni 

temi, ki jih pri drugih temah ni bilo moč zaznati tako izrazito. Zato sem temu namenil še 

dodaten del opazovanj in poskušal najti osnovne skupne točke.  

Premike rok sem poskušal umestiti v kategorije, kot sta jih opisala Ekman in Friesen (1971, v 

Hickson in Stacks, 1989) in so navedene v teoretičnem delu naloge. 

Tako sem nebesedne prvine, ki sem jih opisoval v diplomskem delu, interpretiral prek lastnih 

zaznav in na podlagi predstavljenih raziskovalnih vsebin v teoretičnem delu.  

Pri tem večina avtorjev (Molcho, 1997; Peas in Peas, 2008; Selič, 2007; Paladin, 2011; 

Birkenbihl, 1999 idr.) govori, da je pri opazovanju treba biti pozoren na osnovne 

karakteristike nebesedne komunikacije, ki so: zaprta drža, odprta drža, uporaba rok in nog, 

premiki celega telesa, izrazi na obrazu ter skladnost besedne in nebesedne komunikacije. Te 

karakteristike sem opazoval tudi sam in na tej podlagi skušal interpretirati še dodatni pomen, 

ki bi se lahko skrival v nebesedni komunikaciji.  

 

Moja analiza in interpretacija intervjujev poteka na podlagi opazovanja osnovnih 

karakteristik: 

 zaprta drža  

 odprta drža 

 uporaba rok in nog  

 premiki celega telesa 

 izrazi na obrazu 

 skladnost besedne in nebesedne komunikacije 

 

Te karakteristike pa sem opisoval po sklopih: 

- splošne karakteristike sogovornika skozi celoten intervju 

- interpretacija izbranih sklopov kretenj 

- vpliv moje nebesedne komunikacije  

- določene karakteristike ob določeni temi  

 



Kerovec, M. (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku 

60 

 

Na koncu analize in interpretacij sem opisal splošne ugotovitve, ki sem jih spoznal tekom 

analize. Prav tako bom na raziskovalna vprašanja podal odgovore, ki se mi zdijo najbolj 

verjetni in smiselni.  
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8. Interpretacija in analiza posameznih pogovorov  

 

OSEBA A (ženskega spola, 17 let,) 

 

Splošne karakteristike sogovornice skozi intervju 

 

V osnovi je bila sogovornica zelo zadržana, saj je skozi celoten intervju uporabljala zaprto 

držo (večino časa je imela prekrižani nogi in roki, kjer sta roki počivali na nogah) obenem pa 

je imela zelo neizrazito gestikulacijo – roke ni nikoli dvignila višje kot 10 centimetrov stran 

od nog. Večino časa, ko je uporabljala roke, so se zapestja dotikala nog, tako da je bila 

uporaba dlani zelo omejena (le na trenutke je obrnila dlani navzven). Glava je bila tekom 

pogovora tudi dokaj pri miru in je le nekajkrat naredila večje premike. Prav tako so bila 

ramena večino časa pri miru in jih je premikala le v povezavi z glavo in nekajkrat za 

ponazoritev »ne vem«. Ker je bila govorica telesa od glave navzdol, zelo neizrazita sem 

poskušal večino razbrati iz obraza, ki je bil najbolj izrazit del telesa. To pa je težka naloga, saj 

je na obrazu možnih več kot 40.000 kombinacij premikov mišic. Za takšno analizo pa nimam 

dovolj znanja in izkušenj. Obenem moja tehnična oprema in postavitev v prostoru nista bili 

primerni za tako podrobno analizo, saj bi pri tem rabil veliko boljši resolucijo videa in 

osvetlitev. Vseeno lahko rečem, da je uporabljala veliko nasmeškov za prikrivanje pravih 

čustev, odmikanje pogleda ter grizljanje, oblizovanje, skrivanje ter ekstremno premikanje 

ustnic, ob zanjo težkih temah. Te kretnje, sem interpretiral, kot kretnje samopomirjanja, 

zadrževanja in prikrivanja čustev in razpoloženj, ki jih je resnično občutila. Po Ekman-ovih in 

Friesen-ovih kateogrijah premikov rok (1969, V Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011), bi 

lahko rekel, da je največkrat uporabljala adaptorje, za samopomiritev, ob temah, ki so ji 

vzbudile napetost. Nato so bili uporabljeni regulatorji, za uravnavanje pogovora, ki pa bi jih 

lahko zamenjal s prikazi čustev, saj se mi zdi, da je bilo vseeno nekaj čustvene vsebine 

prenesene preko uporabe rok. 
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Interpretacija izbranih sklopov kretenj  

 

Ko sem osebo vprašal, »Pa ste velik časa z družino preživeli skupaj?«, je rekla: »Ja smo bli 

skos skupi, pa kartal smo, tko super vse.« Takoj za tem (čas na posnetku – 1 min 40 s) je tesno 

stisnila ustnice in naredila globok izdih ter na kratko in sunkovito odkimala z glavo. Istočasno 

je iz odprtih kretenj dlani, prešla v prekrivanje dlani oziroma je dala eno roko čez drugo. Za 

tem sem jaz rekel: »Super potem ste mel prou družinsko življenje.« Za tem (čas posnetka – 1 

min 43 s) je na kratko odkimala z glavo ter zopet stisnila ustnice in naredila globok izdih ter 

pogled navzdol in njen »ja« je bil izrečen zelo tiho.  Na podlagi teh sklopov kretenj, bi rekel, 

da sama ne verjame, da so imeli popolno družinsko življenje, kjer je bilo vse super, ampak so 

v sklopu te teme nekatere zadeve, ki jo težijo. 

 

Ko sem osebo vprašal:»Kdo so osebe, ki so zate najbolj pomembne v življenju?«, je 

odgovorila:»Prijatelji, srednja šola, itak…« je ob tem (čas na posnetku 2.48), kratko 

odkimala z glavo. Na podlagi te kretnje, bi ocenil, da ji prijatelji niso tako pomembni. Kar pa 

v nadaljevanju pogovora tudi sama razloži, saj so jo pred kratkim prijateljice razočarale.  

 

Ko je še vedno odgovarjala na isto vprašanje (»Kdo so osebe, ki so zate najbolj pomembne v 

življenju?), je rekla, da je tudi fant najpomembnejša oseba in pri tem (čas na posnetku 2.54) je 

bilo na obrazu razvidno obžalovanje/žalost/zaskrbljenost, saj je stisnila ustnice ter kotički le-

teh so se ji povesili, dvignila je obrvi, ob tem pa so veke obstale na svojem mestu in razširile 

so se ji nosnice. Kasneje tekom pogovora, je to tudi razložila, saj sta imela s fantom težave, za 

katere krivi sebe.  

 

Nato je na isto vprašanje, odgovorila tudi družina, pri čemer je istočasno ko je to rekla (čas 

posnetka 2.58) odkimala z glavo. Nato je še enkrat ponovila družina in še enkrat odkimala z 

glavo. Ko je za družino rekla: »…ker so skos ob teb in skos ti pomagajo…«, je bil takoj za 

tem (čas posnetka 3.05 – 3.08) viden stisk ustnic, s pogledom navzdol, rahlim odkimavanjem 

z glavo, oblizovanje ustnic in stisk levega kotička ustnice. Zaradi tega sklopa kretenj, bi lahko 

predpostavljal, da se ji družina ne zdi tako pomembna, kot jo je opisala in da to tudi obžaluje. 

Tu se poraja vprašanje ali obžaluje, da ni družina kot naj bi bila, ali pa obžaluje, da je to rekla. 

 

Ko je oseba, v 3 minuti in 52 sekundi posnetka rekla: »Izobrazba ni tako pomembna… To je 

pomembno, potem ko si starejši…«, in sem ji jaz to potrdil je slabo sekundo po mojih 
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izrečenih besedah, naredila tik nosu, ki je trajal okoli 3 desetinke, kar nekateri avtorji (Peas, 

1986, Birkenbihl, 1999, Mehrabian, 1981; v Hickson in Stacks, 1989) smatrajo, kot dvom v 

izrečene ali slišane besede. Zaradi tega sklepam, da ne verjame v svoje ali moje besede. 

  

Za sebe je oseba rekla, da:»Vsaj povem po resnici. Nisem tko, da govorim za hrbtom o 

drugih.«, nato pa sem jo jaz vprašal:»Kako pa recimo to druge vidš, če tko funkcionirajo, 

»hinavsko«?« Njena telesna reakcija na to vprašanje (čas posnetka 4.28) je bila povečana 

napetost mišic, nagib nazaj, zajem zraka in posledično povečanje telesa (se je razširila 

navzven – širša ramena, izbočen prsni koš), tesno stisnjene ustnice, stisnjene nosnice, pogled 

usmerjen naravnost v prazen prostor. Na podlagi teh sklopov kretenj, bi rekel, da je oseba 

začutila jezo do takih ljudi, ki »funkcionirajo hinavsko«. V nadaljevanju pogovora je 

povedala, da so najboljše prijateljice delovale za njenim hrbtom proti njej, zato se mi zdi ta 

interpretacija popolnoma smiselna.  

 

Ko sem ji rekel:»Naslednja vprašanja se bojo navezovala na tvojo prihodnost…« je globoko 

vdihnila, dvignila glavo ter pogledala vstran in stisnila ustnice (čas na posnetku 6.30-6.32). 

Pred tem ko je začela govoriti (čas na posnetku 6.42-6.46), je globoko izdihnila in 

»zajamrala«, nato je trajalo 3 sekunde, da je začela govoriti. Iz tega sklopa kretenj, sem 

razbral, da je to tema, ki ji ni prijetna in okoli nje še nima razdelanih predstav, kar pa je potem 

tudi sama povedala:»… ma ne vem, najprej bom šla na faks. Potem si bom prek študentskega 

eno službo najdla in potem ugotovila, kaj me veseli in bom probala to dosežt…« 

 

Ko je rekla:»… s starši se skregam… včasih zarad ocen, zarad odnosa. Mogoče da preveč vn 

hodm. Mal pretiravajo.«, je na koncu povedanega (čas posnetka 12.04) dvignila brado, napela 

ustnice in jih obdržala rahlo odprte, celoten sklop kretenj pa zadržala za slabo sekundo. Nato 

(čas posnetka 12.05-12.07) si je z eno roko popravila oblačilo, z drugo pa pogladila po nogi. 

Iz tega sklopa kretenj bi sklepal, da je tu začutila jezo do staršev, nato pa je sama sebe 

pomirila. To kretnjo za pomiritev, bi lahko umestil v Ekman-ovo in Friesen-ovo kategorijo 

adaptorjev (1969, v Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011), saj le-ti služijo samopomiritvi. 

 

Na moje vprašanje:»Kako se pa počutiš v šoli?« je odgovorila:»Včasih sem se dobr. Ker sem 

imela velik prjatlc, velik smo se družl. Tko zadne čase mamo velik problemov, se neki 

kregamo. Ni tok več dobr hodt v šolo…« In pri zadnjem stavku (čas posnetka 17.52-17.54) je 
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spustila glavo in stisnila desno roko v pest, s čimer je nebesedno potrdila izrečene besede in 

pripoved nadaljevala z »nepristnim« nasmeškom (nasmeh za prikrivanje pravih čustev). 

 

Na koncu pripovedovanja o tem je rekla:»Ampak pač v šolo morš hodt…« in pri tem je 

ponovno stisnila ustnici in razprla dlani, s čimer je ponovno nebesedno potrdila izrečeno.  

 

Ko sem jo vprašal:»Kako pa je bila osnovna šola?«, je odgovorila:»Osnovna šola je bla 

super…«, (čas posnetka 18.17) in pri tem sem zaznal malo bolj pozitivna čustva, saj so bili 

kotički ustnic potegnjeni malo navzgor, a vseeno je pripoved zaključila hitro in zopet pričela 

delati primerjavo s srednjo šolo. 

 

Na moje vprašanje:»Kako se razumeš s sošolci?« je povedala, da so jo sošolke »zlo zafrknle… 

tko lepo povedan… in smo se zato skregale… potem so me pa vsi začel opravljat in imajo neki 

prot men. Se pa pogovarjam z njimi če je treba, ampak ni več unga zaupanja med nami«. Med 

samim govorjenjem je naredila kratek intenzivni vdih (čas posnetka 19.03) in nato so se ji 

zapletle besede (čas posnetka 19.25), po zaključku stavka (čas posnetka 19.35-19.45) so se ji 

zatresle noge za dobro sekundo, iz česar bi razbral da ta situacija v njej povzroča notranjo 

napetost, ki jo je poskušala nadzorovati, a se je sprostila preko telesa.  

 

Ko sem ji nato rekel:»Ja no zdej te čist razumem, za to kar si prej razlagala o zaupanju in 

povedat direkt in vse to se očitno… se tko življenje sestav in to je glih ta intervju«, pri tem je 

(čas posnetka 19.39) globoko vdihnila in močno stisnila ustnice, nato pa globoko zajela sapo 

iz česar bi razbral, da je to situacija, ki jo resnično teži. 

 

Potem sem ji rekel:»Ker z razlogom ramišlaš, kokr razmišlaš, ker se je neki tazga zgodil…« je 

njen pogled obstal desno in navzdol za 5 sekund (čas posnetka 19.45 – 19.50), naredila 

intenzivne premike ustnic (stisk, tresenje, skrivanje spodnje ustnice, stisk levega kotička 

ustnic) nato pa se je predramila in malo zazibala s telesom naprej-nazaj in pogledala zopet 

proti meni. To sem si razlagal, da je še enkrat, na hitro, premislila situacijo, kjer je prisotno 

obžalovanje in razočaranje, nato pa se je odločila, da je storila prav, kar je potrdila s 

pozibavanjem naprej-nazaj. 

Za stvar, ki jo v šolo najbolj teži je odgovorila:»Italijanščina… ki bom mela popravni izpit in 

ga zihr ne bom nardila… in zdej popravlam… in če ne nardim… bo kriza.« Ko je izgovorila 

»če ne nardim« je naredila globok vdih in intenziven izdih, nadaljevala »bo kriza« in se 
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nasmejala s stisnjenimi ustnicami in skomignila z rameni ter povesila glavo vstran. Ta sklop 

kretenj, potrjuje njene besede, da jo negativen izid situacije zelo skrbi in ne pozna izhoda. 

 

Ko sem ji povedal:»Sedaj bova prišla na sklop »Ti in vrstniki«… tu kr povej, ker bi jaz ful rad 

slišal in me zanima kaj več o tem kar si začela in sem ujel in dojel, da neki ne štima.« so se 

zvrstile kretnje (čas posnetka 23.02-23.12) nepristen nasmeh, nagib vstran in praskanje po 

očeh, intenziven premik ustnic (skrila je spodnjo ustnico pod zgornjo) nato pa tesno stisnila 

ustnice in naredila pesti, kratek srep pogled vstran, pritisk jezika na lice ter še prikimavanje in 

nasmeh. Tu bi rekel, da so se nebesedno pokazala čustva od osramočenosti (v smislu, da 

poznam njeno šibko točko), zaskrbljenosti, razočaranja do jeze, kar pa je v skladu z njeno 

povedano vsebino.  

 

Oseba je rekla, da ko je slabe volje:»… loh sem pa čis za sebe, da vse ignoreram in mi grejo 

vsi na živce… tak dan kot je… ko pride kdo ga z veseljem stran napodim. Mi ni do pogovora 

in me pustijo pri miru, ker vidjo, da nekaj ni v redu.« Nato sem ji jaz zastavil vprašanje:»Bi 

rekla, da to sprejmejo, te razumejo na ta način?« in je odgovorila:»Ja kej zamerjo, ampak 

razumejo, ker imajo tudi oni take dneve.« Po izgovorjenih besedah (čas posnetka 24.12-24.16) 

je ugriznila in grizljala spodnjo ustnico in nato potegnila lev kotiček ustnic proti sredini in 

navznoter, nato pa je s celim telesom naredila kratke premike podobne tresenju. Iz tega sklopa 

kretenj bi sklepal, da je v dvomih, če jo sošolci resnično razumejo, ko ima slab dan. 

 

Ko je oseba sarkastično rekla, »najboljše« prijateljice, je s sredincem in kazalcem nakazala 

kulturno dogovorjen znak za narekovaje, kar bi po Ekman-ovih in Friesen-ovih kategorijah 

premikov rok (1969; v Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011), spadalo v skupino 

emblemov. 

 

Ko je oseba govorila, o »najboljših« prijateljicah je rekla:»…k mislš, da jim lahko zaupaš…« 

(čas posnetka 26.30) je močno stisnila ustnice, zožila nosnice in znižala notranji del obrvi. Iz 

teh premikov obraza, bi lahko razbral jezo in razočaranje, ki jih goji do oseb, ki so izdale 

njeno zaupanje. Ob nadaljevanju stavka:»…pol te pa razočarajo.« je ponovno stisnila ustnice 

in prikimala z glavo. Na podlagi tega bi sklepal, da se je še enkrat pokazalo razočaranje in 

potrditev, tega kar se je zgodilo.   
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Ko sva se pogovarjala o njeni športni aktivnosti je rekla:»…zdej se odločam, da bom začela 

neki spet, da mal kondicijo dobim, pa tko, da bom mela kej za delat.« Po izgovorjenem (čas 

posnetka 30.39-30.40), se je za 1 sekundo zastrmela v tla, nato pa narahlo prikimala z glavo. 

Iz tega bi lahko sklepal, da je sama sebi potrdila, da se bo resnično začela ukvarjati s športom.  

 

Ob zaključnih mislih, je rekla:»Sestra mi je skos govorila, da v srednji šoli najdeš najboljše 

prijateljice, ki z njimi ostaneš tud pol… ampak pri meni ni tko zgleda.« Pri tem je (čas 

posnetka 31.01-31.02) povesila glavo vstran, se malo nasmejala, skomignila z rameni, se 

zazrla proti meni. V tem trenutku, sem z njenega obraza razbral žalost/razočaranje ali pa jezo, 

saj so se ustnice tesno stisnile, kotički le-teh so se povesili, nosnice so se zožile in obrvi so se 

nagubale pri korenu nosu. Ob tem je tudi stisnila roke v pesti.  

 

 

Vpliv moje nebesedne komunikacije 

 

Med (čas posnetka) 3.07 - 4.02 sem zavzel zaprto držo (prekrižal sem noge, tako da sem dal 

levi gleženj na desno koleno in z desno roko prijel levi gleženj), a pri tem nisem zaznal 

očitnih sprememb pri sogovornikovi nebesedni komunikaciji, ki bi jih lahko pripisal vplivu 

moje nebesedne komunikacije.  

 

Med (čas posnetka) 8.24 – 8.50 sem se nagnil proti sogovornici in pri tem nisem opazil razlik 

pri njeni besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Med (čas posnetka) 9.35 – 10.33 sem zavzel zaprto držo (prekrižal sem roki na trupu). Za ta 

odsek bi lahko trdil, da so bili premiki njenega telesa malo manj intenzivni in krajši, kot pa 

pred ali po moji drži. Seveda je tu vprašanje, ali je bilo to zaradi moje kretnje ali zaradi teme 

pogovora, njenih čustev itd.  

 

Med (čas posnetka) 10.33 – 11.20 sem se nagnil k sogovornici. Pri tem nisem opazil razlik v 

njeni besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Med (čas posnetka) 12.56 – 13.39 sem se nagnil naprej. Za ta odsek bi lahko rekel, da so bile 

njene kretnje omejene zgolj na glavo, preostali del telesa pa je bil popolnoma negiben, razen 

kratek premik prstov na roki. Kar me je malo presenetilo, saj naj bi moja drža kazala 
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zanimanje, a z njene strani ni bilo opaziti, da bi govorila bolj zavzeto, s čimer bi odgovorila 

na moj prikaz zanimanja.  

 

Med (čas posnetka) 14.18 – 15.16 sem zavzel zaprto držo, a pri tem nisem opazil razlik v 

njeni besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Med (čas posnetka) 16.17 – 17.22 sem se nagnil naprej in takoj za tem je sogovornica stisnila 

desno roko v pest ter jo tako držala do takrat, ko sem se jaz zopet naslonil nazaj. Obenem je 

tudi do za slabe 3 sekunde tresla nogi. To bi lahko razložil tako, da je ona mojo držo zaznala 

kot preveliko zanimanje (»vdor) za njene težave v šoli s profesorji (o tem je tekla beseda) in je 

bila zaradi tega napeta. Po drugi strani pa bi to lahko bila reakcija na temo pogovora, ki jo 

očitno frustrira saj meni: »…ti (profesorji) govorijo, povejte kaj si mislite… potem pa poveš in 

je vse narobe, ker drugače misliš kot on.«. 

 

Med (čas posnetka) 19.04 – 19.39, sem jaz zavzel zaprto držo (prekrižal sem roke na trupu), a 

pri tem nisem opazil bistvenih razlik v besedni ali nebesedni komunikaciji. Razen to, da so 

bili njeni odgovori krajši in nekoliko nedokončani, vendar bi to pripisal temi pogovora, saj 

sva govorila o tem, kako so jo razočarale sošolke. 

 

Med (čas posnetka) 21.47 – 22.3 sem zavzel odprto držo (naslonjen nazaj, z rokami 

spuščenimi ob boku), vendar pri tem nisem opazil razlik v njeni besedni ali nebesedni 

komunikaciji.  

 

Med (čas posnetka) 24.40 – 24.45 sem zavzel deloma zaprto držo oziroma po nekaterih 

avtorjih tudi držo zanimanja (levo roko sem imel čez trebuh, z desno sem podpiral brado). Ob 

tem sem opazil, da je sogovornica veliko govorila o temi, ki jo je zelo zaznamovala (varanje 

fanta) in se je spustila čisto v podrobnosti, kot je rekla tudi sama: »... zdej je verjetno najboljš, 

da kr povem vse…«. Tu bi večji razlog, za odkritost, pripisal temi pogovora in temu, da jo to 

zelo teži, kot moji kretnji. Vseeno pa se mi zdi, da je moja kretnja pripomogla, saj naj bi le-ta 

izkazovala zanimanje za sogovornika.  
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Določene karakteristike ob določeni temi 

 

Na začetku pogovora (od 2.25 – 6.46) je imela nogi stisnjeni tesno skupaj in roki skriti med 

njima. Tako sta bili roki popolnoma neuporabljeni, tekom govorjenja in med pogovorom se je 

premikala le glava. To bi lahko prikazovalo začetno napetost, ker ni vedela, kaj naj pričakuje 

od najinega srečanja.  

Nato (6.47-11.30) je imela prekrižani nogi in roki prosto na nogah. V tem odseku je bila tema 

jaz v prihodnosti in potem sva začela govoriti o družini. V tem času je očitno bolj uporabljala 

roki za vodenje interakcije in tudi zgornji del telesa je bil dokaj sproščen in fleksibilen.  

Nato (11.29 – 23.16 ) sem jo (še vedno v sklopu teme družina) vprašal: »… Kaj ti je v družini 

najbolj in kaj najmanj všeč?« in je pri tem prekrižala roki, ki jih je naslonila na nogi, pri 

čemer je roki še vedno uporabljala za regulacijo pogovora.  

Ko pa sva prišla do sklopa jaz in vrstniki (23.16 – 24.10) je ohranila še vedno isto pozo s 

prekrižanima rokama na nogah, a v tem odseku je imela dlani stisnjeni v pest in jih je le na 

trenutke sprostila in se z njima pogladila po nogah.  

Od 24.10 do 33.15 minute dalje je ostala v pozi s prekrižanimi rokami, kjer je dlani 

uporabljala za regulacijo pogovora, prikazovanje čustev ter pomirjanje (adaptorji). Zgornji del 

telesa pa je še vedno uporabljala, enako kot tekom celotnega pogovora – največ glavo in na 

trenutke ramena.  
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OSEBA B (16 let, moškega spola, stanovanjska skupina) 

 

Splošne karakteristike sogovornika skozi intervju  

 

Na splošno lahko rečem, da je bil sogovornik zelo izrazen na nebesedni ravni, saj je veliko 

uporabljal roke – razvidne so bile vse kategorije po Ekman-ovi in Friesen-ovi kategorizaciji 

premikov rok (1969, V Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011) (zaznal sem jih osemkrat), 

premike celotnega telesa (levo – desno, naprej – nazaj), glava in vrat sta vedno sodelovala pri 

govorjenju ter spreminjal je položaje sedenja. Prav tako je bila prisotna velika izraznost na 

obrazu, kar ni skrival ali zadrževal. Tako so bili intenzivni premiki obrvi, ustnic, nosnic ter 

ličnic. Obenem bi lahko rekel, da je imel nekaj tako imenovanih tikov na obrazu – 

popačevanje obraza, grizljanje ustnic, premikanje kotičkov ustnic, …  Cel čas pogovora sem 

imel občutek, da je napet, saj je velikokrat intenzivno pomel roki, uporabljal je veliko 

samopomirjevalnih kretenj (dotikanje obraza, dotikanje obraza, praskanje, premikanje 

zapestnic, popravljanje očal), velikokrat je napel več mišic v telesu, prekrižal nogi ter se 

prestavljal z leve na desno. Drugače je imel veliko veselih izrazov na obrazu, kar je zanj nekaj 

pogostega, saj je tudi opisal sebe v odnosu do vrstnikov, kot zgovornega in veselega.. 

Verjetno pa je nekaj nasmeškov uporabil, za prikrivanje pravih čustev. Zelo zanimiv se mi je 

zdel sklop kretenj, ki ga je uporabil večkrat (naštel sem štirinajst ponovitev). Pogledal je v 

izbrano točko na svoji desni strani spodaj, kar je trajalo od 1-3 sekunde. To kretnjo sem si 

razlagal, kot da še enkrat premišljuje o izrečenem in nato naredi sklep na podlagi razmišljanja, 

saj je skoraj vedno pri tem stisnil ustnici in prikimal z glavo. Obenem so bili vidni določeni 

čustveni izrazi na obrazu.  

 

 

Interpretacija izbranih sklopov kretenj 

 

Pri pogovarjanju o šoli je rekel (čas posnetka 3.55): »…najbolj me je obremenjevala šola zdej 

v zadnjem času, ker sem imel kar nekaj ocen za popravit, pa učenje, pa ful velik testov…« Pri 

izgovarjanju »ful velik testov« je roki intenzivno in sunkovito odvojil eno od druge in s tem 

»pokazal«, da je bilo veliko testov. Ta gib bi uvrstil v Ekman-ovo in Friesen-ovo kategorijo 

ilustratorjev. 
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Na moje vprašanje: »… Kaj te sedaj najbolj razveseljuje v življenju?« je (čas posnetka 4.18 – 

4.20) za trenutek pogled v daljavo, nato se je na obrazu pokazal izraz veselja (nasmeh) in nato 

sprostitev telesa, z rahlim premikom telesa in nasmejanim nadaljevanjem razlage. 

 

Ob nadaljevanju razlage, zakaj so vikendi, tako razveseljujoči je rekel (čas posnetka 4.30 – 

4.34): »…tist, kar maš na ramenih, kar te dol potiska, čez vikend daš dol se sprostiš. Pol v 

nedeljo, daš kot nahrbtnik nazaj gor…« Pri tem je z rokami ponazoril, kako daje iz sebe in na 

sebe nahrbtnik. Te kretnje bi umestil v Ekman-ovo in Friesen-ovo kategorijo 

ilustratorjev(1969, V Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011)  . 

 

Ko sem jaz rekel (čas posnetka 04.41-04.44): »… Dober. Lepa misel.« je pogledal v točko 

(desno spodaj) in pri tem dvignil spodnjo ustnico, dvignil brado, premaknil glavo nazaj in 

nato naprej (kot znak pritrjevanja) in naredil rahel plosk z rokami. Ta sklop kretenj bi 

interpretiral, kot ponos nase, saj je z moje strani dobil pohvalo.  

 

Ko je govoril, da so njegovi največji strahovi povezani s šolo je rekel (čas posnetka 5.40-

5.43): »…oboje, da ne bom zdelo, pa da ne bom razočaro družino…« pri tem pa je govoril v 

narečju iz katerega prihaja.  

 

Pri razlagi, kakšen je v šoli in da nima najboljšega vedenja sem ga vprašal: »… zakaj, kako 

nisi pri miru če hočeš bit?…« Na to je odgovoril (čas posnetka 6.37 – 6.41): »…pri miru sem, 

sam tist k sedi zravn tebe, reče eno besedo…« pri tem se je očitno potegnil vase – roki je 

stisnil med nogi, nogi je stisnil tesno skupaj, glavo je potegnil med ramena in začel se je 

nagibati iz leve na desno in nazaj. A ob tem je govoril z nasmehom na obrazu. Ta sklop 

kretenj sem si razložil, kot da ni ravno ponosen na svoja dejanja, vendar jih ne obžaluje 

preveč, zato okoli tega ne naredi korenite spremembe, saj se mi zdi, da mu ta dejanja 

prinašajao določeno veselje. Lahko pa je razlog za njegov nebesedni odziv to, da ne zmore 

kontrolirati svojega vedenja in je bilo zaradi tega videti povišano stopnjo napetosti, medtem 

ko je govoril o svojem vedenju v šoli.  

 

Na koncu odgovora na moje vprašanje: »…Kaj misliš, da boš počel v svojem življenju?« je 

(čas posnetka  7.58) zopet pogledal v izbrano točko in stisnil ustnice (dvignil je spodnjo 

ustnico) in povečal napetost v telesu, nato pa naredil majhen plosk z rokami. To sem si zopet 

razložil, da je naredil samopotrditev na nebesedni ravni, za svoje načrte v prihodnosti.  
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Ko je odgovoril da si za svoje življenje želi: »…da ga bom speljal na čimbolj miren, zabaven 

način, brez problemov… pa uživat kar se da.« je (čas posnetka 8.45) zopet pogledal v izbrano 

točko, se nasmehnil in naredil plosk z rokami. Ta sklop kretenj sem si tudi razlagal, kot 

samopotrditev izrečenega.  

 

Ko je razlagal o očetovi napravi za delanje glasbe: »…je imel en tak ful lep, velk mikser.« je 

pri tem (čas posnetka 10.59) z rokami pokazal velikost naprave. Ta kretnja bi spadala v 

Ekman-ovo in Friesen-ooe kategorijo ilustratorjev (1969, V Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 

2011)  .  

 

Ob nadaljevanju razlage o očetovi napravi je naredil (čas posnetka 11.06), po Ekman-ovi in 

Friesen-ovi kategorizaciji (1969, V Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011), emblem, saj je 

naredil z desno roko ponazorilo, da je nekaj dobro - sklenil palec in kazalec, da sta tvorila 

krog, ostali prsti so bili prosto razširjeni in poljubil konici sklenjenih prstov. Nato se je 

nasmehnil in pokimal z glavo. S tem je nebesedno izrazil, kvaliteto očetove naprave.  

 

Pri razlagi o starem prijatelju: »…Ga že en let sploh nism vidu, pa sva bla včasih tkole…« 

(čas posnetka 12.10) je sklenil mezinca obeh rok, kar je v naši kulturi znak, za močno 

povezanost med dvema oseba. Ta kretnja spada v kategoriji emblemov. 

 

Nato sva prešla na drug sklop o družini in ko sem jaz rekel: »…No evo to…zdej pa drug sklop 

družina…« so se ob besedi družina (čas posnetka 12.58) zvrstile določene kretnje (čas 

posnetka 12.58 – 13-04). Točno ob moji izgovorjeni besedi družina je naredil nenaden premik 

pogleda direktno vame (prej je gledal drugam) in potegnil glavo med ramena. Na obrazu sem 

razbral čustva, ki bi lahko bila ali presenečenje, strah ali žalost. Nato je stisnil dlani v pest, 

pogledal v kamero, na kratko pokimal z glavo (gib navzdol in nazaj gor), pri čemer se mu je 

lev kotiček ustnice povesil. Nato pa je naredil plosk z rokami in se dotaknil levega očesa in 

nosu ter nato roki skril globoko med nogi. Iz tega sklopa kretenj, sklepam, da so pri tej temi 

vsebine, ki ga težijo in zaradi katerih mu je neprijetno. Obenem pa je pri sebi sklenil, da bo 

odgovarjal, tako da bo v redu.  

 

Ko je rekel: »…s fotrom se skregava, tko uno da pol cel teden ne govoriva…« se je pri tem 

nasmejal (čas posnetka 13.45). Ta kretnja me je zmedla, saj bi pričakoval, da bi bila vidna 
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žalost ali kakšno drugo »negativno« čustvo. Po drugi strani, pa bi lahko sklepal, da je to 

sestavni del odnosa z njegovim očetom, ki ga osrečuje. Prav tako bi lahko bil ta nasmeh 

uporabljen za prikrivanje pravih čustev ali razkrivanje neprijetnih vsebin na socialno 

sprejemljivejši način.  

 

Ob razlagi, kako se skregata z očetom je z desno roko ponazoril (čas posnetka 14.07) 

kremplje in z njimi praskanje, kar spada v kategorijo emblemov.  

 

Ko je zaključil razlago, kako se z očetom »…mal prcata…« je zopet pogledal v izbrano točko 

(čas posnetka 14.27), naredil globok vdih in pokazal se je določen izraz na obrazu, ki sem ga 

jaz interpretiral, kot obžalovanje. Nato je stisnil roki in jih pomel.  

 

Ko je razlagal o sestri, da mu je »zakon«: »…iste prjatle mava, skupi vn hodmo, ga žuramo, 

pač fajn…« sem jaz rekel: »…potem imaš nekoga skos zravn.« je (čas posnetka 15.03-15.04) 

skomignil z rameni, na rahlo odkimal z glavo, zopet pogledal v izbrano točko, stisnil roki, 

naredil premik obraza kot pri jezi (dvignil nosnici in zgornjo ustnico), nato močno stisnil 

ustnici in se za sekundo zastrmel v tla, kjer sem izraz na obrazu interpretiral kot obžalovanje. 

Iz tega sklopa kretenj sklepam, da s sestro ni vse »fajn«, tako kot je opisal.  

 

Ko je govoril o bratih: »…tud ko mi greta na živce, mam ene določene veje preko katerih se 

povezujeva… pač vsak je za neki dober.« je na koncu stavka (čas posnetka 16.24-16.30) 

pomel roki, popraskal po glavi, pogledal stran (v njegovo desno spodaj), globoko vdihnil in 

zadržal vdih, popravil zapestnice na roki in popraskal po obrazu. V tem sklopu je bilo veliko 

samopomirjevalnih kretenj, kar nakazuje na nelagodnost. Iz tega sklepam, da ni povedal čisto 

po pravici o njegovem odnosu z bratoma in, da stvari niso tako dobre kot jih je opisal.  

 

Ko je govoril o svojih sošolcih (čas posnetka 19.31 – 19.38): »… z enimi se ful družim… eni 

mi grejo pa tko na živce… ne da bi jih tko… ne maral… ampak osebnost njihova mi je tko 

čudna. Ne vem ne zastopm js takih ljudi.« Pri njegovem govorjenju je bila vidna skladnost 

med besednim in nebesednim, saj je na začetku bilo zaslediti malo agresije, nato zmedenost in 

odkimavanje z glavo, medtem ko je govoril, da jih ne razume.  

 

Ko sem mu rekel: »… razmišljaš kot 25 let star, ne pa 16…«, se je pri tem nasmehnil, zardel 

v obraz, se potegnil vase (glavo med ramena, roke globlje med noge), povečal napetost v 
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telesu, pomel roki ter se premikal levo desno. Iz teh sklopov kretenj sem razbral, da mu je 

nerodno.  

 

Pri razlagi, kakšno nesrečo je imel s kolesom, je povedal, da mu je brizgala kri v ritmu srca, in 

je to tudi pokazal z rokami (čas posnetka 30.56). Ta kretnja spada v kategorijo ilustratorjev.  

 

Ko je razlagal, kako so se odtujili z dvema prijateljema: »…je šlo vse sam še navzdol…« je 

pri tem (čas posnetka 31.10 – 31.12) pokazal padec z desno rok (ilustrator) in na obrazu je 

bila razvidna žalost in obžalovanje (napete ustnice, kotički ustnic navzdol, žalostne oči 

(največ kar lahko rečem, zaradi kakovosti posnetka), obrvi pri nosu rahlo navzgor). Te sklopi 

izrazov popolnoma sovpadajo z izgovorjenim, saj je tudi sam rekel, da je šel odnos navzdol.  

 

Na moje vprašanje: »…Koliko časa misliš, da boš še tukaj?« je odgovoril: »…tri štiri leta naj 

bi bil tukaj noter…« in nato je (čas posnetka 34.14 – 34.16) zopet pogledal v izbrano točko 

stisnil spodnjo ustnico k zgornji, pokimal z glavo, stisnil dlani in si jih pomel. Moja 

interpretacija te kretnje, je lastna samopotrditev načrtov za prihodnost.  

 

Pri naštevanju razlogov zakaj je prišel v stanovanjsko skupino, je navedel tudi obravnavo v 

policijskem postopku zaradi kaznivega dejanja: »…zarad problemov s policijo.« Pri tem sem 

preko izraza obraza interpretiral obžalovanje (kotički oči potegnjeni nazaj, z rahlo 

privzdignjenimi obrvmi, prav tako potegnjeni nazaj kotički ustnic). Temu je sledil nasmeh in 

prikimavanje z glavo. Tako je prišlo do mešanja čustev na obrazu oziroma do prikrivanje 

osnovnega čustva, kar sta Ekman in Friesen (1971, v Knapp in Hall, 2002) poimenovala 

(ang.) »affect blend« in kar je pogosto dogajanje, saj se čustva v osebi spreminjajo na podlagi 

razmišljanja o temi.  

 

Na moje vprašanje: »…Ali si vsaj dobil denar od stave?...« je rekel: »…Ja«, pri tem (čas 

posnetka 35.55 – 36.00) je zopet pogledal stran in se zastrmel v izbrano točko. Nato se je 

potegnil vase (glava med ramena, roke globlje med noge, napetost telesa) in zardel. Iz teh 

kretenj bi lahko razbral, da mu je nerodno oziroma, da občuti sram. Za tem si je intenzivno 

pomel roki, pogledal v svojo levo stran, nato kamero in zopet v izbrano točko. Medtem je še 

tapkal s prsti po prstih.  
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Ko je razlagal o tem, da njegov brat doma ne pospravlja sobe (ki si jo delita): »…in pol mam 

že tako mejo, da me razjezi in grem jaz pospravt celo sobo in rečem – naslednji vikend k 

pridm, če ni tko pospravljen si ga nasrku.« Medtem ko je govoril (čas posnetka 39.28 – 39.35) 

(in pol mam že tako mejo) je dvignil eno roko, z iztegnjenim kazalcem in na obrazu je bila 

razvidna jeza (obrvi pri korenu nosu navzdol, stisnjeni nosnici) ter gnus oziroma razočaranje 

(privzdignjena zgornja ustnica, premik glave nazaj – dvignjena brada). Nato pa nakazovanje z 

desno roko, kot da bo udaril (»dal klofuto«), govorjenje z izpostavljeno spodnjo čeljustjo in 

zopet privzdignjena ustnica tako, da so se videli zobje. Za tem je sledil še ilustrator – z 

iztegnjenim kazalcem je uperil navzdol predse, ter prikaz jeze na obrazu (zopet mrščenje 

obrvi, privzdignjena zgornja ustnica, da so vidni zobje, razširjeni nosnici, oster pogled). Tu 

gre zopet za skladnost med besedno in nebesedno komunikacijo, kjer je poudaril izrečeno.  

 

 

Vpliv moje nebesedne komunikacije 

 

Ko sem jaz zavzel zaprto držo (čas posnetka 2.41) (lev gleženj na desnem kolenu in z rokama 

držim levo nogo) se mu je zataknilo pri govorjenju.  

 

Ko sem se jaz nagnil naprej (čas posnetka 3.38) je on prekrižal nogi. To kretnjo bi si lahko 

razlagal, kot da sem se mu preveč približal oziroma vstopil v njegov prostor in se je zaradi 

tega on zaprl. 

 

Ko sem zavzel  zaprto držo z zanimanjem (čas posnetka 7.31) (leva roka čez trebuh, desna na 

bradi), nisem opazil nobenih razlik v njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 8.21) je on po treh sekundah prekrižal nogi. Tu bi prav 

tako interpretiral, da sem se mu želel preveč približati in se je zaradi tega on zaprl.  

 

Ko sem jaz zavzel zaprto držo (čas posnetka 12.11) (lev gleženj na desno koleno), je on 

prekrižal nogi. To bi lahko interpretiral, kot nelagodnost z njegove strani, zaradi moje zaprte 

drže, ali pa kot zrcaljenje moje govorice telesa. Kar bi pomenilo, da sva vzpostavila boljšo 

medosebno povezavo. 
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Ko sem jaz zavzel odprto držo (čas posnetka 14.07) (odkrižal sem nogi, se naslonil nazaj ter 

pokazal dlani), je on odkrižal nogi. Tu bi zopet lahko rekel, da je prišlo do zrcaljenja, zaradi 

poglabljanja medosebne povezave.  

 

Ko sem zavzel zaprto držo (čas posnetka 15.21) (prekrižal sem roki na trebuhu), pri 

sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 21.13), je on po treh sekundah prekrižal nogi. Nato 

sem bil še vedno nagnjen naprej in je po 50 sekundah nogi zopet razklenil.  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 28.19), nisem pri njem opazil nobenih sprememb v 

njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem zavzel odprto držo (čas posnetka 30.12) (naslonil nazaj in vsako roko položil na 

nogo), pri sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji. 

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 36.34) je on razklenil nogi, na kar bi lahko vplivala 

moja nebesedna komunikacija, morda pa je bil razlog kje drugje. 

 

Določene karakteristike ob določeni temi 

 

Ob določenih temah, sem opazil določene karakteristike, a te niso bile popolnoma eksplicitne, 

zato bi lahko kakšen drug opazovalec, opazil kaj drugega oziroma opazovanemu pripisal 

drugačen pomen. Vseeno pa se mi zdi, da je bilo ob govorjenju o družini opaziti malo več 

napetosti (več drgnjenja dlani ob dlan, več premikov celotnega telesa, »negativni« čustveni 

izrazi, večkrat napete različne skupine mišic). Ko je govoril o očetu, sem zaznal večjo 

izraznost rok tekom pogovora ter več nasmehov na obrazu oziroma bolj »pozitivno« obarvani 

čustveni izrazi na obrazu. Ko je bila tema pogovora šola, sem dobil občutek, da ga ta tema ne 

skrbi. Je pa tudi sam rekel, da ima s šolo povezane določene strahove, ampak se ne 

obremenjuje z njimi, ker so sedaj na vrsti počitnice. Tako so bile kretnje sproščene, z malo 

samopomirjevalnih kretenj (adaptorjev) ter brez sunkovitih gibov.  

Pri pogovarjanju o interesih ter prostem času, je bil najbolj sproščen in je uporabil veliko 

ilustratorjev ter regulatorjev pogovora. O vsem je govoril z zanosom in vedno je pri 

pripovedovanju uporabljal celotno telo.  
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Ko sva govorila o njegovem dojemanju preteklosti in prihodnosti, bi lahko rekel, da je bilo pri 

govorjenju o preteklosti prisotne malo več napetosti (več intenzivnega drgnjenja dlani ob 

dlan, več adaptorjev, večja mišična napetost), na kar pa je lahko vplivalo tudi dejstvo, da sva 

o tem govorila na začetku pogovora in je bil lahko še nesproščen, ker se je vse skupaj šele 

začelo. Ko sva govorila o njegovi prihodnosti, sem ga videl kot malo bolj zaskrbljenega, kar 

je lahko napaka z moje strani, saj sem subjektivno sklepal, da ga skrbi prihodnost, tako kot 

večino ljudi v tem času in prostoru. To sem interpretiral na podlagi več tikov obraza ter 

»zaskrbljenih« izrazov na obrazu.  

Ob pogovarjanju o prijateljih, se mi zdi, da je bila prevladujoča nevtralnost, obenem se mi zdi 

izrazito tudi razočaranje in obžalovanje ob distanciranju od prijateljev in določenih 

neprijetnostih, ki jih je imel z njimi. To sem interpretiral na podlagi počasnejšega govorjenja, 

»negativnih« izrazov obraza (kotički ust obrnjeni navzdol, prav tako zunanji del obrvi) ali 

nevtralnih izrazov obraza, kjer nisem zaznal večjih »pozitivnih« izrazov, ki sem jih 

pričakoval.  
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OSEBA C (14 let in 11 mesecev, moškega spola, stanovanjska skupina) 

 

 

Splošne karakteristike sogovornika skozi intervju  

 

Sogovornik je imel skoraj skozi celoten intervju odprto držo in odprte kretnje (zelo velikokrat 

je pokazal dlani). Na trenutke pa sem dobil občutek, da želi na nebesedni ravni doseči 

nadvlado oziroma se želi pokazati večjega, ker se je veliko premikal z zgornjim delom telesa, 

izbočil prsni koš, iztegnil roke nad sabo in stran od sebe. Pri govoru je tudi veliko uporabljal 

roki. Obenem je imel obraz dokaj neizrazen in sem le redkokdaj lahko kaj razbral iz njega. 

Zato sem tudi s težavo interpretiral njegovo nebesedno komunikacijo, saj je s telesom nekaj 

sporočal, pri tem pa na obrazu ni bilo izraza, na podlagi katerega bi lahko ocenil njegovo 

počutje okoli teme pogovora. Imel sem tudi občutek, da so njegove kretnje nadzorovane 

(delovale so zelo toge in sunkovite) ter da nadzira svoje telo bolj kot je to običajno, kar je 

skozi celotno analizo motilo potek interpretacije. Obenem je bilo videti veliko napetosti, saj je 

prste rok velikokrat prekrižal v obliki »ježa«, eno roko stisnil v pest in jo z drugo pokril, 

»pokal« členke prstov ter se sunkovito premikal. Na splošno je bila interpretacija njegove 

nebesedne komunikacije zame zelo težka, saj sem opazil manj povezav med besedno in 

nebesedno komunikacijo, tako se mi je zdelo vse skupaj manj razvidno. Zaradi tega je 

interpretacija po mojem mnenju tudi bolj skopa in bolj vprašljiva kot ostale.  

 

Interpretacija izbranih sklopov kretenj 

 

Ko sem ga vprašal: »…Kako bi opisal svoje otroštvo?«, se je pri njem (čas posnetka 00.38) 

povečala napetost v telesu – stisnil je dlani skupaj in jih začel intenzivno meti, »pokal je 

prste«, nato pa naredil globok vdih in ga zadržal ter začel govoriti: »Ne vem kako bi sploh to 

povedu…« Kasneje v pogovoru, je rekel (čas posnetka 12.22): »…otroštvo bi rekel, da je bilo 

negativno.« 

 

Ko je razlagal o situaciji v družini, je rekel: »sestri sta se…pač tko… začele drogirat.« in eno 

sekundo pred tem (čas posnetka 1.24), sem z izraza obraza razbral agresijo in/ali žalost  (obrvi 

sta se nagubali pri korenu nosu, nosnici sta se zožili, kotički ustnic so bili obrnjeni navzdol, 

pogled obrnjen v tla, napete žile v vratu). 
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Ko je nadaljeval razlago je rekel, da je v družini: »…drgač pa vse v redu.« in pri tem je 

odkimal z glavo (čas posnetka 1.48). Za to situacijo bi rekel, da je razvidno neskladje med 

besedno in nebesedno komunikacijo, zato menim, da tudi on misli, da v družini ni vse v redu, 

ampak je vseeno meni želel predstaviti kot da je. 

 

Pri razlagi o tem kakšen otrok je bil, je povedal tudi, kako je bilo v šoli in je rekel: »…edin 

šola… to je blo tko slabo.« ob zaključevanju stavka (čas posnetka 2.26) se mu je zataknilo pri 

govorjenju. Medtem se je povečala napetost v telesu in naredil je premik s trupom, nato pa 

naredil intenziven globok vdih in stisnil prste ene roke. S temi kretnjami je podkrepil svoje 

besede  in na nebesedni ravni pokazal, da je to stvar, ki ga bremeni oziroma na katero ni 

ponosen.  

 

Ko je razlagal, da so s prijatelji počeli neumnosti in »pizdarije« je pri tem (čas posnetka 3.21) 

globoko izdihnil, odkimal z glavo, pri tem pa je na obrazu izrazil obžalovanje (stisnil je 

ustnice in potegnil lev kotiček ustnic proti ušesu ter pogledal v tla) in odprl dlani. Iz govorice 

telesa sem interpretiral, da resnično obžaluje svoje preteklo delovanje. Kar je potem povedal 

še na besedni ravni: »… Ne ponovu nebi… Ne delam več tega.«. 

 

Pri vprašanju: »…Na kaj si pri sebi ponosen?« je odgovoril: »To pa res ne vem.« pri tem pa je 

desno roko postavil pred trup, z levo pa se je dotaknil brade. S tem je nebesedno nakazal 

razmišljanje, kar pa tudi spada v kategorijo emblemov.  

 

Za svoje življenje je rekel: »…Da gre sedaj na gor.« in pri tem (čas posnetka 6.29) z desno 

roko nakazal premikanje navzgor. Nato pa je rekel: »…prej je šlo sam na dol.« in pri tem (čas 

posnetka 6.32) z desno roko pokazal premik na dol. Ob nadaljnji razlagi, kako gre življenje je 

še enkrat pokazal premikanje navzgor in navzdol (čas posnetka 6.37 – 6.38). Te tri kretnje 

spadajo v Ekman-ovo in Friesen-ovo kategorijo emblemov ali pa tudi ilustratorjev (1969, V 

Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011)  .  

 

Na moje vprašanje: »…Kaj je zate največji problem?« se je, preden je začel govoriti, dotaknil 

ušesa (čas posnetka 7.12), nato se je dotaknil nosu (čas posnetka 7.15) in rekel: »… Ne vem 

največjiga problema, taga nimam… res ne.«. in pri tem se je še enkrat dotaknil nosu. Iz teh 

kretenj bi predpostavil, da ni govoril, čisto po resnici in da ima nek problem, ki mi ga ni želel 

povedati.  
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Ob nadaljevanju pogovora, sva govorila o družini in sem ga pri tem vprašal: »Kako bi opisal 

svoj odnos z mamo?« in na to je odgovoril: »…z mamo sva imela dost problemov… ful sva se 

kregala.« Ob zaključku povedanega, bi trdil, da sem na obraz zaznal žalost/obžalovanje (čas 

posnetka 15.53), saj so bila kotička ustnic obrnjena navzdol, pogled umaknjen v določeno 

točko, obrvi rahlo privzdignjene ter na koncu kratek intenziven vdih. 

 

Ko je razlagal o svojem življenjskem poteku je govoril tudi o rejništvu in rekel: »Na rejništvo 

mam take slabe spomine, da sploh… ne bom…« Pri tem (čas posnetka 16.41) je na njegovem 

obrazu vidna mešanica čustev gnus/agresija/prezir, saj je (samo na levi polovici obraza, desna 

je ostala nevtralna) potegnil zgornjo ustnico navzgor, spodnja pa je ostala na svojem mestu, 

prav tako je potegnil levo nosnico navzgor, pri čemer je nastala izrazita guba med nosom in 

ličnico. Obrvi je nagubal pri korenu nosu in se strmeče zazrl v daljavo.  

 

Za sestri je rekel: »…sestri kokr sestr… vse v redu…«, pri tem se je (čas posnetka 17.27) 

začel pozibavati levo desno ter dvignil obe nogi, poleg tega pa se z rokama pogladil po nogah 

in dotaknil nosu. Nato je pogledal v tla in prepletel prste na rokah. Iz teh kretenj, sem razbral, 

da s sestrama ni ravno vse v redu, kar pa je omenil že na začetku intervjuja.  

 

Ko je razlagal o šoli in njegovem odnosu do učiteljev, je rekel: »... učitelj je bolj 

tist…večji…« pri tem pa je z rokama pokazal določeno velikost in nato desno roko še bolj 

dvignil in to še enkrat ponovil. Tu gre za očiten ilustrator, saj je s kretnjami pokazal, kar se ni 

mogel spomniti.  

 

Medtem ko je razlagal o svojih dveh sošolcih in njihovem odnosu med poukom: »Vesta, da ne 

morta razgrajat, če sem jaz vprašan… ker kaj bi blo če bi jaz razgrajal, če bi bla onadva 

vprašana…«, pri tem je prekrižal nogi (dal je desni gleženj na levo koleno) in prekrižal nogi 

ter v takšni pozi ostal devet sekund (čas posnetka 24.03 – 24.12) 

 

Ko je govoril o njegovem delovanju ko naredi napako: »…zato se raj jes temu izognem…pa 

povem tko kokr, pač vem da je prou…«, pri tem pa se mu je (čas posnetka 26.01-26.10) 

zataknilo pri govorjenju, naredil nekaj intenzivnih premikov zgornja dela telesa, stisnil prste, 

ki jih je imel prepletene, pogledal v tla in nato stisnil in obliznil ustnice. Nato sem jaz rekel: 

»Ja saj resnica, največ dobrga nardi.« za tem je potegnil lev kotiček ustnice do ušesa (kot pol 
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nasmeh), pogledal mene in naredil kratek intenziven vzdih, nato pa pogledal v svoje prste. Iz 

tega sklopa kretenj, bi si upal trditi, da se je zlagal, še posebej zaradi zadnjega nasmeha, ki ga 

je želel skriti.  

 

Ko sem ga vprašal: »Kakšen je občutek, ko primeš pokal, pred vsemi, ki te gledajo?«, se je pri 

tem na široko nasmehnil (nasmeh je trajal štiri sekunde) ter privzdignil brado (čas posnetka 

40.24 – 40-28) Iz tega sem razbral da je ponosen na svoje dosežke.  

 

Pri razlagi o tekmovanjih je rekel: »…najbolj mi gre na živce… joj… k te gleda 100 folka, ki 

jih sploh ne poznaš.«, pri tem si je pokril obraz z rokama, pomel roki, naredil velike kretnje z 

rokami in nato samopomirjevalne kretnje po kolenih (čas posnetka 41.11-41.21). S tem 

sklopom kretenj je potrdil svoje besede in pokazal svoja občutja.  

 

Ko je rekel, da je bil prej sam v sobi, je pri tem (čas posnetka 50.36) z obrazom izrazil gnus 

(zgornjo ustnico je potegnil navzgor, nagubal je nos, čelo in obrvi) in rekel: »…je blo mal 

beden, k sm pršu«. 

 

Vpliv moje nebesedne komunikacije 

 

Ko sem zavzel zaprto držo (lev gleženj sem dal na desno koleno in nogo prijel z rokama) (čas 

posnetka 4.28), pri sogovorniku nisem opazil razlik v sogovornikovi besedni ali nebesedni 

komuniakciji. 

 

Zopet sem zavzel zaprto držo (prekrižal sem roki na trupu ter nogi) (čas posnetka 4.59), pri 

tem pa nisem opazil razlik v sogovornikovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem se jaz nagnil naprej (čas posnetka 5.28), pri sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi 

besedni in nebesedni komunikaciji. 

 

Ko sem zavzel zaprto držo (prekrižal sem roki na trebuhu ter nogi pri gležnjih), je on po treh 

sekundah prekrižal prste na rokah in v tej pozi ostal osem sekund. Pri tem je vprašanje ali je to 

naredil zaradi moje zaprte drže ali zaradi kakšnega drugega razloga.  
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Ko sem se jaz nagnil naprej (čas posnetka 22.21), pri sogovorniku nisem opazil razlik v 

njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem se nagnil nazaj (čas posnetka 26.23), pri sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi 

besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Nato sem zavzel odprto držo (čas posnetka 27.51) (roke sem imel na nogah pri čemer sem 

kazal dlani), pri sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi besedni ali nebesedni 

komunikaciji.  

 

Ko sem se zopet nagnil naprej (čas posnetka 32.42), se je sogovornik tudi nagnil naprej in v 

takšni pozi ostal 15 sekund. Nato pa se je še enkrat nagnil naprej (čas posnetka 34.45) in ko 

sem se jaz nagnil nazaj (čas posnetka 35.06) se je po eni sekundi tudi on nagnil nazaj. Pri tej 

situaciji bi lahko sklepal, da je šlo za zrcaljenje.  

 

Ko sem jaz zavzel zaprto držo (lev gleženj sem dal na desno koleno) (čas posnetka 36.25), pri 

sogovorniku nisem opazil razlik v nebesedni komunikaciji. 

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 37.46), pri sogovorniku nisem opazil sprememb v 

besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem zavzel odprto držo (čas posnetka 44.48), pri sogovorniku nisem opazil sprememb v 

njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 47.34), se je po eni sekundi tudi sogovornik nagnil 

naprej. Tu bi lahko šlo za zrcaljenje nebesedne govorice, ali pa preprosto naključje.  
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Določene karakteristike ob določeni temi 

 

Na začetku pogovora (pogovor o preteklosti, sedanjosti, prihodnosti) so bile kretnje rok 

izrazite, bilo veliko premikov telesa in tudi na besedni ravni je veliko povedal.  

Ko je bilo govora o družini je bilo manj kretenj in le-te so postale manjše ter manj izrazite. 

Zmanjšalo se je tudi premikanje telesa. 

Ko sva se pogovarjala o šoli in vrstnikih je imel roki sklenjeni več kot pri drugih temah. Prav 

tako so bile kretnje manj intenzivne in manjše. Več pa je bilo tudi samopomirjevalnih kretenj 

(praskanje, dotikanje obraza, glajenje hlač).  

Ko sva govorila o njegovih interesih, hobijih in prostem času so kretnje postale spet večje in 

bolj izrazite, prav tako se je bolj premikal v zgornjem delu telesa. Razvidnih je bilo tudi več 

pozitivnih izrazov obraza.  

Pri pogovarjanju o življenju v stanovanjski skupini, je edinokrat skrčil svoje telo (roki je 

potisnil med nogi, glavo skril med ramena in ramena potegnil skupaj) in večkrat je prekrižal 

roki ter nogi. Obenem se je povečalo število premikov in več je premikal nogi. To sem si 

razlagal, kot da mu življenje v stanovanjski skupini ni ravno prijetno, ampak mora tu vseeno 

živeti, saj ko je rekel tudi sam, je to zanj bolje.   

 

OSEBA D (17 let, moškega spola, stanovanjska hiša) 

 

Splošne karakteristike sogovornika skozi intervju 

 

Za sogovornika bi rekel, da je bil nebesedno izrazen, a je bilo težko razbrati intenziteto čustva 

preko telesa, saj so bili njegovi gibi v osnovi počasni, omejeni ter nekoliko zadržani. 

Predvsem intenzivnost gestikulacije je variirala, glede na dolžino pogovora, saj sem dobil 

občutek, da so bile roke na začetku bolj neizrazne, nato pa čedalje bolj, tako da jih je 

sorazmerno veliko uporabljal tekom pogovora. Preko tega sem jih lahko umestil v različne 

kategorije po Ekman-u in Friesen-u (1969, V Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011). Prav 

tako je tekom pogovora variiral najin očesni stik, saj me je na začetku manj gledal v oči nato 

pa vedno več. Obenem je tudi, sorazmerno z ostalimi intervjuvanci, velikokrat pogledal v 

kamero. Premiki v področju obraza so bili tudi zelo intenzivni in eksplicitni, vendar sem dobil 

občutek, da so to bolj neke vrste »nebesedna mašila« oziroma premiki za prikrivanje čustev, 

kot pa dejanski prikaz čustvenega stanja ali počutja. Prav tako je veliko premikal oči, z njimi 

zavijal in pogledoval v različne smeri. Za te premike ne vem kako bi jih interpretiral. Lahko 
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da so bila to zopet neke vrste »mašila« ali izmikanje od očesnega stika. Lahko pa da je s tem 

na nebesedni ravni iskal oporne točke ali točko varnosti, kjer se je »umaknil« iz interakcije in 

s tem zadržal kakšen del informacije zase. Upam si trditi, da je uporabljal veliko 

samopomirjevalnih kretenj (stiskanje in poigravanje s prsti, praskanje po večih delih telesa, 

dotikanje obraza ter lasišča) ter samozadrževalnih kretenj (roke je postavil za hrbet, kjer se je 

držal z eno roko za drugo ali pa za stol, velikokrat je dal roke nad glavo ali pa se oklenil 

stranice stola). Velikokrat je tudi uprl roke v noge in se nagnil naprej (nekajkrat pogledal 

izpod čela) pri čemer je povečal svoje telo. Ob tej kretnji sem dobil občutek, da gre za 

kljubovanje in »zastraševanje« na nebesedni ravni. Prav tako, bi lahko trdil, da so bile njegove 

značilne kretnje ob notranji napetosti postavitev rok nad glavo in praskanje lasišča.  

 

Interpretacija izbranih sklopov kretenj  

 

Ko je razlagal o svojem otroštvu (očim ga je pretepal) je rekel: »…kar je blo tistga v 

Naklem…ni blo dobr.« in pri tem je (čas posnetka 1.20) bila na levi strani obraza vidna 

jeza/frustracija (privzdignjen lev kotiček usnitce, zožane oči, povečana nosnica, nagubano 

čelo in obrvi), ker pa so bile te aktivnosti, samo na eni strani obraza, bi iz tega lahko razbral 

prezir, za katerega je značilna izraznost na eni strani obraza (Ekman in Friesen, 1972; v 

Aronson, Akert, Wilson, 2010). Nato je še z rokami naredil intenzivnejše kretnje in stiskal 

prste ene roke z drugo. Povečala se je napetost v celem telesu in začel je grizljati spodnjo 

ustnico.  

 

Ko sem ga vprašal: »Kako bi se še opisal?«, je rekel: »Bolj okrogu.«, pri tem pa pokazal (čas 

posnetka 4.23) z rokami okroglino. Ta kretnja spada, v Ekman-ovo in Friesen-ovo, kategorijo 

ilustratorjev (1969, V Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011).  

 

Na moje vprašanje: »Kaj te v življenju najbolj obremenjuje?«, je začel opisovati svojo lenobo 

(čas posnetka 5.55 – 6.17) in pri tem se je povečala napetost rok (uprl jih je v noge) in celega 

telesa, pričel je tapkati s prsti, odkimavati z glavo, stisnil je prste desne roke, z levo roko. 

Nato je pričel grizljati ustnici, oklepati se je začel stola (z rokami je stisnil sedalo stola) in na 

obrazu je bila razvidna jeza (nagubano čelo in obrvi, privzdignjen nos, pogled izpod čela, pri 

tem pa so se mu malo zatikale besede.  

 



Kerovec, M. (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku 

84 

 

Ko je razlagal, da je šel na razstavo s sošolko: »…sem pač s sošolko šu…«, je pri tem (čas 

posnetka 7.44-7.47) roke prestavil predse, ju stisnil in skril dlani med noge ter privzdignil 

ramena. Obenem se je na obrazu pokazal majhen nasmešek ter malo je zardel v lica ter dvignil 

brado. Iz tega sklopa kretenj bi razbral sram ter morda ponos.  

 

Ko je govoril o zadovoljstvu s samim seboj je rekel: »…fizične lastnosti, ki jih imam…ta 

debelost…je dost sranje… Je pa definitivno neka taka negativna stvar.«, pri tem so se zvrstile 

kretnje (čas posnetka 9.25 – 9.50) – cepetanje z nogami, z roko drgnjenje po obrazu, 

praskanje rok, plosk po roki, tapkanje s prsti, na obrazu pa sem interpretiral 

agresijo/gnus/frustracijo (spodnjo ustnico je privzdignil in razširil nosnice, čelo se je nagubalo 

v področju nad obrvema, nato pa so se ustnice raztegnile v ravno črto). Ko je še enkrat govoril 

o teži (čas posnetka 10.55), se je ponovno praskal, zavijal z očmi ter cepetal z nogami. S tem 

sklopom kretenj je na nebesedni ravni potrdil izrečene besede.  

 

Ko je govoril o šoli in poklicu za katerega se šola in da mu le-ta ni všeč, je ob tem (čas 

posnetka 12.50 – 12.52) tapkal s prsti po kolenih, nato se je praskal po glavi, naredil velike 

premike oči, nato razne premike obraza (intenzivno premikanje ustnic levo in desno ter 

stiskanje) in zraven cepetanje z nogami.  

 

Na moje vprašanje: »Kaj bi želel delati v prihodnosti?« je rekel: »…Zdej če bi čis totalno 

začel fantazirati…«, pri tem pa (čas posnetka 14.20 – 14.23) se je nasmehnil, popraskal po 

glavi, naslonil nazaj, dal roke za hrbet, iztegnil noge, se zagledal v daljavo. Iz teh kretenj se 

mi zdi očitna lagodnost ter uživanje ob kognitivnem procesu.  

 

Nato je rekel: »…si želim izdati kakšno knjigo…«, pri tem se je (čas posnetka 14.45) povečala 

napetost v telesu (prijel je stranico stola in jo močno stisnil, dvignil ramena, skrčil noge ter 

pričel gladiti stranici stola). Iz tega sklopa kretenj, sem predpostavljal, da je to tema, ob kateri 

doživlja določene frustracije, ki jih je kasneje tudi razložil – pri slovenščini je imel velikokrat 

popravni izpit ter nekoč je že nekaj napisal, a mu ni bilo všeč in je to zavrgel.  

 

Pri razlagi kakšen bo ko bo odrasel, je pri besedi »odrasel«, pokazal z roko na določeno 

velikost (čas posnetka 18.00), kar je bila kretnja za ilustracijo pogovora.  
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Ko je razlagal o spisu, ki ga je napisal v šoli in za katerega ga je učitelj pohvalil, se je pri tem 

(čas posnetka 20.11 – 20.16) nasmehnil, dvignil brado, dal desno roko na bok ter se naslonil 

nazaj. Interpretacija teh kretenj bi bila, da je občutil ponos, kar je popolnoma adekvatno 

čustvo ob takšni situaciji.  

 

Pri razlagi o njegovi pisavi (čas posnetka 21.27) je pri tem nakazoval, kako piše, kar so 

kretnje, ki spadajo pod kategorijo ilustratorjev.  

 

Ko je bilo govora o njegovi družini, kjer niso bile ravno najboljše razmere, je (čas posnetka 

24.14) pri tem dal roki za hrbet, privzdignil/razširil telo ter povečal napetost v telesu. To sem 

interpretiral, kot kretnje samozadrževanja, kjer ni želel pokazati frustracije, ki mu jih 

povzroča ta tema.  

 

Ob nadaljevanju razlage o družini je rekel: »…Smo v dolgu…30.000 evrov…« in pri tem (čas 

posnetka 25.01) zožal obrvi in jih nagubal, napel nosnici, odkimaval z glavo in poleg tega 

»rekel« »…cccc…« ter se nato intenzivno zazrl stran, z nagubanim čelom in zožanimi očmi 

ter obrvmi.  

 

Nato je razložil domačo finančno: »…ona (mami) ma najine bančne kartice…« in pri tem dal 

roki za glavo (čas posnetka 25.44), nato je še enkrat ponovil: »…poj ma pa ona kartice…« in 

pri tem (čas posnetka 25.57) prekrižal roki na trupu, naredil veliko intenzivnih premikov 

obraza (premik ustnic, premik ličnic, nagubanje čela in nosu), tapkal s prsti pod rokami, 

odkimaval z glavo medtem ko je rekel: »…me je (to) čis kul…«, nato pa je uporabil 

samopomirjevalne kretnje (glajenje nog in zopet tapkanje s prsti). Iz tega sem razbral, da se ne 

strinja s tem, da ima mama še njegov denar in da mu ni všeč takšna finančna politika družine.  

 

Ob mojem vprašanju: »Ali te doma podpirajo?« je rekel: »…mami sto procentno…«, pri tem 

se je (čas posnetka 28.49) uprl z rokami v noge, razširil telo, odkimaval z glavo, spustil noge 

in prekrižal roki ter z jezikom pritisnil na ličnice in nato grizljal ustnici. Iz tega bi lahko 

razbral, da ne čuti popolne podpore za svoje plane s strani domačih.  

 

Ob nadaljevanju pogovora, sva govorila o šoli in njegovih sošolcih in je rekel: »…eni sošolci 

so taki bastardi, pa jih ne maram…«, pri tem (čas posnetka 32.04) sem na obrazu zaznal jezo 

(pogled izpod čela, nagubane obrvi pri korenu nosu, kratek premik zgornje ustnice navzgor) 
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in nato je zamahnil z rokami. Nato sem ga vprašal (čas posnetka 32.37): »Kako pa se obnašaš 

do tistih, s katerimi se en razumeš?« in je pri tem sem še enkrat zaznal jezo na njegovem 

obrazu.  

 

Ko sem ga vprašal: »Ali te v šoli kaj obremenjuje?«, je rekel: »Ne.«, nato pa (čas posnetka 

32.50 – 33.08) dal roke za hrbet, povečal površino telesa (globok vdih), uprl v stol in pričel 

stiskati stranice in zatikalo se mu je pri govorjenju. Na koncu je rekel: »…razen učit se mi ne 

da…«. Iz tega bi sklepal, da ga v šoli obremenjuje ravno to dejstvo, da se mora učiti, kar si ne 

želi in ga ne zanima in iz tega izvira njegova frustracija.  

 

Ko je razlagal o svojem smislu za humor: »…ko se začnemo zafrkavat gre lahko pr men ful 

čez to…« pri tem (čas posnetka 36.37) je naredil gesto z rokami, kot da se nekaj dviguje, kar 

spada pod kategorijo ilustratorjev.  

 

Ob nadaljevanju razlage o smislu za humor: »…ene parkrat je to šlo čez mejo…«, sem z 

izraza obraza interpretiral (čas posnetka 37.02) obžalovanje (desni kotiček ustnice je potegnil 

proti ušesu in se zagledal v prazno). Ko pa sem ga vprašal: »A pa to že prej veš, da bo šlo čez 

mejo?« je (čas posnetka 37.11) intenzivno izgovoril »ne« in pri tem pogledal izpod čela z 

nagubanimi obrvmi pri korenu nosu.  

 

Ko je razlagal da je: »…mami mela zdej enga tipa… k mi je šu na živce«, se je pri tem (čas 

posnetka 39.05) popraskal po glavi, dvignil brado, dal roke za hrbet, stisnil stranici stola in 

pričel grizljati noht na levi roki. S čimer je podkrepil svoje besede.  

Pri razlaganju kako ga je nekdo izmed sošolcev razočaral, je dal roke nad glavo (čas posnetka 

39.52), nato pa jih prekrižan na trebuhu in rekel: »…drgač (sedaj) sva pa čis kul…« in pri tem 

odkimal z glavo (čas posnetka 40.01).  

 

Ko je govoril o svojih interesih in hobijih je imel za dalj časa prekrižani roki na trebuhu (čas 

posnetka 40.22 – 43.44). Iz tega bi sklepal, da mu ni bilo prijetno govoriti o tej temi, za kar 

sem malo skeptičen in lahko, da je na to vplivala dolžina pogovora in da ni imel več volje za 

nadaljevanje.  

 

Nato je še enkrat dal roke nad glavo in v takšni pozi ostal 49 sekund (čas posnetka 45.48 – 

46.37), pri tem je nekajkrat globoko vdihnil in izdihnil. To sem razbral kot kretnje 
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samozadrževanja, iz česar sem razbral, da ni več pri volji za pogovor, zaradi česar sem ga tudi 

hitro zaključil.  

 

Vpliv moje nebesedne komunikacije  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 4.40), se je eno sekundo za tem popraskal po zatilju, 

ampak tu težko verjamem, da je na to vplivala moja nebesedna komunikacija.  

 

Ko sem se nagnil nazaj in zavzel odprto držo (čas posnetka 5.45) (roke sem imel na nogah pri 

čemer sem kazal dlani), je sogovornik po treh sekundah iztegnil noge, na kar bi lahko vplival 

moj premik, saj se je z mojimi premikom naredilo več prostora zanj.  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 8.40), nisem opazil nobenih sprememb v 

sogovornikovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem jaz zavzel zaprto držo – prekrižal sem roki na trebuhu ter nogi pri gležnjih, ki sem jih 

potegnil pod stol (čas posnetka 12.35), nisem pri sogovorniku opazil nobenih sprememb v 

njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem zavzel odprto držo (čas posnetka 13.40) (roke sem imel na nogah pri čemer sem kazal 

dlani), pri sogovorniku nisem opazil sprememb v njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 16.52), pri sogovorniku nisem opazil sprememb v 

njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem zavzel zaprto držo - prekrižal sem roki na trebuhu ter nogi pri gležnjih, ki sem jih 

potegnil pod stol (čas posnetka 18.16), je sogovornik pričel cepetati z nogami, a to bi bolj 

pripisal temu, da je govoril o tem kaj se mu je zgodilo v otroštvu.  

 

Ko sem jaz prekrižal roki na trebuhu (čas posnetka 23.00), je tudi on prekrižal roki v zapestju 

med nogama. Tu bi lahko rekel, da je moja nebesedna komunikacija vplivala na njegovo, 

morda pa so bili pomembnejši drugi dejavniki.  
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Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 24. 15), je on dal roke za hrbet, pri čemer se 

izpostavijo vitalni deli telesa. To interakcijo, bi lahko razložil, kot da, je opazil moje 

povečano zanimanje in se je zaradi tega bolj odprl. Po drugi strani, pa lahko, da je na to 

vplivala zgolj menjava teme, saj je v tem trenutku začel govoriti o svoji družini.  

 

Ko sem jaz zavzel zaprto držo - prekrižal sem roki na trebuhu ter nogi pri gležnjih, ki sem jih 

potegnil pod stol (čas posnetka 36.06), je bil pri njem opazen malo bolj strmeč/strog pogled in 

z glavo je naredil sunek nazaj, nato pa me je prosil če ponovim vprašanje. Tu bi težko trdil, ali 

je na te kretnje vplivala moja nebesedna komunikacija ali kakšna njegova misel, ki se mu je 

vzbudila ob tej temi.  

 

Ko sem nagnil naprej (čas posnetka 39.54), je on dal roke za glavo. Pri tem je vprašanje, ali je 

to naredil zaradi mojega premika, ali zaradi razlage o tem, kako ga je razočaral prijatelj.  

 

Določene karakteristike ob določeni temi 

 

Na začetku se je izogibal očesnega stika in je velikokrat pogledal v kamero, prav tako je delal 

veliko premikov z ustnicami in sorazmerno malo kretenj z rokami ali premikov celotnega 

telesa, v primerjavi z nadaljevanjem pogovora. Te karakteristike, bi pripisal začetni napetosti 

zaradi negotovosti o poteku intervjuja ter medsebojnega nepoznavanja.  

Ko je bilo govora o družini, so bile kretnje (v primerjavi z drugimi temami) manjše in manj 

intenzivne in bilo je več samozadrževalnih kretenj, kar si razlagam, kot zadrževanje oziroma 

skrivanje pristnih čustev, ki so povezana z družino.  

Pri pogovarjanju o šoli je bilo veliko samopomirjevalnih kretenj kot so – tapkanje s prsti, 

praskanje po lasišči, cepetanje z nogami, prav tako pa so bili intenzivni premiki oči ter 

intenzivni premiki različnih delov obraza – usta, ličnice, oči ter obrvi. Ob temi šola in vrstniki 

je največkrat uporabljal premik rok nad glavo, naslanjanje na naslon stola ter povečevanje 

telesa (razširjanje rok, globoki vdihi z zadržanjem).  

Proti koncu pogovora (zadnji 13 minut), bi rekel, da se je povečala njegova notranja napetost, 

saj je uporabljal vedno več samopomirjevalnih ter samozadrževalnih kretenj, kot so: 

praskanje, stiskanje stranice stola, prekrižanje nog ter rok, tapkanje s prsti, postavljanje rok 

nad glavo in za hrbet. Te kretnje sem pripisal povečani napetosti, zaradi dolžine intervjuja.  

 



Kerovec, M. (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku 

89 

 

OSEBA E (18 let, moškega spola, stanovanjska skupina) 

 

Splošne karakteristike sogovornika skozi intervju 

 

Pri sogovorniku sem imel skozi celoten intervju občutek, da je napet in se ne počuti ravno 

najbolj prijetno, saj je veliko stiskal roki, prste, rob stola, gladil oziroma božal je doke do 

ramen, velikokrat prekrižal nogi, skrival dlani med nogami, tresel nogi, pritiskal jezik na lica, 

delal intenzivne premike ustnic z leve na desno. Toliko kolikor lahko te kretnje nakazujejo na 

neprijetnost, so lahko tudi njegove splošno uporabljene kretnje, zato nisem prepričan kakšno 

oznako bi jim pripisal. Drugače se je dostikrat nasmejal, a ocenil bi, da je bila slaba polovica 

le-teh namenjena prikrivanju čustev, ker je tudi skozi celoten intervju stvari poskušal 

predstaviti na pozitiven način. Obenem je tudi sam rekel: »…me nobena stvar v življenju več 

ne more presenetiti, ker sem že tok tega doživel.« Prav tako je uporabljal veliko mašil in tišine 

pri govorjenju. Velikokrat je tudi vdihnil kratko in intenzivno. Pri gestikulaciji je uporabljal 

kratke, tresoče kretnje, pri čemer sem dobil občutek, da jih želi nadzorovati. Prav ta občutek 

sem imel tudi tekom celotnega intervjuja, saj sem težko analiziral celoten intervju in le s 

težavo našel kretnje, katerim sem lahko pripisal nek pomen. Saj so bile reakcije na moja 

vprašanja, ki so se dotikala, po mojem mnenju, zanj kočljivih tem, nekoliko zakasnele. Pred 

vsako tako čustveno nabito reakcijo (govorjenje o materi (čas posnetka 1.30), očetu (čas 

posnetka 16.00), bratu (čas posnetka 16.20)) je za približno dve sekundi pogledal stran (kot da 

razmišlja) ter imel neizrazen obraz, nato pa pričel razlagati in pri tem uporabljal izraze na 

obrazu. Prav tako bi lahko trdil, da ko je govoril o »kočljivih« temah, se je zmanjšala njegova 

izraznost rok, premikanje glave in telesa ter da je bilo manj izrazov na obrazu oziroma so bili 

le-ti nadzorovani in uporabljeni namenoma. 

 

Interpretacija izbranih sklopov kretenj 

 

Ko je razlagal o svojem otroštvu, je povedal, da mu je umrla mama in preden je karkoli 

izrekel (čas posnetka 1.29-1.32) so se zvrstile kretnje: tresenje spodnje ustnice, tresljaj leve 

noge, ustnice in kotički oči so se obrnili navzdol ter obrvi pri korenu nosu navzgor. V govoru 

je bilo veliko mašil, počasnejše in globlje govorjenje, nato pa je sledil globok izdih in 

neizraznost obraza ko je rekel: »…je pršu najhujši udarc…k mi je mami umrla…«. Ves čas se 

je z desno roko gladil po levi ter z levo roko držal za stol. Te kretnje očitno kažejo na notranjo 

napetost in čustveno nabitost, ki pa jo zadržuje in nadzorovano sprošča.  
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Govorila sva o njegovi izkušnji, ko je bil klinično mrtev in na koncu sem jaz rekel: »…se 

pravi ni strahu pred smrtjo… al kako…«. Njegov odgovor je bil »Ne« in pri tem je (čas 

posnetka 2.30-2.36) bilo opaziti povečano napetost v telesu – stisk ustnic, prekrižanje prstov 

in stisk v pest, drgnjenje dlani ob dlan, glajenje leve roke z desno, še enkrat prekrižanje prstov 

in stisk v pesti in nato še pritiskanje prstov ob prste. Iz tega sklopa kretenj sklepam, da je to še 

vedno zadeva, ki ga notranje destabilizira, kar pa je razvidno tudi preko nebesedne 

komunikacije.  

 

Ko sva se pogovarjala o najpomembnejših osebah v njegovem življenju je rekel, da so to stara 

mama, sestri, on sam, »…pol pa pridejo tko kkšni prjatli, pa kej tko…«. Pri tem (čas posnetka 

5.32-5.36) je skomignil z rameni, stisnil stol, odmahnil z glavo, pri čemer so bili kotički 

ustnic obrnjeni navzdol. Nato je bilo na levi strani obraza za hip videti, kako se je zgornja 

ustnica dvignila, kotički ustnic pa so ostali obrnjeni navzdol, pri čemer se je razširila nosnica. 

To pa so kretnje, ki so prisotne pri jezi in žalosti (Ekman in Friesen, 1971; v Aronson, Akert, 

Wilson, 2010). Nato je še pritisnil jezik na ličnice ter stiskal in napenjal ustnici. Iz tega sklopa 

kretenj sem sklepal, da so prijatelji resnično bolj nepomembni oziroma do njih ne goji samo 

pozitivna čustva.  

 

Pri razlagi o tem kaj bo delal med počitnicami (čas posnetka 7.23-7.24) je z rokami nadziral 

potek pogovora, tako da jih je premikal z leve proti desni med govorjenjem, ob zaključku pa 

jih je ponovno spustil na noge. To je bila kretnja, ki bi jo umestil v Ekman-ovo in Friesen-ovo 

kategorijo regulatorjev(1969, V Hickson in Stacks, 1989; Paladin, 2011).  

 

Ko je razlagal, da on svoj poklic vidi kot hobi ter da v tem uživa in zato lahko: »…premikaš 

lahko meje/gore…«. Pri tem je (čas posnetka 12.02-12.03) z rokami naredil »zvonik« (sklenil 

je samo konice prstov). Ta kretnja naj bi prikazovala samozavest in zaverovanost vase (Peas, 

1986). Ob nadaljevanju razlage (opis v naslednjem odstavku) pa se je ta samozavest malo 

razblinila, ko je razlagal, da je to že poskušal. 

 

Ko je razlagal, da si želi postati vrhunski kuhar (»…Michelin style…«) sem ga vprašal: »… pa 

bi šel v to?« in je odgovoril: »…sem probavu in je težko…ampak bi se potrudu.«. Pri tem je 

(čas posnetka 12.12-12.18) obrnil glavo navzdol, se kratko nasmehnil in intenzivno izdihnil, 

nato se je popraskal po glavi. Za tem je obrnil pogled proti meni, pri čemer je privzdignil 
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obrvi in me pogledal »izpod čela«. Te kretnje, so po mojem mnenju, potrdile in pokazale 

čustveno plat, njegovega razmišljanja o takšnem življenjskem stilu, pri čemer je 

verjetno/morda prisotna nesigurnost in strah o tem kako se bo razpletla situacija.  

 

Sebe je opisal, da ima: »…staro razmišljanje v mladem telesu«, pri tem je (čas posnetka 13.17 

– 13.24) roki ponovno postavil v »zvonik« (stikanje konic prstov). Iz tega bi sklepal, da se 

počuti samozavestno in ponosno, ko sebe zaznava kot bolj odraslega.  

 

Ko je opisoval svoje želje in cilje v življenju, sem mu jaz odgovoril: »…imaš dobre in 

zanimive ambicije…«, pri tem je dvignil brado, kar izraža ponos (Selič, 2007, Peas in Peas, 

2008).  

 

Ko sva nadaljevala z drugim sklopom intervjuja (družina), sem rekel: »…tukaj sem zdej dojel, 

da neki je, tko da bi rad slišal čimveč…« in pri tem se je (čas posnetka 15.42-15.55) nasmejal 

z nepristnim nasmeškom (brez gubic okoli oči, daljše zadrževanje nasmeha – 3s, napete 

ustnice), nato naslonil nazaj, medtem ko je stiskal prste na rokah. Za tem se je pričel praskati 

po trupu, premikati počasneje in popravljati oblačila. Nato je pogledal v daljavo in se ustavil, 

stisnil stol in na koncu plosknil. Prvi sklop kretenj nakazuje na napetost, ki jo v njem 

povzroča družina, drugi sklop (pogled v daljavo), po mojem mnenju, prikaže njegovo 

razmišljanje oziroma selekcijo informacij, ki mi jih bo podal.   

 

Ko je pričel opisovati družino, je začel pri očetu, ki je šel v zapor in pred tem (čas posnetka 

16.00-16.05) je globoko vdihnil, pogladil roki, uporabljal mašila in nato tišino, na koncu pa 

plosk. Iz tega sklepam, da se je moral pripraviti na to, da bo povedal stvari, ki mu niso ravno 

prijetne.  

 

Kasneje je rekel: »…mami mi je umrla, ko sem bil star 9let…«, pri tem pa (čas posnetka 

16.47-16.58) so se ustnice ukrivile navzdol, uporabljal je kratke gibe rok, nato se je popraskal 

po vratu. Za tem je obraz postal neizrazen (nevtralen), kar je presenetljivo, ob govorjenju o 

takšni izkušnji, a se mi zdi, da je to prikrivanje pravih čustev oziroma je ta čustva že predelal 

in sedaj niso več tako intenzivna. Govoril je počasneje kot prej in zopet uporabil več mašil. 

Ob zaključku stavka je še stisnil ustnice, pogledal stran, pričel intenzivno premikati ustnice 

levo-desno in napenjati ličnici. Te kretnje so bile verjetno namenjene sproščanju napetosti.  
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Ko je govoril o razdoru v svoji družini je rekel: »…jes se pa pol tisti, ki jih proba nekak skupi 

držat…« in pri tem (čas posnetka 17.59 – 18.08) naredil kratek, intenziven vdih, ukrivil 

ustnice navzdol in rekel: »…in ne gre ne…«, nato pa skomignil z rameni ter odmahnil z roko. 

Za tem se je ponovno nasmejal, prekrižal roki, premaknil nogi in jih nato prekrižal. Iz teh 

kretenj, je po mojem mnenju razvidno nezadovoljstvo ter frustracija zaradi neurejenih 

odnosov, nato pa samozadrževanje prikaza čustev.  

 

Za sestro je rekel, da je bila: »lifesaviour« in pri tem s prsti naredil narekovaje. Kar je 

emblem, ki je prepoznan v naši kulturi.  

 

Nato sva prišla do sklopa, ti in služba in ko sem to povedal (23.30) se je široko nasmehnil. Za 

tem je (čas posnetka 23.32-23.33) prekrižal nogi, potisnil roke pod kolena. Na obrazu pa je 

stisnil ustnici, ter nato dvignil zgornjo ustnico pri čemer so se razširile nosnici. Ta izraz me je 

malo presenetil, ker naj bi prikazoval jezo (Ekman in Friesen, 1971, v Aronson, Akert, 

Wilson, 2010), kar se ne sklada s predhodnim izrazom obraza ob moji omembi službe.  

 

Ko sem ga vprašal: »…ste še vedno v kontaku (s prijatelji iz osnovne šole)?«, je (čas posnetka 

36.07) uporabil mašilo, pogledal stran, ustnice so se za trenutek obrnile navzgor, nato pa je 

nastopila neizraznost, stisk ustnic in intenziven izdih ter rekel: »…Da…« - pred tem je vedno 

uporabljal »Ja« Te kretnje se mi zdijo neskladne z povedanim, iz česar sklepam, da niso več 

toliko v kontaktu, kar ga malo teži. Kar je pa tudi povedal kasneje, saj zdaj veliko dela in 

nima toliko časa za druženje.  

 

Na moje vprašanje: »…se ti zdi, da imaš dovolj prijateljev… kokr se tebi zdi dost.« in pri tem 

je (čas posnetka 37.32-37.36) globoko vdihnil, dvignil obrvi, odprl usta in pogledal stran. Ta 

izraz je obstal na njegovem obrazu za približno eno sekundo. Nato so sledila mašila in dve 

sekundi tišine, nato je, po mojem mnenju nesigurno rekel: »…Ja.« pri čemer je glavo malo 

nagnil na stran in dvignil ramo. Na podlagi tega sem sklepal, da ni ravno prepričan, da ima 

dovolj prijateljev oziroma ne takšnih kot bi si jih želel.  

 

Na moje vprašanje, če je bilo na začetku, ko je prišel v stanovanjsko skupino, težko je 

odgovoril: »…ja na začetku je blo ful težko.« in pri tem je (čas posnetka 48.15-48.17) obraz 

ponovno postal neizrazen, kretnje so postale počasnejše in samopomirjevalne (praskanje, 
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glajenje kože. Tu je, po mojem mnenju, vidna nelagodnost, ampak nato je verjetno vse skupaj 

umiril, da zame nebi bilo tako očitno.   

 

Ko je govoril o tem, da mu v stanovanjski skupini ni všeč to, da so neka pravila in opravila, ki 

ga omejujejo ter mu vzamejo edini prosti čas, ki ga ima, je pri tem (čas posnetka 49.30 – 

49.54) uporabljal krajše, intenzivne ter nekako tresoče kretnje. Prav tako je bilo veliko mašil 

in premorov s tišino.  

 

Ko sem jaz rekel: »…sej potem ko gledaš nazaj, je vedno lepše, kot pa v tem trenutku.« je 

odgovoril: »…ne mi je zdej ful bolš, k sm manj v domu in sem več uzunu na terenu.«. Pri tem 

je (čas posnetka 50.35-50-42) zavzel popolnoma pokončno držo (zravnan hrbet visoko 

iztegnjen vrat), prekrižal roki pred telesom, dvignil brado ter stisnil ustnice in roki postavil v 

navzdol obrnjen zvonik. Navzdol obrnjen zvonik, naj bi pomenil odločnost in samozavest 

osebe, ki pa ne želi tega pokazati oziroma želi to prikriti (Peas, 1986). Iz teh kretenj sklepam, 

da mi je želel razložiti/dopovedati, da v stanovanjski skupini ni tako dobro in je za tem 

odločno stal.  

 

Vpliv moje nebesedne komunikacije 

 

Ko sem se jaz nagnil naprej (čas posnetka 04.33), je on zavzel bolj zaprto držo (z levo roko je 

prijel desno, z desno pa je prijel stol med nogama), vendar je ostal v tej drži (do 6.14), tudi ko 

sem se jaz nagnil nazaj in kasneje zavzel deloma zaprto držo (leva roka na trebuhu, desna na 

bradi). Tako da je verjetno bolj vplivala tema pogovora ne njegovo držo, kot pa moja drža.  

 

Ko sem se naslonil nazaj in stegnil noge (čas posnetka 10.36 – 11.29), s čimer sem posegel v 

njegov osebni prostor, nisem opazil razlik v njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem zavzel zaprto držo (čas posnetka 14.05) (prekrižal sem roki na trebuhu), pri 

sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 17.36), pri sogovorniku nisem opazil nobenih razlik v 

njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  
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Ko sem zavzel zaprto držo (čas posnetka 19.26) (prekrižal sem roki in nogi), pri sogovorniku 

nisem opazil nobenih razlik v njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem zavzel zaprto držo (čas posnetka 24.11) (levo nogo sem dal na koleno desne noge in z 

rokami prijel levo nogo), pri sogovorniku nisem opazil razlik v besedni ali nebesedni 

komunikaciji.  

 

Ko sem ko sem zavzel odprto držo (čas posnetka 28.07) (roke sem imel na nogah pri čemer 

sem kazal dlani), pri sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi besedni ali nebesedni 

komunikaciji.  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 29.07) pri sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi 

besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem se nagnil naprej (čas posnetka 33.42) pri sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi 

besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem zavzel odprto držo (čas posnetka 34.45) (roke sem imel na nogah pri čemer sem kazal 

dlani) pri sogovorniku nisem opazil razlik v njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji.  

 

Ko sem stegnil nogi naprej (čas posnetka 36.18) pri sogovorniku nisem opazil sprememb v 

njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji. 

 

Ko sem zavzel zaprto držo (čas posnetka 45.37) pri sogovorniku nisem opazil sprememb v 

njegovi besedni ali nebesedni komunikaciji. 
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Določene karakteristike ob določeni temi 

 

Na začetku pogovora, je bilo videti veliko napetosti (kot pri vseh ostalih intervjuvancih), saj 

so bile samopomirjevalne kretnje očitne – praskanje/glajenje leve rame, držanje za stol z levo 

roko, stiskanje ustnic. Kar pa je povsem smiselno, saj ni ravno lahko, popolnemu tujcu 

razlagati svoje življenjske zgodbe.  

Ko je govoril o družini, je večkrat plosknil, se nagnil nazaj ali stran od mene, uporabljal je 

zaprto držo (prekrižane noge in roke, zopet veliko samopomirjevalnih ter samozadrževalnih 

kretenj (glajenje oblačil, božanje, stiskanje ustnic, prstov, stola). Prav tako je bilo manj 

premikanja in premiki so bili krajši ter ne tako izraziti.  

Pri pogovarjanju o njegovem poklicu se je razživel in tako pričel uporabljati več kretenj, ki so 

bile bolj odprte (večkrat je pokazal dlani), več je bilo nasmeškov in lahko bi rekel, da je imel 

obraz bolj izrazen.  

Ko je govoril o prijateljih je obraz zopet postal bolj neizrazen in uporabljal je več mašil ter 

tišine preden je odgovoril na moje vprašanje ali ko je razlagal sam od sebe. Veliko je 

uporabljal roke in celotno telo, saj je bilo več premikanja z leve proti desni in prestavljanja na 

stolu. V primerjavi z ostalimi deli pogovora je imel le za kratek čas (30 sekund) prekrižani 

nogi. 

Ko je razlagal o svojih hobijih in ostalih interesih v življenju je bila gestikulacija izrazita, prav 

tako premiki glave, trupa ter nog. Celotno delovanje telesa, mi je delovalo bolj sproščeno in 

umirjeno. Povečala se je tudi izraznost obraza.  

Pri temi, stanovanjska skupina, je edinokrat uporabil pokončno držo (usedel se je popolnoma 

vzravnano, brez naslanjanja na naslonjalo) ter večino časa je imel dvignjeno brado. Roke so 

večino časa počivale na nogah, sklenjene v pesti. Prav tako je imel ves čas prekrižani nogi, ki 

so bile skoraj vedno pri miru. 
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9.  Splošne ugotovitve ter odgovori na posamezna raziskovalna 

vprašanja 

 

Moja analiza nebesedne komunikacije intervjuvancev je pokazala to, kar pišejo vsi avtorji, 

katerih dela sem predelal za namen diplomske naloge. To je, da je vedno prisotna in očitna, 

vendar ji je težko pripisati specifičen pomen, ki je v ozadju in tako večina interpretacij sloni 

na subjektivnem mnenju opazovalca. To pa zato, ker je nebesedna komunikacija vedno pod 

vplivi internih ter eksternih dejavnikov (Peas, 1986; Selič, 2007; Molcho, 1997, Hickson in 

Stacks, 1989, Knapp in Hall, 2002, Birkenbihl, 1999 idr.), ki sem jih kot opazovalec težko 

ločil in nisem mogel pripisati pomena specifičnemu dejavniku. Vseeno upam trditi, da 

obstajajo določene stične točke, ki so prisotne pri vseh ljudeh. Stične točke, za katere lahko z 

gotovostjo trdim, da obstajajo, so: samopomirjevalne ter samozadrževalne kretnje, ki so jih v 

moji raziskavi uporabljali vsi intervjuvanci (praskanje, glajenje kože, stiskanje prstov, 

urejanje oblačil, prekrižanje rok in nog) ter da so na obrazu vidni prikazi čustev, iz katerih 

lahko sklepamo o odnosu sogovornika do teme pogovora. Prav tako je skupno vsem, da se 

nebesedna komunikacija spreminja tekom pogovora in je pogojena s temo pogovora.  

Pri moji analizi intervjujev pa je treba upoštevati, da sem jo izvedel zelo na splošno, da bi 

lahko opazil čim več v zvezi z nebesedno komunikacijo. Zato se nisem odločil za opazovanje 

specifičnih lastnosti, saj bi se moral potem preveč omejiti in bi bila diplomska naloga preveč 

suhoparna in omejena, iz tega vidika pa precej neuporabna.  

 

RV 1 - Kako se pri intervjujih, ki sem jih izvedel, kaže soodvisnost besedne in nebesedne 

komunikacije? 

 

Soodvisnost besedne in nebesedne komunikacije se je pri izvedenih intervjujih v osnovi 

kazala prek tega, da je vso besedno komunikacijo spremljala nebesedna komunikacija. Sicer 

pa so sogovorniki nebesedno komunikacijo uporabljali za podkrepitev in dopolnjevanje 

povedanega, izražanje tistega, za kar niso našli pravih besed ali kar je bilo lažje pokazati, kot 

povedati. Prav tako so prek nebesedne komunikacije vnašali čustveno oziroma odnosno plat v 

svojo pripoved, saj je bilo moč opaziti več navdušenja ali napetosti pri določeni temi 

pogovora (zapisi o tem so v poglavju – Analiza in interpretacija posameznih pogovorov). 

Obenem sem na podlagi nebesedne komunikacije lahko predvidel določene osebnostne 
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lastnosti posameznikov, ki so jih tekom pogovora tudi sami potrdili (npr. sebe je opisal kot 

osebo, ki nima težav pri spoznavanju novih ljudi, pri tem sem tudi sam mnenja, da je pogovor 

z njim potekal tekoče in brez težav). Večkrat sem opazil tudi neskladje med besedno in 

nebesedno komunikacijo, pri čemer me je nebesedni del napeljal na dvom v povedano. Moja 

opažanja o soodvisnosti besedne in nebesedne komunikacije se skladajo z opažanji 

strokovnjakov, ki so se ukvarjali s tem področjem (Ule, 2009; Mehrabian, 1981, v Rot, 1982; 

Selič, 2007; Paladin, 2011, Hickson in Stacks, 1989, Knapp in Hall, 2002 idr.). Vendar so bila 

moja opažanja pogojena s študijem predelane literature, tako da sem bil po vsej verjetnosti 

pozoren na to, o čemer sem bral. 

 

 

RV 2 - Ali je možno spremembi nebesedne komunikacije intervjuvarja pripisati vpliv na 

spremembo nebesedne komunikacije intervjuvanca?  

 

Na podlagi svoje analize bi rekel, da nebesedna komunikacija intervjuvarja redko vpliva 

oziroma sem redko lahko pripisal razlog za spremembo intervjuvančeve nebesedne 

komunikacije spremembi svoje nebesedne komunikacije. Saj sem kljub pripisanju razloga 

svoji spremembi vedno našel še dodatne razloge, ki bi lahko vplivali na spremembo in ti so: 

sprememba teme pogovora, zastavljanje novega vprašanja, moj komentar na intervjuvančev 

odgovor, različen intervjuvančev čustev odnos in stališča do teme pogovora ter verjetno tudi 

moj nebesedni odziv na intervjuvanca, ki sem ga storil pred samo spremembo telesne drže. 

Prav gotovo pa obstaja še kakšen dejavnik, ki ga sam nisem opazil. Kljub mojim rezultatom 

sem mnenja, da  sprememba nebesedne komunikacije enega udeleženca interakcije vpliva na 

drugega udeleženca interakcija, kar pa žal nisem uspel dokazati, saj bi za to moral izvesti bolj 

specifično raziskavo ter se osredotočiti zgolj na en element nebesedne komunikacije (npr. bi 

opazoval samo intenziteto premikov telesa) ter uporabiti boljše tehnične pripomočke ter več 

specifičnega znanja. Prav tako sem opazoval, če se bo zgodila očitna sprememba v krajšem 

časovnem obdobju po moji spremembi nebesedne komunikacije, vendar bi bilo veliko bolje, 

če bi opazoval kontinuirano spreminjanje ter variiranje nebesedne komunikacije, kar pa bi 

preseglo težo diplomske naloge in bi bilo bolj primerno za kakšno obsežnejšo raziskavo.  
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RV 3 -  Ali je možno spremembi nebesedne komunikacije intervjuvarja pripisati vpliv 

na potek individualnega biografskega narativnega intervjuja? 

 

Tu je moj odgovor ne, saj so intervjuji kontinuirano potekali dalje, kljub spremembi moje 

nebesedne komunikacije. Sicer sem na trenutke zasledil mikro spremembo (kratka ustavitev 

govorjenja in izrazit pogled vame, uporaba mašila), vendar se je pogovor nadaljeval brez 

očitnih sprememb. Prav tako je težko pripisati ekspliciten vpliv nebesedne komunikacije 

enega ali drugega udeleženca intervjuja, ker je vpliv vedno dvosmeren in prepleten, zaradi 

tega pa je težko določiti, kaj je vplivalo na določeno spremembo ter kdo je pričel spreminjati 

potek pogovora. Če sem (na posnetku) opazoval samo intervjuvanca, nisem mogel oceniti, 

kdaj je prišlo do spremembe moje nebesedne komunikacije. Na podlagi tega zopet sklepam, 

da na spremembo bolj vplivajo interni dejavniki (npr. intervjuvanec ne želi povedati več o 

temi pogovora, pozabi, kaj je želel povedati …) ter dejavniki iz okolja (npr. glasen zvok, 

prekinitev pogovora zaradi druge osebe …), ne pa toliko sprememba nebesedne komunikacije 

intervjuvarja. Vseeno sem mnenja, da ima nebesedna komunikacija intervjuvarja velik vpliv 

na potek intervjuja, saj če bi bil jaz kot intervjuvar popolnoma neizrazen ali uporabljal zaprto 

držo, bi zagotovo intervju potekal drugače. V tem primeru pa sem poskušal biti čim bolj 

odprt, da bi s tem spodbudil sogovornike, da povejo čim več. Tu bi bila prav tako potrebna 

dodatna in bolj specifična analiza, ki pa je nisem izvedel.  

 

 

RV 4 - Na kakšen način in v katerih nebesednih prvinah (obraz, premiki, itd.) se 

izražajo intervjuvančeva čustva, stališča ali razpoloženja do teme pogovora ter kako se 

te prvine spreminjajo glede na tematiko?  

 

Moje ugotovitve so podobne tem, ki sem jih zasledil v literaturi. In sicer, da je čustven odnos 

do teme pogovora razviden na podlagi izraza na obrazu, kjer se zgodijo očitno spremembe, ki 

jih ni težko opaziti, saj opazovalci skušamo večino razbrati na podlagi obraza (Ekman in 

Friesen, 1971, v Hickson in Stacks, 1989; Aronson, Akert, Wilson, 2010; Selič, 2007; 

Paladin, 2011; Birkenbihl, 1999; Peas, 1986). Na obrazu so se prav tako zgodili razni premiki, 

ki jih nisem znal umestiti ali povezati z določenim čustvom. Pri tem sem sklepal, da so to 

osebne kretnje, namenjene sproščanju napetosti, ali pa so uporabljene kot neke vrste 

nebesedno mašilo, ki ga oseba potrebuje za nadaljevanje govorjenja. Poleg obraza je 

pomemben pokazatelj notranjega stanja sogovornika tudi intenziteta in velikost premikov 
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telesa ter hitrost le-teh (Peas in Peas, 2008; Selič, 2007; Knapp in Hall, 2002)), ki sem jih 

redno opazil tekom pogovora. Odprta ali zaprta drža po mnenju avtorjev (Molcho, 1997; Peas, 

1986; Selič, 2007) prav tako nakazuje na določena notranja počutja v zvezi z dejavniki, ki so 

vpeti v pogovor (npr. ali oseba želi govoriti o nečem ali ne). In tudi to sem večkrat opazil pri 

sogovornikih, saj so ob temah, kjer niso povedali veliko, večinoma zavzeli zaprto držo, kjer 

so bili statični in obratno – več kot so govorili, več je bilo premikov telesa.  

Opazil sem, da so bile prisotne včasih očitne in včasih ne tako očitne spremembe nebesedne 

komunikacije, kot so hitrejše ali počasnejše premikanje, več ali manj mašil pri govorjenju, 

večje ali manjše kretnje, večja ali manjša uporaba rok pri govorjenju ter večja ali manjša 

izraznost obraza. O takšnih spremembah prav tako govorijo avtorji, katerih dela sem uporabil 

za pisanje diplomske naloge. Kar sem še opazil pri sogovornikih, je, da se nebesedna 

komunikacija spreminja na podlagi tega, koliko notranje napetosti (frustracij, negativnih 

čustev, nepredelanih vsebin) vzbuja tema pogovora. Kar pomeni, da ko smo se pogovarjali o 

prostem času, interesih in hobijih ter o prijateljih oziroma o prijetnih dogodkih, ki so jih 

doživeli, je bila napetost telesa manjša, prav tako je bilo manj samopomirjevalnih kretenj ter 

več pozitivnih izrazov na obrazu (nasmeh, večja izraznost oči). In ko je bilo govora  o 

sogovorniku neprijetnih temah, so bile njihove nebesedne karakteristike spremenjene in sicer 

je bilo več samopomirjevalnih in samozadrževalnih kretenj, manj premikov telesa in manjša 

intenziteta le-teh.  

 

 

RV 5 - Na kakšen način se izražajo splošne karakteristike nebesedne komunikacije 

določene osebe?   

 

Pri tem sem opazil to, kar je že splošno znano: da ima vsaka oseba sebi lastno nebesedno 

komunikacijo in način izražanja osebnostnih lastnosti ter da te osebnostne lastnosti vplivajo 

na splošne karakteristike nebesedne komunikacije posameznika. Pri osebah, ki sem jih 

intervjuval, je to pomenilo, da je oseba, ki je sebe opisala kot sproščeno, zabavno in 

komunikativno v odnosu do prijateljev in drugih ljudi, tako delovala tudi v najinem pogovoru. 

Prav tako je veljalo obratno, da oseba, ki je sebe opisala kot bolj zadržano v odnosu do 

neznanih ljudi, je tako delovala tudi tekom najinega pogovora – več zaprte drže, manj izrazite 

kretnje, manj izrazov obraza, večja statičnost …  
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RV 6 - Ali je možno premike rok uvrstiti v kategorije, kot sta jih opisala Ekman in 

Friesen (1971, v Aronson, Akert, Wilson, 2010; Hickson in Stacks, 1989)? 

 

Pri tem vprašanju je moj odgovor da, saj sem uspel premike rok uvrstiti v vse kategorije, ki 

sta jih opisala Ekman in Friesen (prav tam), pri čemer je bilo največ ilustratorjev, nato 

samopomirjevalnih kretenj (adaptorjev), nato emblemov in potem regulatorjev. Čustvene 

izraze rok nisem posebej opredeljeval, saj roke, tako kot celotna nebesedna komunikacija, 

vedno izraža vsaj del čustva, ki ga občuti posameznik (Ekman in Friesen, 1971, v Knapp in 

Hall, 2002). 

 

 



Kerovec, M. (2014) Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku 

101 

 

IV. ZAKLJUČEK  

 

Ob ustvarjanju diplomske naloge sem prišel do zaključka, ki sem ga slutil že na začetku in o 

katerem govorijo vsi avtorji, ki so se ukvarjali s to tematiko – da je nebesedna komunikacija 

vedno prisotna, popolnoma očitna, znana in uporabljena s strani vseh, drugačna pri vsakemu 

posamezniku, a vendar v osnovah enaka vsem. Vseeno pa ostaja dokaj nerazumljena, težko 

opredeljiva in podvržena subjektivnim zaznavam opazovalca, kjer si lahko vsak vsako kretnjo 

razloži po svoje in pri tem ustvari svojo interpretacijo, prek katere dobi dodatno spoznanje o 

sogovorniku, ki pa je lahko pravilno ali popolnoma napačno, saj se nebesedna komunikacija 

med posamezniki razlikuje tako, kot se razlikujemo ljudje med seboj.   

 

Vseeno menim, da se jo je, tako kot ostale socialne veščine, možno naučiti. To je moč doseči 

prek zavestnega opazovanja lastne nebesedne komunikacije ter iskanja notranjih vzgibov, ki 

nanjo vplivajo, saj le vsak posameznik zase najbolje ve, kaj se dogaja v njegovi glavi, na 

podlagi česar lahko najde razlog, zakaj se je telo ob določenemu dražljaju iz okolja odzvalo 

na določen način. Saj ko posameznik bolje spozna sebe in svoje načine izražanja, lažje 

zaznava in razume druge ljudi. In to je ena bistvenih lekcij, ki sem se jih naučil v procesu 

nastajanja diplomskega dela. Enako pomembno kot zaznavanje lastne nebesedne 

komunikacije je spoznati osnovne nebesedne prvine, s katerimi je pogojeno naše delovanje. 

Te sem skušal zajeti v teoretičnem delu diplomskega dela in jih nato uporabiti v emipričnem 

delu. Pri empiričnemu delu se zavedam, da je bila analiza posnetkov podvržena lastnim 

interpretacijam, ki so bile omejene in pogojene z mojim znanjem ter sposobnostmi in zaradi 

tega vprašljive glede verodostojnosti. Vendar je to ena izmed osnovnih karakteristik 

preučevanja nebesedne komunikacije, saj je zaradi fluentnosti področja težko karkoli trditi s 

popolno gotovostjo, kar so zapisali že glavni raziskovalci tega področja. Vseeno je možno 

opaziti nekatere splošne in specifične karakteristike, ki sem jih tudi sam opazil 

(samopomirjevalne kretnje in način, na katerega jih je izvajal vsak posameznik, 

samozadrževalne kretnje in posameznikov način uporabe, kategorije premikov rok, 

spremembe v nebesedni komunikaciji itd.). Lažje pa je izvajati raziskavo, če opazuješ zgolj 

specifičen element. Ampak sam se nisem odločil za takšen postopek, ker bi presegel velikost 

raziskave, ki je ponavadi v diplomskem delu. Obenem pa zato, ker bi pri tem spustil vse ostale 

nebesedne kode, ki so me zanimale.  
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Ob koncu navajam nekaj osnovnih karakteristik, za katere menim, da bi lahko ugodno 

vplivale na potek medosebne komunikacije. V osnovi menim, da so zelo pomembne 

značilnosti prostora. Tako bi rekel, da so bolj priporočljive svetle barve, pri čemer so najbolje 

ocenjene barve zelena ter modra, ki jih ljudje doživljajo kot pomirjujoče, spodbujajoče, 

prijetne in varne. Dobro pa bi bilo imeti še rumeno barvo, ki jo ljudje zaznavajo kot vedro in 

veselo. Za postavitev mize bi rekel, da bi bilo najbolje, če bi bila miza okrogla (da ne bi 

omogočala direktnih ostrih pregrad), kjer bi intervjuvar in intervjuvanec sedela na isti strani in 

bi jima bila miza bolj v oporo kot obrambo. Če le-to ni mogoče, je po teoriji sodeč 

najugodneje, da sogovornika sedita pod kotom 90 stopinj. Pri nogah pa bi priporočal manjšo 

mizo, ki zopet lahko služi kot opora in ne obramba. Najbolj priporočljiva drža svetovalca bi 

bila pokončna (ki kaže samozavest), nevtralna (glava naravnost, pogled med očmi in 

ustnicami), z odprto komunikacijo (brez prekrižanih delov telesa, razprtimi dlanmi, brez 

barikad, z vedrim obrazom …) ter rahlim nagibom naprej (nakazuje zanimanje za sogovorca). 

Gibi bi pri tem morali biti umirjeni, srednje veliki ter brez nenadnih sprememb, kar bi 

nakazovalo na popolno osredotočenost na intervjuvanca. Za izražanje empatije bi bilo 

najbolje, da bi bilo dovolj zrcaljenja, prikimavanja z nagibanjem naprej, kar bi zmanjšalo 

medosebno razdaljo. Intervjuvar bi moral biti zelo pozoren, da ne bi uporabljal dominantnih 

kretenj, kot so pogled zviška, orientiranost stran od intervjuvanca, skrivanje dlani … 

Prav tako menim, da je priporočljivo, da intervjuvar pokaže svoje zanimanje z nagibanjem 

naprej ter odprtimi gestami, s katerimi bi pokazal, da za vprašanji ni skritih pomenov. Z 

nagnjeno glavo vstran ter direktnim pogledom pa bi nakazoval zanimanje za dodatno razlago.  

Za izražanje empatične komunikacije je v največjo pomoč zrcaljenje sogovornikove drže, 

izražanje čustev s pomočjo izrazov obraza, prikimavanje (raziskave kažejo (Hickson in 

Stacks, 1989), da občasni trije enakomerni premiki navzdol in navzgor najbolje spodbujajo 

sogovornika k nadaljevanju pripovedi), pokončna drža (ki nakazuje pozornost) ter nagnjenost 

naprej. Ko/če bi moral intervjuvar zastaviti dodatno vprašanje, bi bilo najbolje, da se pri tem 

obrne tako, da je med njima kot 0 stopinj, ga pogleda v oči ter za hip ustavi pogled. Nato bi 

med njima moral spet tvoriti malo večji kot ter nagniti glavo in pokazati dlani, kar bi 

nakazovalo na sprejemanje dodatnih odgovorov (Peas, 1986). Prav tako bi rekel, da bi bilo 

najbolje, če bi bili gibi intervjuvarja bolj izraziti, kar bi spodbujalo intervjuvanca, da raziskuje 

in pove več, obenem bi bilo priporočljivo, da je drža telesa intervjuvanca bolj sproščena, z več 

ter večjimi in bolj izrazitimi kretnjami ter z bolj »vedrim« izrazom obraza. 
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Uporabno vrednost nebesedne komunikacije za socialno pedagoške poklice vidim v tem, da 

lahko to znanje uporabimo v vsakodnevnih in konkretnih primerih, kot so: boljša priprava 

prostora za optimalnejše delovanje, večja ozaveščenost tujih in lastnih neizrečenih vsebin, ki 

vplivajo na potek interakcije, vplivanje na te neizrečene vsebine, dodatno vodilo za 

prepoznavanje notranjih vzgibov, ki so skriti samemu uporabniku ter vplivanje na določene 

segmente medosebnega stika (vzpostavljanje avtoritete, izboljšanje prvega vtisa, izražanje 

asertivnosti brez besednega prepričevanja …). V kolikor mi je znano, pri študiju socialne 

pedagogike že obstaja predmet, v katerega je vključeno tudi izobraževanje o nebesedni 

komunikaciji, kar se mi zdi odlična iztočnica za boljše komuniciranje socialnih pedagogov in 

s tem boljše in lažje delovanje v svojem poklicu. 

 

Za konec lahko rečem, da se mi zdi poznavanje nebesedne komunikacije pomembno ter zelo 

uporabno znanje, ki ga potrebuje vsak posameznik pri direktnem delu z ljudmi, saj lahko prek 

tega pogledamo izza besed in spoznamo dodatno dimenzijo, ki jo posameznik prinaša v 

medosebno interakcijo. Seveda to znanje ni omejeno zgolj na delo, pač pa na vsakodnevne 

interakcije z ljudmi. In če so le-te izvedene na boljši način, lahko prek njih mnogim 

sogovornikom polepšamo dan, sebi pa pomagamo, da lažje in boljše delujemo v družabnem 

življenju in socialnih stikih. 
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PRILOGA  

Priloga 1: Osnovna vprašanja uporabljena pri intervjuju  

JAZ V PRETEKLOSTI IN DANES 

Najprej bi te rad/a vprašal/a o tem, kako je 

potekalo tvoje življenje. Česa se najbolj 

spominjaš, kakšno je tvoje življenje po tvojem 

mnenju danes. 

Kako bi opisal/a svoje otroštvo? 

Kako bi opisal/a, kakšen otrok si bil/a? 

Kako bi sebe opisal/a danes? 

Kdo so osebe, ki so sedaj zate najbolj 

pomembne? 

Kaj te trenutno obremenjuje, razveseljuje? 

Na kaj si pri sebi še posebej ponosen/a? 

Kaj zate predstavlja največji problem, kaj te 

najbolj obremenjuje? 

V čem bi se želel/a spremeniti? 

NAČRTI IN ORIENTACIJA ZA PRIHODNOST 

Kaj misliš, da boš počel/a kasneje v svojem 

življenju? 

Kako vidiš sebe kot odraslo osebo? 

Kaj si zase želi v prihodnosti - v zvezi s šolo, 

vrstniki, družino? 

 

JAZ IN DRUŽINA 

Prosim na kratko opiši svojo družino. 

Kaj počnete skupaj? 

Kdo v družini se je najbolj ukvarjal s teboj? 

Kaj ti je v tvoji družini najbolj, najmanj všeč? 

Kako se razumeš s posameznimi člani? 

Te doma podpirajo, spodbujajo, so strogi?  

Komu od domačih najbolj zaupaš? 

 

JAZ IN ŠOLA 

Kaj ti šola pomeni? 

Kako se v šoli počutiš? 

Kako se razumeš s sošolci? 

Kaj je tisto, kar te v šoli najbolj obremenjuje? 

Ali si do sedaj že kdaj zamenjal/a šolo in zaradi 

česa? 

Kako se razumeš z učitelji? (te razumejo, 

vzpodbujajo) 

So kakšni predmeti, ki so ti posebej v veselje, 

posebej naporni? 

 

JAZ IN VRSTNIKI 

Kako bi se opisal/a v odnosu do vrstnikov?Kot 

družaben, tih….? 

Imaš dovolj prijateljev? 

Kaj počnete skupaj s prijatelji? Kaj vas zabava, 

veseli? 

Kaj zate pomeni “biti prijatelj”? 

So te vrstniki kdaj razočarali?  

 

PROSTI ČAS, INTERESI, HOBIJI 

Kaj najraje počneš? 

Se s čim intenzivno ukvarjaš?(šport, glasba….) 

Kaj misliš, da je od tega kar počneš zate še 

posebej dobro? Idr. 

 

 

STANOVANJSKA SKUPINA 

Kako dolgo si že tukaj? 

Kje vidiš razloge, da si prišel/a sem? 

Si se tega bal/a, ti je bilo težko? 

Se razumeš z vrstniki, vzgojitelji? 

Se je kaj spremenilo odkar si tukaj - na boljše, 

na slabše? 

Je v tvojem življenju s tem, ko si prišel/a sem 

prišlo do kakšnih sprememb: v tem kar delaš, 

kako razmišljaš, kako doživljaš? 

Kdaj zapustiš stanovanjsko skupino? 
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