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POVZETEK
V diplomskem delu primerjamo poslušanje v razredu v različnih kulturah ter poskušamo
ugotoviti, če obstajajo kakšne podobnosti in razlike.

V teoretičnem delu najprej predstavimo španski in slovenski šolski sistem, v katerih smo
preiskovali potek poslušanja. Ker sta slovenska in španska kultura dokaj različni, saj veljajo
Španci za temperamenten in glasen narod, nas je zanimalo kako se to odraža v razredu.
Zanimalo nas je kakšen pomen pripisujejo poslušanju učitelji in kako se kot poslušalci
ocenjujejo učenci. V nadaljevanju poslušanje definiramo, opredelimo dobrega poslušalca ter
opredelimo različne vrste poslušanja s poudarkom na poslušanju v šoli.

V empiričnem delu smo poskušali odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja, in sicer ali obstaja
razlika v poslušanju pri pouku med učenci v različnih kulturah, ali obstaja razlika v
poslušanju med spoloma ter kako razumejo pomen poslušanja učitelji. V raziskavi so
sodelovali osnovnošolski učenci in učitelji: 36 slovenskih učencev, 37 španskih učencev ter 9
slovenskih in španskih učiteljev. Podatke od učencev smo pridobili s pomočjo štiri-stopenjske
ocenjevalne lestvice z učitelji pa smo izvedli intervjuje.
Iz dobljenih rezultatov smo ugotovili, da kljub nekaterim razlikam v poslušanju pri pouku
med slovenskimi in španskimi učenci ni pomembnih razlik v poslušanju, so pa pomembne
razlike med povprečji odgovorov deklic in dečkov (t-test).
Iz analize intervjujev, ki smo jih naredili z učitelji v obeh državah, se je izkazalo, da se
vprašani učitelji iz Španije zavedajo pomena poslušanja in prepoznavajo probleme, ki jih
imajo z učenci, še posebej na začetku pouka. Slovenski učitelji pa pogosteje navajajo
probleme, ki jih imajo s poslušanjem učencev ob koncu pouka, ko jim motivacija upade.

Ključne besede: poslušanje, slovenski šolski sistem, španski šolski sistem, medkulturna
primerjava, učenec, učitelj.

ABSTRACT
The following thesis compares the listening in the classroom in different cultures and tries to
determine their similarities and differences.

For an easier understanding, the theoretical part shall firstly introduce both investigated
educational systems: Slovenian and Spanish. The fact that the Slovenian and Spanish culture
are indeed quite different, because Spanish people are known for being very temperament
nation. And that is what we wanted to research in the classroom: how teachers see listening
and what are evaluation of students.
We will continue with definition what listening actually is, what a good listener is like, we
define different types of listening, and we address the issue of listening in school.
In the empirical part we will try to answer three main research questions, namely whether
there is a difference in listening in the classroom between students in different cultures,
whether there is a difference in listening between the both sexes and how the importance of
listening is understood and interpreted by teachers. Our study included 73 pupils: 36 from
primary school in Slovenia and 37 from primary school in Spain, and 9 teachers, who teach at
both of these schools. We got details for our study with four-level claim scale and analysis of
structured interview.
According to the results, we found out that in spite of some differences between students who
come from different cultures there have been no statistically significant differences proven,
since the students achived the same results with analysis of variance. But there are some
statistical important differences between two sexes. The test actually showed that the girls are
better listeners than the boys are.
From the analysis of the interviews that we have made with teachers from both countries, it
has been shown that the Spanish teachers are more aware of the importance of listening, they
identify problems with it, especailly at the begining of class day wherein differentiate with
Slovenian teachers. Those have mainly problems with listening at the end of class day, when
motivation decrease.
Keywords: listening, Slovenian school system, Spanish school system, intercultural
comparison, student, teacher.
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1. UVOD
V današnjem času imamo ljudje veliko težav s komuniciranjem. Vedno bolj se razvija
tehnologija, vedno več je komunikacije prek spletnih omrežij in vse manj pogovora na »štiri
oči«. Zaradi tega se ljudje odtujujejo eden od drugega, kajti ni boljše komunikacije kot med
pogovorom gledati človeka v oči, čutiti njegovo energijo in razumeti njegova čustva.
Virtualni svet zamenjujeje resničnega in pušča posledice na osebnostnem razvoju
posameznika. Le redkokateri problemi pa se lahko rešijo brez poslušanja in sodelovanja.
Zatorej lahko potrdimo, da je komunikacija ključnega pomena, saj nam omogoča vzdrževanje
medosebnih odnosov. Ker se veliko pozornosti povezane s komunikacijo posveča predvsem
govorjenju, sem se odločila, da v svoji diplomski nalogi raziščem, kako je s poslušanjem,
natančneje, kako poteka poslušanje v razredu.

Ameriška pisateljica Margaret Wheatley, ki študira »organizational behavior« je v svoji knjigi
Turning to one another (2009) uporabila stavek, ki nam pokaže njeno videnje naše današnje
družbe in kulture ter kaj bi morali ljudje storiti, da pridejo do sprememb. Njen znani citat
pravi »We can change the world if we just start listening to one another again.« Pravi pa tudi,
da je poslušanje najenostavnejše dejanje. Ni potrebno dajati nasvete, ni potrebno voditi ljudi
niti jim ni potrebno pametovati. Najpomembnejše pri poslušanju je biti tam, sedeti in
poslušati. Pa je to zares tako enostavno?

Da v svojem diplomskem delu podrobneje raziščem poslušanje in kje tičijo problemi povezani
z njim, me je pripeljala prav ta naša kultura, ki se vedno bolj sprašuje kako postati dober
poslušalec, kako poslušati in tudi slišati, hkrati pa ne naredi nič za razvoj le tega. Ali pač?
Po prebiranju knjige o poslušanju, ki jo je napisala dr. Pregelj - Plut, sem se poglobila v
raziskovanje, z namenom, da bi ugotovila kako poslušajo otroci v različnih kulturah.

1

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Verbanac, Jasmina; diplomsko delo

2. TEORETIČNI DEL
2. 1. MEDKULTURNA PRIMERJAVA
2. 1. 1. ŠOLSTVO V SLOVENIJI
»Danes si Evropa in tudi ves svet prizadevata za družbo, ki temelji na znanju. Slovenija se
pridružuje tem sodobnim tokovom in veliko vlaga v vzgojo in izobraževanje, saj se
zavedamo, da je znanje ključ, ki odpira vsa vrata« (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007, str.
5).

Slika 1: Prikaz vzgoje in izobraževanja v Sloveniji
(vir: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovenia:Overview)
•

Vzgoja in izobraževanje se v Sloveniji začenja s predšolsko vzgojo. V vrtce se
vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo, kar pa ni obvezno.

•

Obvezna je devetletna osnovna šola. Ta je členjena na triletja. Vanjo se vključujejo
otroci s šestim letom starosti.

•

V srednješolsko izobraževanje je vključenih 98 % populacije med 15. in 19. letom
starosti, čeprav ni obvezno. Delimo ga na poklicno in strokovno izobraževanje (srednje
tehniško in strokovno; srednje poklicno; poklicno-tehniško; nižje poklicno) ter na
splošno srednje izobraževanje (splošne in strokovne gimnazije).
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Višje strokovno izobraževanje je del terciarnega izobraževanja. Opredeljujemo ga kot
kratko visokošolsko izobraževanje, študijski programi pa so zasnovani izrazito
praktično.

•

Visoko šolstvo ima tri stopnje. V prvo se razvrščajo visokošolski strokovni študijski
programi in univerzitetni študijski programi, v drugo magistrski študijski programi in v
tretje doktorski študijski programi.

•

Odrasli si pridobivajo izobrazbo po posebnih izobraževalnih programih za odrasle ali po
programih, ki veljajo za mladino, in sicer v javnih izobraževalnih organizacijah za
odrasle, v javnih šolah in zasebnih organizacijah za izobraževanje odraslih (Ministrstvo
za šolstvo in šport, 2007).

Izobrazbena raven prebivalstva v Sloveniji se dviga, saj se je število prebivalcev z
nedokončano osnovno šolo zmanjšalo za 15 % glede na leto 2000, število s samo
dokončano osnovno šolo pa za 12 %.

2. 1. 2. ŠOLSTVO V ŠPANIJI

Slika 2: Prikaz vzgoje in izobraževanja v Španiji
(vir: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Spain:Overview )
3
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Španski izobraževalni sistem se deli na splošno in strokovno šolanje.
Med splošno šolanje spadajo:
•

Predšolska vzgoja, ki je prva stopnja izobraževalnega sistema in je neobvezna. Urejena
je v dveh ciklih: prvi za otroke do tretjega leta starosti in drugi za otroke od tretjega do
šestega leta starosti.

•

Primarno izobraževanje je prva obvezna stopnja izobraževalnega sistema. Deli se na
šest razredov, ki so urejeni v tri cikle, vsak traja dve leti. Normalno ga otroci obiskujejo
med šestim in dvanajstim letom starosti.

•

Obvezno sekundarno izobraževanje je organizirano v štirih šolskih letih, ponavadi
med dvanajstim in šestnajstim letom starosti.

•

Poklicno izobraževanje obsega skupek formativnih aktivnosti, ki usposabljajo za
kvalificirano opravljanje različnih poklicev, dostop do službe in aktivno vključenost v
družabno, kulturno in ekonomsko življenje. Organizirano je v 26 družin poklicev, ki so
razdeljene na dve stopnji oziroma dva cikla, in sicer na srednjo in višjo stopnjo.

•

Izobraževanje za maturo se imenuje »bachillerato« in je razdeljeno na dve leti, med
šestnajstim in osemnajstim letom starosti.

•

Univerzitetno izobraževanje je strukturirano v tri cikle: dodiplomski, magistrski in
doktorski študij.

Primarno

izobraževanje in

obvezno

sekundarno

izobraževanje sestavljata splošno

izobraževanje, ki zajema deset let šolanja, je obvezno in brezplačno za vse učence.
Sekundarno izobraževanje zajema obvezno sekundarno izobraževanje in neobvezno
sekundarno izobraževanje (izobraževanje za maturo in poklicno izobraževanje srednje
stopnje). Med strokovno šolanje pa spadajo: umetniško izobraževanje (vključuje glasbo, ples,
igro,

upodabljajočo

umetnost

in

oblikovanje),

športno

izobraževanje,

jezikovno

izobraževanje. Terciarno izobraževanje vključuje univerzitetno izobraževanje, višje
umetniško izobraževanje, višje poklicno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje
upodabljajoče umetnosti in oblikovanja ter višje športno izobraževanje (splet: Eurydice).
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2. 1. 3. PRIMERJAVA IZOBRAŽEVANJA SLOVENIJA – ŠPANIJA
V primerjavi izobraževanja med prebivalci v starostni skupini od 25 do 64 let sta imeli med
letoma 2004 in 2006 Slovenija ter Španija naslednje rezultate:
Tabela 1: Primerjava izobraževanja Slovenija - Španija

Delež žensk v
Delež prebivalcev,
terciarnem
Povprečno število starih 25 – 64 let,
izobraževanju med tujih jezikov, ki so
ki imajo
vsemi študenti v
se jih učili v
dokončano
terciarnem
srednjih šolah.
najmanj srednjo
izobraževanju.
šolo.
Leto
SLOVENIJA
ŠPANIJA

2004
56,90%
53,80%

2005
1,6
1,4

2006
81,60%
49,40%

Delež prebivalcev
starih 18 – 24, ki
imajo končano le
osnovno šolo in
niso vključeni v
nadaljnje
izobraževanje ali
usposabljanje.
2006
5,20%
29,90%

(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007, str. 20)

V zgornji tabeli lahko vidimo, da so statistični podatki za Slovenijo vedno malce višji od
tistih, ki so jih izmerili v Španiji. Delež žensk v terciarnem izobraževanju med vsemi študenti
v terciarnem izobraževanju je bil leta 2004 v Sloveniji za 3,1 % višji kot delež žensk v
terciarnem izobraževanju v Španiji. V letu 2005 so izmerili v Sloveniji za 0,2 več tujih
jezikov, ki so se jih učenci naučili v srednjih šolah, kot tistih, ki so se jih naučili v Španiji.
Delež prebivalcev, izmerjen leta 2006, starih med 25 in 64 let, ki imajo dokončano najmanj
srednjo šolo, je v Sloveniji kar za 32,2 % višji od deleža prebivalcev v Španiji. Delež
prebivalcev starih med 18 in 24 let, ki imajo dokončano le osnovno šolo in niso vključeni v
nadaljnje izobraževanje ali usposabljanje pa je v Sloveniji nižji za 24,7 %.
Potemtakem lahko rečemo, da v Sloveniji bolj vzpodbujajo otroke k učenju ter izobraževanju,
saj se ti glede na zgornje odstotke v večjem številu in dlje časa izobražujejo. To je morebiti
lahko tudi razlog, da so slovenski učenci bolj dovzetni za poslušanje, kajti vložijo več časa v
šolanje in se tako tudi dlje časa seznanjajo s poslušalskimi navadami. Prav ta tabela je
pokazatelj, da sta si kulturi različni ter da so vrednote malce drugačne.
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2. 1. 4. MEDKULTURNA RAZLIKA

V knjigi Psihološki portret Slovencev Musek (1994) govori o tem, kako vsak narod goji neke
predstave o sebi in o drugih narodih. Te predstave imenujemo stereotipi in predsodki.
Postavlja se vprašanje: Koliko pa je v predsodkih sploh kake sledi veljavnosti in resnice?
Slovenci in Španci sta dva različna naroda s svojimi navadami in običaji. Težko bi našli
podobnosti med njima. Pa vendar, kot pravi Gržan (2001), smo še vedno vsi ljudje, katerih
temeljna potreba je biti sprejet.
Anton Trstenjak (1991) v svoji knjigi predstavi nekaj stereotipov o slovenskem človeku.
Pravi, kako smo Slovenci zelo hitro zadovoljni z majhnim. Slovenec skuša ustreči predpisom,
je vzoren in prilagodljiv državljan, pošten, ambiciozen. Je pa tudi velik individualist. Za
Slovenca velja, da je zaprt do tujcev (Gottfried, 2005) ter da je omikan, izobražen, razmišlja s
trezno glavo, da je deloven in zanesljiv (Fallon, 2010). Medtem ko je Španec znan predvsem
po svoji odprtosti in obvladovanju socialnih odnosov. Je zgovoren, spontan, čustven in
nepredvidljiv (Prado, 2008). V turističnem vodiču je prebrati tudi, kako so Španci prijazni ter
vljudni do tujcev (Laballe, 2009). Včasih so preveč impulzivni in prehitro sprejemajo
odločitve. Za njih je značilna fraza »Vivir para el momento« kar pomeni, živeti v trenutku.
Ljudje so veliko časa zunaj, v družbi, ne mudi se jim po opravkih in obveznostih, tako kot to
velja za Slovence.
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2. 2. SPORAZUMEVANJE
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2008) pripisuje glagolu sporazumevati se naslednja
pomena: z dogovarjanjem prihajati do medsebojnega razumevanja ter sodelovanja in
izmenjevati, posredovati misli, informacije.

Velikokrat besedo sporazumevati se zamenjujemo s sopomenko komunikacija, kar je seveda
isto. Komunikacija je vedno dvosmeren proces, saj je povezana s sočasno medsebojno
zaznavo in hkratno medsebojno izmenjavo sporočil (Kompare, Stražišar, Vec, Dogša,
Jaušovec, Curk, 2002, str. 358). Torej je za komuniciranje potreben govorec in poslušalec.
Velikokrat se naslanjamo le na govorca: kaj je hotel povedati, kako je to mislil, ali smo ga
dobro in prav razumeli ter podobno. Vse premalo pa je vprašanj, kako je poslušalec to dojel,
ali je bil pozoren na vse izgovorjene besede, jih je znal dekodirati, so mu misli prekrižali
kakšni šumi, zunanji dražljaji, mogoče pa ga predmet govorjenja sploh ni zanimal in je zato z
mislimi odtaval daleč stran. Vse to spada pod vrsto sporazumevalne dejavnosti, ki ji pravimo
poslušanje. Ta je prav tako pomembna, kakor ostale tri: govorjenje, pisanje in branje. V svoji
diplomski nalogi se bom posebej posvetila prav tej sporazumevalni dejavnosti: poslušanju.

2. 2. 1. POSLUŠANJE

Kot pravi Plut - Pregelj je poslušanje »prva jezikovna dejavnost, saj otrok najprej posluša,
šele potem spregovori« (Plut - Pregelj, 2013, str. 60). Dokazano je bilo, da se otrok že v
prenatalnem ali predrojstvenem obdobju odziva na zvoke z gibi. Kasneje, v zgodnjem
otroštvu pa se s poslušanjem in posnemanjem odraslih začne navajati na govor. »Da bi se
naučili jezika, ga morajo otroci slišati« (Plut - Pregelj, 2012, str. 61). Kot dober primer učenja
jezika s poslušanjem bi izpostavila tečaje Helen Doron Early English, ki jih izvajajo tudi v
Sloveniji. Cilj programa je naučiti otroka angleščine na enak način kot se uči materinščine. V
tej šoli so dobro seznanjeni z dejstvom, da dojenčki najprej slišijo in absorbirajo zvoke ter
intonacijo jezika, šele kasneje se naučijo pomena besed. In prav temu načelu sledijo: govoriti
z otrokom v angleščini in navajati ga na poslušanje, saj se zavedajo, da bo takšno delo
pripeljalo do odličnih rezultatov.
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Definicij poslušanja je več, kar nam pove, da je poslušanje kompleksna naloga, tako kot je
kompleksna sama sposobnost poslušanja. »Poslušanje je proces, pri katerem človek sprejema
slušne dražljaje in jim daje pomen« (Plut - Preglej, 1990, str. 24).
Med

strukturalno

opredeljene

definicije

poslušanja

uvrstimo

Wolvin-Coakleyev

komunikacijski model poslušanja. Poslušanje definirata kot proces slišanja, usmerjanja
pozornosti in pripisovanja pomena slišni informaciji. Poslušanju pa pripisujeta še 3 bistvene
lastnosti:
a) poslušanje je miselna in ustvarjalna dejavnost,
b) poslušanje je namenski proces,
c) poslušanje je dinamičen proces.

Wolvin in Coakley izpostavita dejstvo, da ni mogoče poslušati, ne da bi bil poslušalec
miselno aktiven. Poleg miselne dejavnosti pa je poslušalec tudi ustvarjalen, saj na podlagi
preteklih izkušenj, znanja, čustev itd. oblikuje sporočilo. Wolvin in Coakley pravita tudi, da
vedno poslušamo z nekim namenom, ter da ne moremo vrednotiti in razumeti več namenov
hkrati, saj se ne moremo skoncentrirati na več stvari naenkrat. In kot zadnjo, bistveno lastnost
poslušanja, izpostavita poslušanje kot dinamičen proces, v katerem poslušalec angažira
različne miselne procese, ki se pojavljajo tako hitro vendar zaporedno, da jih zaznamo kot
proces poslušanja (Plut - Pregelj, 1990).

Da pa bi lahko sploh začeli govoriti o poslušanju, se moramo vrniti čisto na začetek, k
procesu občutenja in zaznavanja. Ta dva omogočata povezavo med živim bitjem in njegovim
okoljem. »Zaznavanje je proces sprejemanja, organizacije in interpretacije informacij, ki
pridejo do posameznika prek njegovih čutnih organov« (Kompare, idr. 2002, str. 73).
Fiziološko gledano na proces nastanka občutka in zaznave, se vse začne z dražljajem. Ta
zadane ob čutni organ, v katerem so čutnice, ki jih dražljaji vzburijo. Vzburjenje se iz čutnic
prenese preko senzornih živčnih vlaken do senzornih živčnih središč v možganski skorji. »V
primarnih senzornih središčih nastanejo občutki, v asociacijskih središčih pa nastanejo
zaznave.« (prav tam) »Občutenje in zaznavanje sta prepletena in povezana procesa, ki ju je
zelo težko razmejiti, tj. določiti, kje se konča občutek in začne zaznava. Če pa ju zaradi večje
nazornosti razlikujemo, razumemo občutenje kot prvotni odziv organizma na dražljaje,
zaznavanje pa kot proces selekcije, analize in interpretacije dražljajev« (Kompare idr., 2002,
str. 74). Če pride do poškodbe primarnega slušnega središča, nismo več sposobni
prepoznavati slišanega.
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»Sluh je tisti čut pri človeku, ki ima pri komunikaciji najpomembnejšo vlogo« (Kompare idr.,
2002, str. 78). Čutilo za sluh je uho, ki je sestavljeno iz treh delov: zunanje, srednje in
notranje uho. Zunanje uho (uhelj in sluhovod) je ojačevalec in filter zvoka. Zvočno valovanje
potuje po 2,5cm dolgem kanalu (sluhovodu), do membrane oz. bobniča in ga strese. Le-ta pa
prek slušnih koščic (kladivce, stremence, nakovalce), ki so v srednjem ušesu, do polža v
notranjem ušesu. Na stremencu in nakovalcu sta dve mišici, ki glede na jakost zvoka
uravnavata gibanje. Mišici se krčita in raztezata ter izločata nizke frekvence. S tem ublažita
močne zunanje zvoke, ne moreta pa ublažiti nenadnega močnega zvoka (npr. poka), ker je
časovno prekratek, da bi se mišici nanj lahko odzvali. Za sluh je pomembno pravilno in
usklajeno delovanje teh dveh mišic (Plut - Pregelj, 2012).

Slika 3: Shema človeškega ušesa
(vir: https://sites.google.com/site/osfrshelena/zvok)

Pri otroku se sluh razvije že pred rojstvom. Tako lahko že takoj po rojstvu otrok razlikuje
materin govor od govora drugih. »Z rastjo otroka pa se postopoma razvijajo slušni organi in
možgani. Razvoj možganov se konča pri dvajsetem letu, funkcionalno zrelost sluha pa doseže
nekje med 12. in 15. letom starosti« (Plut - Pregelj, 2012, str. 42). »Sposobnost poslušanja, ki
je funkcija možganov, je torej mogoče razvijati vse do pozne starosti, ko začne upadati
človekova fiziološka zmožnost slušne zaznave in razlikovanja« (Plut - Pregelj, 2012, str. 43).

Steve Shapiro v svoji knjigi Uspeti s poslušanjem (2002) pravi, da je poslušanje pot do
razjasnitve. »Začasno moramo odložiti svoje sodbe in si dovoliti, da smo popolnoma na voljo
drugi osebi. Budisti to imenujejo stanje pozornosti. Doseči to stanje duha je eden naših
največjih človeških izzivov« (prav tam, str. 29). Pozornost je torej miselno posvečanje drugi
osebi ali kot pravi Kompare: »Pozornost je usmerjenost in osredotočenost na določen dražljaj
(predmet, dogajanje, misel)« (Kompare, idr. 2002, str. 86). V najširšem pomenu besede je
9
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pozornost osredotočena na zunanje ali notranje dejavnike. Ker vseh stvari ne moremo zaznati
istočasno, se vedno najprej osredotočimo le na tiste, ki nas bolj pritegnejo, to so notranji
dejavniki pozornosti, ali pa na tiste, katerih njihove značilnosti so bolj mamljive – zunanji
dejavniki pozornosti.

Notranji dejavniki pozornosti:
•

motivi in potrebe posameznika,

•

čustva,

•

interesi in pričakovanja,

•

izkušnje,

•

nekatere osebnostne lastnosti.

Zunanji dejavniki pozornosti:
•

lastnosti dražljajev: intenzivnost, velikost, gibanje, spreminjanje in razlikovanje

(Kompare, idr. 2002).

Zunanji dejavniki hitro vzbudijo pozornost, vendar je ne obdržijo vedno, če se jim ne
priključijo še notranji dejavniki. Če pozornost vzbujajo le zunanji dejavniki, je človek
pasiven. Aktivna pozornost pa je rezultat pozitivne motivacije. Takšna pozornost pa je
predvsem učinkovitejša in običajno trajnejša. Za otroke je značilna nestalna pozornost, na
katero ima največji vpliv trajanje pozornosti. To je odvisno od starosti otrok, od motiviranosti,
spočitosti, intenzivnosti dražljajev in dejavnikov, ki motijo proces opazovanja ter jih
imenujemo distraktorji (Pečjak, 1977).

2. 2. 2. DOBER POSLUŠALEC

»Ob poslušanju govorjenja se učencem po glavi pletejo različne misli, ki so povezane z
učiteljevim govorom ali pa tudi ne« (Plut - Pregelj, 2012, str. 119). Dober poslušalec se bo
tako ves čas trudil spremljati besede učitelja in jih poskušal analizirati ter jih kar se da
razvozlati, da jih bo v celoti razumel.
Schulz von Thun (v Brajša, 1993, str. 83) pravi, da sogovornika poslušamo s četverimi ušesi.
Prvo je obrnjeno k njegovi osebnosti. Vedno nas zanima, kdo nam sporočilo pošilja, kakšen
človek je to. Drugo je obrnjeno k vsebini njegovih sporočil. Radi bi slišali in razumeli, o čem
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govori. Tretje je obrnjeno k njegovemu odnosu do nas: na kakšen način se z nami pogovarja
in kako se do nas vede. Četrto uho pa je obrnjeno k vplivu sporočila: kako naj reagiramo na
sporočilo? Brajša pravi, da odrasli ponavadi poslušamo le z drugim ušesom, medtem ko pa
učenci poslušajo z vsemi štirimi ušesi.
»Kadar otroke kaj moti, nam dajo to ponavadi jasno in glasno vedeti« (Faber, Mazlish, 1996).
Zato je izrednega pomena, da starš oz. učitelj otroka posluša in upošteva, saj ga na tak način
spodbuja k samostojnosti. V knjigi avtoric Faber in Mazlish (Faber idr., 1996) je nekaj
smernic, s katerimi si lahko, ne glede ali si učitelj ali starš, pomagamo pri spodbujanju
samostojnosti pri otroku:
a) Otroci naj imajo možnost izbire.
Možnost izbire pogosto zmanjša nezadovoljstvo.
b) Spoštujmo otrokov trud.
Izogibajte se izrazom, kot so: »To mora biti težko zate.« Otrok bi si lahko mislil,
da le njemu ne gre, vsem ostalim pa ja. Namesto da se vmešate in opravite
njegovo nalogo vi, mu raje ponudite koristne informacije kaj in kako naj stori.
c) Ne sprašujmo preveč.
d) Ne hitimo z odgovorom.
Raje spodbudimo otroka k razmisleku.
e) Spodbujajmo otroke, da uporabljajo še druge vire.
Drugi viri imajo lahko večji vpliv na otroka kot stalno »pametovanje« staršev.
f) Ne vzemimo jim upanja.
Sanjarjenje, fantaziranje, pričakovanje in načrtovanje nam daje veliko radosti v
življenju. Če poskušamo otroke pripraviti na možnost razočaranja, jih lahko
prikrajšamo za pomembne izkušnje.

»Ljudje smo po naravi pripovedovalci zgodb in navdušeni poslušalci. Toda v šolah smo se
naučili, da svoje zgodbe le redkokdaj pripovedujemo, pogosto jih sramežljivo skrivamo v
svoje dnevnike« (Plut - Pregelj, 2012, str. 113).
Nekoč sem poslušala skupinico prijateljic pri pogovoru. »Ni čudno, da nam nikoli rada ne
napišeš sporočila, saj v živo vedno tako dobro pripoveduješ, da se zlahka vživimo v tvojo
pripoved,« je rekla prva. Spet druga pa: »Ti bi morala brati pravljice, saj tako doživeto
pripoveduješ, da zbudiš zanimanje pri vsakem.« Dekle pa je le skomignilo z rameni in reklo:
»To je pa zato, ker ste vi tako dobre poslušalke.«
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V čem je trik? Kako znati pripovedovati, oz. kako vzbuditi zanimanje pri poslušalcih?
Vsak se boji razočaranja in poraza, zato se ne izpostavlja rad pred nekom, ki mu ne zaupa.
Dekle se je pred svojimi prijateljicami odprlo, ter jim vse do potankosti razložilo, saj je
vedelo, da bo pri njih našlo podporo ter da jo bodo z zanimanjem poslušale. V šoli pa se
pogosto držimo »bolj nazaj«. Pred učitelji se ne počutimo dovolj močne in sproščene, da bi se
upali izpostaviti. Poleg tega pa so tu še sošolci, s katerimi se razumeš ali ne. Če se med njimi
počutiš sprejetega, se boš verjetno lažje odločil za deljenje svojih izkušenj in znanja pred
občinstvom.

V priročniku 500 nasvetov za učitelje (Brown, Earlam, Race, 2001) najdemo pomagalo, kako
učence pripravimo, da nam zaupajo. Nanizanih je naslednjih 10 tez:
•

pri vzpodbujanju k zastavljanju vprašanj jih kličite po imenu,

•

vprašanja, ki jih zastavljajo, dobro izkoristite,

•

ne zavračajte nepravilnih odgovorov,

•

vprašanja zastavljajte tako, da jih boste pritegnili,

•

učence vzpodbujajte, naj tudi sami zastavljajo vprašanja,

•

bodite na voljo kot strokovni razsodnik,

•

poiščite koga, ki ve,

•

omogočite učencem vstop v vaš zasebni svet,

•

bodite sprejemljivi tudi za nesmiselna vprašanja,

•

vključite vse učence.

(Brown idr., 2001, str. 52)

Vse to pa je povezano z zgodnjim otroštvom, saj kot pravi Plut (1990, str. 13) je »razvoj
sposobnosti poslušanja močno odvisen od osebnostnih potez matere ali tiste osebe, s katero
otrok preživlja večino svojega časa.« Za tiste otroke, ki so vstopili v šolo in so bili označeni
kot dobri poslušalci, se je izkazalo, da so se matere veliko ukvarjale z njimi. Matere dobrih
poslušalcev so bile tudi mirne in potrpežljive in niso prekinjale otrok, ko so ti govorili (prav
tam).
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Za Brunerja je pripovedni pristop tisti, ki oblikuje identiteto posameznika in prek katerega si
najde ustrezno mesto v družbi. »Zato je treba pripovedno mišljenje v šoli negovati in
razvijati« (Plut - Pregelj, 2012, str. 113).
Kako lahko razvijamo poslušanje v šoli?
1. Učitelj kot zgled.
2. Pri pouku materinščine posredno in neposredno ter pri ostalih predmetih
posredno.
3. Vzdušje v šoli: šolski prostor (nehrupne učilnice), organizacija življenja in dela
(povezani predmeti ter dovolj časa za pripravo na pouk) .

a) NEPOSREDNO RAZVIJANJE POSLUŠANJA
•

Učence ozavestimo o poslušalskem vedenju in problemih, ki izvirajo iz takega
vedenja.

•

Učence seznanimo s procesom poslušanja in tistim znanjem, ki je smiselno oz.
pomembno za obravnavani poslušalski problem.

•

Pri učencih vadimo poslušalske dejavnosti.

(Plut - Pregelj, 2012, str. 168)
»Raziskave so pokazale, da je možno sposobnost poslušanja učinkovito razvijati neposredno,
to je z ozaveščanjem o pojavu in urjenjem posameznih poslušalskih sestavin« (Plut - Pregelj,
2012, str. 173).

Kakšne pa so lastnosti poslušnega učenca?
V knjigi dr. Jane Bluestein (1997) najdemo nekaj značilnosti poslušnega učenca.
•

Motivirajo ga zunanji dejavniki, kot je na primer potreba po ugajanju
avtoritativnim osebam in zunanjem odobravanju.

•

Sledi ukazom.

•

Ponavadi ni povsem prepričan, da bo lahko deloval brez navzočnosti avtoritativne
osebe; čaka na ukaze.

•

Težko vidi možnost ali izbiro; težko se odloča.

•

Značilni sta nebogljenost in odvisnost od učitelja.

•

Uboga, morda tudi razmišlja.
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Sprejema slabe odločitve, samo da se izogne neodobravanju ali zapustitvi (»da bi
me imeli prijatelji radi«).

»Poslušnost je morda res bila končni cilj discipline v industrijski dobi, toda v informacijski
dobi je možno tudi to, da so učenci preveč poslušni« (Bluestein, 1997, str. 29). Ker je veliko
zunanjega vrednotenja in odobravanja vezanega na poslušnost, otroke s tem prepričamo, da
so dobri in vredni samo, če ugodijo in ugajajo drugi osebi. Taki učenci pa niso sposobni
razmišljati in delovati v lastnem interesu. Imeli bodo težave pri sprejemanju odgovornosti za
svoje odločitve in na zunaj bodo iskali vzroke za vse dobro ali slabo, ki se jim je zgodilo
(prav tam).

Pojavlja se vprašanje: kako najti tisto zlato sredino in strmeti k temu, da bodo učenci
poslušni, poleg tega pa bodo znali razmišljati s svojo glavo ter predelati vse sprejete
informacije na sebi koristen način?

VAJE ZA POSLUŠANJE
Vaje za poslušanje nam pomagajo pri razvijanju poslušanja, poleg tega pa se otroci navajajo
na usmerjanje pozornosti ter aktivnosti. Na tak način bodo sporočilo lahko v celoti razumeli.
Vaje se začnejo že z razločujočim poslušanjem. O njem bom govorila nekoliko več kasneje.

Za vse aktivnosti je potrebno učence vedno najprej umiriti in pripraviti. Ena izmed aktivnosti
je poslušanje z zaprtimi očmi. Učenci se skoncentrirajo na zvok, šum, ki ga proizvede učitelj.
To kar slišijo, naj narišejo. Druga aktivnost je ugotavljanje, kakšen predmet je v škatli, ki jo
učiteljica potrese. Spet naslednja aktivnost je igranje igrice: Kdo sem jaz? pri kateri izbrani
učenec miži, oziroma je s hrbtom obrnjen proti razredu na kar se oglasi eden učenec iz razreda
in ta, ki miži, skuša ugotoviti, od kje je prišel zvok ter komu pripada. Pomembno je, da vaje v
predšolskem obdobju potekajo kot igra, vendar sistematično in redno (Plut - Pregelj, 2012).
Pri izbiranju vaj za urjenje pozornega poslušanja z razumevanjem moramo upoštevati več
dejavnikov:
•

starost učencev in njihove razvojne značilnosti,

•

posebnosti poslušalskih navad učencev,

•

če je mogoče, naj učenci takoj preverjajo pravilnost svojih izdelkov,
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•

pozorni smo, da učenci vse uporabljene pojme resnično razumejo,

•

vaje za spodbujanje in razvijanje pozornega poslušanja naj služijo samo temu
namenu.

(Mravlje, 1999, str. 71).

2. 2. 3. VRSTE POSLUŠANJA
Glede na različna merila lahko poslušanje razvrščamo po:
i.

navzočnosti govorca in poslušalca (osebno in neosebno),

ii.

načinu sodelovanja pri poslušanju (dialoško in monološko),

iii.

številu udeležencev govorno-poslušalskega sporazumevanja:

-

poslušanje samega sebe (oseba je hkrati govorec in poslušalec),

-

poslušanje v osebnem pogovoru, pri katerem oba udeleženca v sporazumevanju
nastopata v vlogi govorca in poslušalca,

-

poslušanje v majhni skupini, pri katerem se vloge poslušalcev in govorcev pogosto
izmenjujejo,

-

poslušanje v velikih skupinah, pri katerih ni veliko možnosti za izmenjavo vlog med
poslušalci in govorcem ali pa teh sploh ni,

iv.

namenu vstopanja v proces sporazumevanja:
-

priložnostno,

-

doživljajsko,

-

terapevtsko in informacijsko,

-

učeče poslušanje.

(Plut - Pregelj, 2012, str. 80)

»Vrste poslušanja v šoli in pri pouku se praviloma prepletajo, zato se redkokdaj pojavljajo
v »čistih« oblikah« (prav tam).

V nadaljevanju bom podrobneje obravnavala le poslušanje glede na namen vstopanja v
komunikacijo.
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»Ne glede na namen poslušanja človek najprej posluša razlikujoče, tudi če to ni njegov
namen, saj se slušna analiza dogaja avtomatično v ušesih, ne da bi to želeli« (Plut - Pregelj,
2012, str. 85).

Razlikujoče poslušanje je podlaga vseh drugih vrst poslušanja: poslušanja z
razumevanjem, priložnostnega poslušanja, razbremenjujočega (terapevtskega) poslušanja
in doživljajskega poslušanja.

1. RAZLIKUJOČE POSLUŠANJE

Razlikujoče poslušanje je temelj za razvoj poslušanja in razvoj dobrega poslušalca. Brez
razlikovanja glasov ne bi mogli razumeti govora oz. sporočila govorca. Prirojene lastnosti
posameznikov so le dobre predispozicije, ki jih je treba razvijati. Zahodnoevropska kultura je
bila, in je še vedno, po večini usmerjena v vizualno ter ne spodbuja človeka k zaznavanju
sveta z drugimi čutili. Slušno razlikovanje se začne razvijati že pred rojstvom otroka, od
šestega meseca nosečnosti dalje. Susan Weaver in William Rutherford sta razčlenila
razlikujoče poslušanje in razvila hierarhijo spretnosti. Uredila sta jo po dveh lastnostih:
starosti otroka in naravni spretnosti, ki pa sta odvisni od njegovega okolja ter njegovega
jezikovnega razvoja.
Razločevalne spretnosti, ki so odvisne od okolja, se začnejo pojavljati že pred rojstvom
otroka, in sicer kot odzivanje na zvok z gibanjem. Pri enem letu starosti otrok počasi razlikuje
materin glas ter se odziva na zvok. Med prvim in tretjim letom starosti otrok že razlikuje med
različnimi zvoki. Med četrtim in osmim letom otrok razlikuje zvok po jakosti, višini, vzorcu
ter trajanju. Med devetim in dvanajstim letom pa otrok razvija preko zvoka zaznavo odmeva
in tudi orientacijo v prostoru.
Glede na otrokov jezikovni razvoj sta ločila naslednje razločevalne spretnosti: v prvem letu se
otrok na različne človeške glasove odziva različno, ter spozna, da lahko z govorom zbuja
pozornost ljudi. Med prvim in tretjim letom se pojavi ustvarjalno obdobje, saj otrok ustvarja
svoje besede in svojo slovnico. Med četrtim in osmim letom pa začne spoznavati,
prepoznavati, razlikovati ter razločevati glasove (Plut - Pregelj, 2012).

»Številni strokovnjaki menijo, da je najpomembnejša naloga učitelja v predšolskih institucijah
in prvih razredih osnovne šole prav razvijanje natančnosti slušne zaznave, to je razlikujočega
poslušanja« (prav tam, str. 88).
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2. POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM

Če ni prisotnega poslušanja z razumevanjem, pogovor nima smisla. Zato je osrednji cilj vsake
šole pridobivanje znanja z razumevanjem. Monološko poslušanje pogosto ni učinkovito, saj si
učenci ne morejo zapomniti večjega števila informacij in jih sproti predelovati. Poučevanje in
učenje z razumevanjem sta napora tako za učitelje kot tudi za učence. Ne dogajata se sama od
sebe, temveč ju je treba načrtovati in namensko uresničevati.
»O razumevanju govorimo takrat, kadar smo sposobni uvideti smisel neke zgodbe – resnične
ali domišljijske-, ugotavljati različne perspektive, razumeti ljudi, ki imajo različna izhodišča
in različne ugotovitve v razmišljanju in seveda tudi delovanju ter ne nazadnje razumeti tudi
sami sebe in svoje delovanje« (Plut - Pregelj, 2012, str. 91).

V osnovni šoli morajo učitelji navajati učence na kritično poslušanje ter na izogibanje učenja
na pamet. Učitelj mora vztrajati pri iskanju odgovorov ter pri njihovem pojasnjevanju.
Poznamo več vrst razumevanja in sicer: logično-analitično razumevanje, pripovedno
razumevanje, razumevanje različnih perspektiv ter razumevanje samega sebe. Slednje je zelo
pomembno, saj tako odkrivamo omejitve spoznavnih procesov ter presegamo intelektualno
racionalizacijo.

3. PRILOŽNOSTNO POSLUŠANJE

Priložnostno poslušanje je nezahtevno, sproščeno ter zelo pomembno za doseganje višjih
ravni in ustvarjanje odnosov med ljudmi. Njegov namen je spoznavanje med ljudmi ter
ustvarjanje novih stikov. Paziti moramo na vrednostne sodbe, saj npr. v resnici sogovorca
sploh ne poznamo, da bi ga lahko ocenjevali. V šoli nam tako poslušanje ustvarja boljšo
podlago za učni proces.

4. RAZBREMENJUJOČE POSLUŠANJE

Imenujemo ga tudi terapevtsko poslušanje. To je občutljivo poslušanje, ki temelji na
empatičnem razumevanju, kar pomeni, da se zna poslušalec postaviti v položaj govorca. To
poslušanje lahko dosežemo le z izkustvenim učenjem.

17

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Verbanac, Jasmina; diplomsko delo

Erich Fromm (v Plut - Pregelj, 2012) je v svoji knjigi Umetnost življenja izrazil osnovna
pravila in norme terapevtske metode:
-

popolna osredotočenost na poslušalca,

-

poslušalec ne sme biti obremenjen s svojimi problemi,

-

imeti mora dovolj prosto pot za ustvarjalnost, da jo lahko ubesedi,

-

imeti mora empatijo za drugega človeka,

-

empatija omogoča zmožnost ljubezni (Zanjo je ljubezen razumevanje.),

-

razumevanje in ljubezen sta neločljiva; če se ločita, postane poslušanje razumsko
in vrata k resničnemu razumevanju so zaprta.

Razbremenjujoče poslušanje zahteva veliko časa, potrpljenja in samodiscipline poslušalca.
Potreba po takem poslušanju je velika, saj ljudje v vsakdanjem življenju naletimo na različne
stiske, težave, pa tudi na veselje in srečo. Vse to želimo deliti z nekom, bodisi da bi nam bilo
lažje, bodisi da bi še koga drugega razveselili. Če nekoga muči problem, potem potrebuje
popolno pozornost poslušalca. Poslušalec mora ustvariti spodbudno atmosfero, da bo pogovor
potekal sproščeno.
Največja težava pri takem poslušanju je prezgodnje vrednotenje govorčevega sporočila in
dajanje nasvetov. Nemalokrat slišimo: «Počakaj, da ti povem do konca!« Zapomniti si
moramo, da pogosto lahko govorec že sam reši težave tako, da jih ubesedi. Tako se jih zave,
jih analizira in dobi vpogled vanje. Zato imejmo v mislih stavek: »Včasih pomaga, če se o
stvareh pogovorimo« (prav tam).

5. DOŽIVLJAJSKO POSLUŠANJE

Pri doživljajskem poslušanju so vpletena človekova čustva, ki jih sproži zvok. Tako
poslušanje je odvisno od samega vira zvoka in pa tudi od poslušalcev ter njihovih zmožnosti
zaznavanja zvoka. Na zaznavanje lahko vplivajo človekove izkušnje, okolje in širša kultura.
»Doživljajsko poslušanje govorjenega jezika je kompleksnejše kot doživljajsko poslušanje
glasbe« (Plut - Pregelj, 2012, str. 103). Pri poslušanju govora mora biti poslušalec
osredotočen na govorca.

Doživljanje poslušanega je lahko tudi spodbuda, da želimo poslušano razumeti.
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2. 2. 4. POSLUŠANJE V ŠOLI
Kot sem že izpostavila, se predšolski otroci učijo jezika pretežno s poslušanjem. Francka
Mravlje je zapisala: »Mlajši učenci, ki še ne berejo in pišejo, se v celoti učijo s poslušanjem«
(1999, str. 23). Sposobnost poslušanja pri predšolskih otrocih se v glavnem oblikuje s
posnemanjem odraslih. Šele kasneje v šoli se začne razvijati sposobnost poslušanja kot
stranski produkt pri učenju branja, govora in drugih dejavnostih. Ker poteka razvijanje
poslušanja na nezavedni ravni in se ga kot procesa ne zavedamo, ga premalo upoštevamo
(Plut - Pregelj, 1990).

Skozi stoletja so se oblikovala številna načela, ki naj bi jih učitelji upoštevali pri poučevanju.
Dobro podlago za posodobitev didaktičnih načel ponuja psiholog Jerome Burner, eden izmed
stebrov kognitivne revolucije. Načela, ki so med drugim nastala pod velikim vplivom teorij
Vigotskega, izražajo pojmovanje odnosov med kulturo in izobraževanjem ter praktične
posledice za neposredno delo pri poučevanju. V njih poudarja pomembnost učenčeve
dejavnosti, zavestnosti procesov učenja in dialoga, saj vse to omogoča, da učenci razumejo
učne vsebine in oblikujejo pomensko znanje. S poslušanjem in govorjenjem so neposredno
povezana naslednja tri načela:
-

sodelovalno načelo,

-

načelo identitete in samospoštovanja,

-

pravilo pripovednosti.

(Plut - Pregelj, 2012).

V preteklosti se je premalo pozornosti namenjalo medosebnosti pri poučevanju in učenju.
Oklepali smo se eksplicitnega, neposrednega prenašanja znanja na učence. S tem smo
vzdrževali podobo vsevednega učitelja in nevednega učenca (Plut - Pregelj, 2012).
Na tak način seveda nismo mogli razvijati učenca v celovito osebnost, ki bo brez sramu
izražala svoje mnenje. Učenec je bil prestrašen ter v zadregi, da bo povedal kaj narobe in da
se mu bodo sošolci posmehovali ali še huje - da se mu bo učitelj. Ta teza žal ponekod drži še
danes.
Naloga šole je razvijati osebnost učenca, njegovo identiteto in samospoštovanje. Napake,
neuspeh in negativno ocenjevanje okolice, posebej če se to dogaja pogosto, spodbujajo v
učencu številna negativna čustva, ki se kažejo v pomakanju samospoštovanja, pa tudi v
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izogibanju delu, da ne bi doživljali vnovičnih neuspehov. Toda neuspeh in napake bi morali
biti pozitivna spodbuda za učenje (Plut - Pregelj, 2012, str. 112).
Otrokom moramo pomagati in jih navajati na večjo pozornost in koncentracijo pri pouku.
Zaradi več različnih tipov otrok moramo upoštevati uspešnost otrokovega delovanja in
poučevanje prilagoditi vsakemu posamezniku. Strmeti moramo k temu, da težave na področju
pozornosti in koncentracije omilimo oz. odpravimo, to pa lahko storimo z različnimi vajami
(Mravlje, 1999).
Dober učitelj je v otrokovem razvoju eden izmed ključnih dejavnikov, kakšen poslušalec bo
postal otrok. Otroci pogosto ne vedo, kako naj oblikujejo svoje misli in tu nastopi učitelj.
Poslušati mora njihovo govorjenje in jim pomagati oblikovati misli s povzemanjem in
podvprašanji. Zato je izrednega pomena, da je učitelj tudi dober improvizator, na tak način
sproti prilagaja poučevanje ter upošteva učence. Tako učenci dobijo pozitivno samopodobo,
saj so bili poslušani in upoštevani, to pa je ključnega pomena za razvoj dobrega govorca in
poslušalca (Plut - Pregelj, 2012).

Učitelj pa seveda ne more vsakič vplivati na učence, tako npr. ne more neposredno vplivati na
njihova čustva in notranje doživljanje. Čustveno inteligentni posamezniki so notranje gotovi
in stabilni ter so sposobni pravilnega doživljanja in primernega izražanja svojih čustev in
potreb. V odnosu do sebe in do drugih so razumevajoči in pravični. Tako npr. učenec, ki se
zaveda svojih čustev, bolj zavestno uravnava njihovo delovanje na njegove miselne procese
kot nekdo, ki se prepušča »sanjanju« in s tem onemogoči zaznavo in predelavo informacij
med potekom poslušanja.« Čustva so za poslušanje še posebej pomembna zaradi hitro
minljive narave izgovorjenih besed. Te pri poslušalcih pogosto sprožijo čustvene odzive, ne
da bi se jih sploh zavedali, in pomembno vplivajo na pozornost, procese izbiranja slušnih
dražljajev ter njihovo interpretacijo« (prav tam, str. 55).
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3. EMPIRIČNI DEL
3. 1. OPREDELITEV PROBLEMA
Poslušanje je sestavni del vsakdanjega življenja. Omogoča nam komunikacijo in vzdrževanje
medosebnih odnosov. Že stari grški filozof Epiktet je zapisal: »Imamo dvoje ušes in ena usta,
da bi lahko dvakrat toliko poslušali kot govorili.« Ker pa se pozornost, povezana s
komunikacijo, posveča predvsem govorjenju, sem se odločila, da v diplomski nalogi proučim,
kako poteka poslušanje v razredu.

Ker se mi je ponudila priložnost, da v okviru Erasmus programa spoznam delo učitelja na
Kanarskih otokih (Gran Canaria, Las Palmas), nameravam v nalogi primerjati, kako razumejo
pomen poslušanja v razredu učitelji in učenci v dveh različnih kulturah: slovenski in španski.
Za razvoj poslušanja je pomembno tudi okolje, ki vpliva na to, ali se bo učenec razvil v
dobrega poslušalca, ali ne (Plut-Pregelj, 2012). V nalogi želim primerjati oba šolska sistema
ter ugotoviti podobnosti in razlike v razumevanju pomena poslušanja pri pouku.
3. 1. 2. CILJI
Primerjava poslušanja pri španskih in slovenskih učencih, v obdobju zgodnjega mladostništva
(v starosti od 12 do 14 let), z namenom, da bi ugotovili podobnosti in razlike v komunikaciji v
razredu s poudarkom na poslušanju.
3. 1. 3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali obstaja razlika v poslušanju pri pouku med učenci v različnih kulturah?
2. Ali obstaja razlika v poslušanju med spoloma?
3. Kako razumejo pomen poslušanja slovenski in kako španski učitelji?

Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja smo postavili sledeče hipoteze:

H1: Kultura s karakteristikami komunikacije vpliva na razlike v poslušanju učencev.
H2: So razlike v poslušanju med spoloma.
H3: Slovenski učitelji bolj poudarjajo pomen poslušanja učencev.
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3. 2. METODA
Izbrali smo si kombinacijo kvalitativne in kvantitativne metode. Med učitelji smo izvedli
študijo primera (kvalitativna metoda), med učenci pa lestvico trditev (kvantitativna metoda).
3. 2. 1. VZOREC
Tabela 2: Število sodelujočih učencev glede na državo in spol
ŠPANIJA
DEČKI
DEKLICE
Vsi
sodelujoči
Vsi
sodelujoči
(%)

18
19

Vsi
Vsi
SLOVENIJA
sodelujoči
sodelujoči
(%)
16
34
46,6
20
39
53,4

37

36

73

/

50,7

49,3

/

100

Tabela 3: Število sodelujočih učiteljev
ŠTEVILO SPOL DRŽAVA

LETA
POUČEVANJA

PREDMET POUČEVANJA

1.

M

ŠPA

17

Profesor tehnologije

2.

Ž

ŠPA

34

Profesorica angleščine

3.

Ž

ŠPA

28

Profesorica matematike

4.

Ž

ŠPA

28

Profesorica biologije

5.

Ž

SLO

10

Profesorica angleščine

6.

Ž

SLO

3

Profesorica angleščine

7.

Ž

SLO

1

Profesorica kemije

8.

Ž

SLO

1

Profesorica matematike

9.

Ž

SLO

6

Profesorica sociologije

V raziskavo smo vključili 73 učencev slovenskih in španskih razredov.
V Španiji sta bila to dva razreda, ki sta štela skupaj 37 učencev, od tega 18 dečkov in 19
deklic. V Sloveniji pa dva razreda, ki sta štela 36 učencev, od tega 16 dečkov in 20 deklic.
Poleg učencev pa so v raziskavi sodelovali tudi učitelji, in sicer 9 učiteljev. Štirje učitelji so iz
Španije, pet pa jih je iz Slovenije. Intervju je strukturirani in zajema 10 osnovnih vprašanj.
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Vsi intervjuvanci so po izobrazbi učitelji. Tri učiteljice poučujejo angleščino; dve sta iz
Slovenije, tretja iz Španije. Dve učiteljici poučujeta matematiko; ena je iz Slovenije, druga iz
Španije. Dve učiteljici poučujeta biologijo; ena je iz Slovenije, druga iz Španije. Španski
učitelj poučuje tehnologijo in pedagoginja iz Slovenije poučuje sociologijo. Učitelji imajo
med enim letom in 34. leti izkušenj s poučevanjem. V Španiji sem intervju izvedla z učitelji z
več let izkušnjami pri poučevanju, medtem ko so slovenski učitelji dokaj mladi ter na začetku
svojih karier.

3. 2. 2. PRIPOMOČKI
Pri raziskovanju smo uporabili:
•

lestvico trditev s sedemnajstimi trditvami, ki se nanašajo na poslušanje,

•

strukturiran intervju, ki zajema 10 vprašanj, od tega 2 odprtega tipa in 8 zaprtega tipa.

Lestvica trditev
Lestvico trditev (Priloga 1: str. 57, Priloga 2: str. 58) smo povzeli po strokovni literaturi iz
poslušanja. Nekaj trditev, ki so se nam zdele primerne za proučevanje naših hipotez smo
povzeli iz novejše knjige Leopoldine Plut – Pregelj (2012), ostale trditve pa iz knjige Pozorno
poslušanje z razumevanjem (Mravlje, 1999).
Trditve smo razvrstli v pet sklopov:
1. osredotočenost na sogovorca: učenci se v šoli trudijo poslušati, slišijo vse kar jim učiteljica
reče, tudi če jim ni zanimivo poslušajo ter se koncentrirajo na govorčevo sporočilo (trditve: 1.,
2., 3., 13.)
2. obremenjenost poslušalca s svojimi problemi: učenci hitro najdejo stvari s katerimi se ne
strinjajo in potem nehajo poslušati, ob dolgočasenju hitro spremenijo temo ter poslušajo le
tisto, kar sami želijo (trditve: 6., 8., 14.)
3. poslušen učenec: učenec vedno odgovarja na učiteljeva vprašanja in učitelja ne prekinja
medtem, ko on govori (trditvi: 11., 17.)
4. dolgočasenje med poukom (trditev: 10.)
5. poslušanje iz strahu pred kaznijo (trditev: 4.)
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Strukturiran intervju
Vprašanja o poslušanju, ki smo jih zastavili intervjuvancem, sem sestavila sama. Rezultate
smo glede na odgovore razvrstili v 6 pomenskih sklopov:
1. asociacija ob besedi poslušanje,
2. razred glede na poslušnost in sodelovanje,
3. reševanje težav,
4. prepoznavanje neposlušanja,
5. pojavljanje neposlušanja,
6. razlog za neposlušanje.

3. 2. 3. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Izvedba raziskave je potekala na OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici ter na šoli IES
Schamann v Las Palmasu. Učencem smo razdelili liste s sedemnajstimi trditvami, da vsako
trditev označijo v kolikšni meri se z njo strinjajo (skoraj nikoli, včasih, pogosto, skoraj
vedno). V Španiji so posamezne trditve med učno uro angleškega jezika sproti prevajale
učiteljice angleškega jezika. Sama sem bila na razpolago za dodatna pojasnila (Priloga 2: str.
51). Tudi slovenskim učencem sem bila osebno na razpolago za dodatna pojasnila. Intervjuje
sem s posameznim učiteljem izvedla na zgoraj omenjenih šolah glede na dogovor po pouku.

3. 2. 4. OBDELAVA PODATKOV
Podatke, pridobljene z lestvico trditev, smo vnesli v tabelo v Excel programa. Nekatere
posamezne trditve (Graf 1 in 2: trditev št. 3, Graf 3: trditev št. 6, Graf 4: trditev št. 8, Graf 5 in
6: trditev št. 11, Graf 7 in 8: trditev št. 17, Graf 9 in 10: trditev št. 10, Graf 11 in 12: trditev št.
4) sem prikazala grafično tako, da sem vnesla frekvence odgovorov o stopnji strinjanja
proučevane skupine z njo. Izrisani stolpčni grafi v odstotkih prikazujejo podobnosti in razlike
bodisi med španskimi in slovenskimi učenci, bodisi med dečki in deklicami. Za izračun ttestov smo uporabili program SPSS 16.0 za Windows (Statistical Package for social
Sciences). Lestvice trditev smo ustrezno označili: za vsakega izmed sodelujočih učencev smo
vnesli šifre - deček, deklica, slovenec, španec in številko ob vsaki trditvi glede na stopnjo
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njegovega strinjanja (1 - skoraj nikoli, 2 - pogosto, 3 - včasih, 4 - skoraj vedno). S
Kolmogorov-Smirnovim testom normalnosti distribucije smo preverili, ali so podatki, ki smo
jih vnesli, porazdeljeni normalno. Test je potrdil ustreznost distribucije za izračun
pomembnosti razlik v povprečju odgovorov med primerjanimi skupinami s t-testom za
neodvisne vzorce. Siginifikantnost razlik smo preverjali na podlagi pet odstotnega tveganja
(p<0,05).
Podatke, pridobljene z intervjuji, smo vnesli v tabelo v Wordu ter jih po kategorijah razvrstili
in združili v podobne sklope. Ti so nam pokazali, kje so odgovori podobni ter kako in na
kakšen način razmišljajo učitelji v Sloveniji in Španiji. Tako smo preverili še zadnjo, tretjo
hipotezo.
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V tem poglavju bomo predstavili kako so na vprašanja o poslušanju odgovarjali učenci iz
Slovenije in kako učenci iz Španije, ter analizirali odgovore pridobljene z intervjuji učiteljev.

4. 1. RAZLIKA V POSLUŠANJU UČENCEV GLEDE NA KULTURO IN
SPOL
V nadaljevanju primerjamo odgovore učencev o poslušanju glede na okolje, iz katerega
prihajajo ter glede na njihov spol.

4. 1. 1. OSREDOTOČENOST NA SOGOVORCA
Tabela 4: Prikaz trditev, ki se nanašajo na osredotočenost na sogovorca
TRDITVE:
V šoli se trudim poslušati.
Slišim vse, kar učiteljica reče.
Tudi, če mi ni zanimivo, poslušam.
Koncentriram se na govorčevo sporočilo, ne na njegov zunanji videz.

V tabeli 4 lahko vidimo, s katerimi trditvami smo si pomagali pri analizi odgovorov o tem,
kako so sodelujoči osredotočeni na sogovorca. Vse trditve so izjemno pomembne in nam
prikazujejo, kakšen poslušalec je vprašani.
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Tabela 5: Frekvence odgovorov strinjanja glede na spol in džavo
SLOVENIJA
OSREDOTOČENOST
NA SOGOVORCA
DEKLETA

ŠPANIJA

VSI

f

%

FANTJE DEKLETA FANTJE DEKLETA
f
%
f
%
f
%
f
%

Skoraj nikoli

1

1,2

2

3,1

2

2,6

3

4,1

3

1,9

5

3,7

Včasih

14

17,5

14 21,9

9

11,8

12 16,7

23

14,7

26

19,1

Pogosto

35

43,8

31 48,4

37

48,7

38 52,8

72

46,2

69

50,7

Skoraj vedno

30

37,5

17 26,6

28

36,9

19 26,4

58

37,2

36

26,5

80

100

64

76

100

72

156

100

136

100

100

100

FANTJE
f
%

Opombe: f – število izbranih odgovorov, % - izbrani odgovori v odstotkih
V tabeli 5 smo prikazali odgovore 73 učencev: 36 slovenskih in 37 španskih, od tega 34
dečkov in 39 deklic, za štiri trditve, ki smo jih smiselno povezali v sklop: osredotočenost na
sogovorca. Da je za razbremenjujoče poslušanje eno izmed temeljnih pravil ravno
osredotočenost na sogovorca, je opozoril že Eric Fromm (v Plut – Pregelj, 2012). Brez tega
poslušanje ne bi imelo smisla, zato je izrednega pomena, da je poslušalec zbran in popolnoma
osredotočen na govorčevo sporočilo. Iz tabele 5 je razvidno, da so tako slovenski kot tudi
španski učenci izbrali največkrat odgovor pogosto.
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Tabela 6: Pomembnost razlik v povprečjih med skupinami učencev glede na osredotočenost

SPOL

DRŽAVA

na sogovorca.

SLO

N

M

SD

36

3, 09

0,51

ŠPA

37

3,11

0,52

DEKLETA

39

3,19

0,52

FANTJE

34

3,00

t

p

-0,148

0,882

1,575

0,120

0,49

N – število učencev, M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, t – vrednost
preizkusa, p – stopnja značilnosti.

Iz rezultatov t-testa lahko razberemo, da so vprašani učenci obeh držav v povprečju
osredotočeni na sogovorca, saj so v vseh primerjanih skupinah učenci največkrat označili na
vprašanja o poslušanju, ki so izpostavljala osredotočenost na sogovorca, odgovor pogosto.
Standardni odklon nam prikazuje, da je malo višja razpršenost okoli povprečne vrednosti pri
Špancih in dekletih, vendar so rezultati t-testa za neodvisne spremenljivke pokazali, da ne
obstajajo statistično pomembne razlike med državama niti med spoloma.
Kot posamezno trditev iz tega sklopa ob koncu proučevanja osredotočenosti na sogovorca pa
izpostavljam trditev »Tudi če mi ni zanimivo, poslušam.«, ker je le-ta pokazala največ razlik
tako med državama kot tudi med spoloma. Odgovori so prikazani na Grafu 1, to se nanaša na
obe državi, prikaz iste trditve glede na spol pa je prikazan na Grafu 2.
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Graf 1: Odgovori učencev o poslušanju, tudi če jih ne zanima, glede na državo.
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Graf 2: Odgovori učencev o poslušanju, tudi če jih ne zanima, glede na spol.

Plut-Pregelj (2012, str. 233) govori o pravilih poslušanja in prvo pravilo je, da v »govorjenem
besedilu poslušalec skuša najti nekaj, kar je zanimivo tudi zanj. Pogost izgovor slabih
poslušalcev je, da jih tema ne zanima«. V zgornjih grafih smo dobili vpogled v to, kako se
učenci obnašajo, ko jih tema ne zanima. Podatki so pokazali sledeče: skoraj nikoli se ne trudi
s poslušanjem 5 % Špancev in 3 % Slovencev. Včasih se trudi 36 % Slovencev in 24 %
Špancev. Za odgovor pogosto se je odločilo 51 % Špancev in 44 % Slovencev, zadnji
odgovor, skoraj vedno, pa je izbralo 19 % Špancev in 17 % Slovencev.
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Iz tega lahko razberemo, da se španski učenci, glede na odstotke, v povprečju nekoliko bolj
trudijo s poslušanjem kot slovenski učenci. Pri slednjih je zanimivo le odstopanje pri
odgovoru včasih, saj so samo ta odgovor izbrali večkrat kot španski učenci.
Ko smo ugotavljali, če je kakšna razlika med spoloma, pa smo prišli do sledečih rezultatov:
skoraj nikoli je odgovorilo 4 % fantov in 0 % deklet. Največja razlika pa se je pokazala pri
odgovoru včasih in odgovoru pogosto. Prvega so večkrat izbrali fantje, odgovor pogosto pa je
bla glavna izbira deklet. Odgovor včasih je izbralo 42 % fantov in 24 % deklet. Odgovor
pogosto pa 54 % deklet in 42 % fantov. Skoraj vedno, kljub nezanimivosti teme, posluša 12 %
fantov in 22 % deklet. Iz tega sledi vidna razlika pri dekletih, ki se bolj trudijo s poslušanjem
kot fantje.
4. 1. 2. OBREMENJENOST POSLUŠALCA S SVOJIMI PROBLEMI
Tabela 7: Prikaz trditev, ki se nanašajo na pravilo – poslušalec ne sme biti obremenjen s
svojimi problemi
TRDITVE:
Hitro mi uspe najti stvari, s katerimi se ne strinjam in potem neham
poslušati, ker pripravljam svoje argumente
Ko se začnem dolgočasiti ali se počutim neprijetno, hitro spremenim temo
Poslušam samo tisto, kar želim slišati, ne pa celotnega sporočila

V tabeli 7 lahko razberemo trditve, s katerimi smo si pomagali pri analizi odgovorov kako so
sodelujoči med poslušanjem obremenjeni s svojimi problemi.
Tabela 8: Frekvence odgovorov strinjanja v kolikšni meri je poslušalec obremenjen s svojimi
problemi in kako ti vplivajo na poslušanje
VSI
SLOVENIJA
ŠPANIJA
OBREMENJENOST
S SVOJIMI
DEKLETA FANTJE DEKLETA FANTJE DEKLETA FANTJE
PROBLEMI
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
Skoraj nikoli
22 36,7 17 35,4 15 26,3 7
13 37 31,6 24 23,5
Včasih
18
30
20 41,7 3
5,3 14 25,9 21 17,9 34 33,3
Pogosto
16 26,7 5 10,4 20 35,1 26 48,1 36 30,8 31 30,4
Skoraj vedno
4
6,6
6 12,5 19 33,3 7
13 23 19,7 13 12,7
60
100 48 100 57
100 54 100 117 100 102 100
Opombe: f – število izbranih odgovorov, % - izbrani odgovori v odstotkih
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V tabeli 8 smo prikazali tri različne trditve združene v en sklop in sicer: obremenjenost
poslušalca s svojimi problemi ob poslušanju. Eric Fromm (v Plut-Pregelj, 2012) je med
svojimi pravili in normami zapisal tudi, da poslušalec ne sme biti obremenjen s svojimi
problemi dokler posluša, kajti to bi lahko vplivalo na njegovo dojemanje in če bi bil čustveno
vpleten v sporočilo, potem govorec ne bi bil več na prvem mestu temveč bi bil na prvem
mestu on sam.
Iz tabele 8 je razvidno, da so slovenska dekleta najmanj obremenjena s svojimi problemi
medtem ko poslušajo. To so potrdile z odgovorom skoraj nikoli s 36,7%. Takoj za njimi so
bili slovenski fantje, ki so z 41,7 % odgovarjali, da so včasih obremenjeni s svojimi problemi.
Pri špansko vprašanih učencih pa lahko vidimo, da so tako dekleta kot tudi fantje najbolj
pogosto izbrali ravno odgovor pogosto, kar pomeni, da so španski vprašanci bolj obremenjeni
s svojimi problemi medtem ko poslušajo kot pa slovenski.
Tabela 9: Pomembnost razlik v povprečjih med skupinami učencev glede na obremenjenost

SPOL

DRŽAVA

poslušalca s svojimi problemi

SLO

N

M

SD

36

2,02

0,55

ŠPA

37

2,68

0,79

DEKLETA

39

2,38

0,84

FANTJE

34

2,32

t

p

-4,175

0,000

0,346

0,730

0,67

N – število učencev, M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, t – vrednost
preizkusa, p – stopnja značilnosti.

Tako kot smo že v zgornjih tabelah prikazali lahko s t-testom dokončno tudi potrdimo, da
obstajajo razlike med anketiranimi učenci iz Slovenije in Španije, pri sklopu trditev
obremenjenost s svojimi problemi pri poslušanju. Povprečna vrednost se je tako pri španskih
učencih za sklop trditev, ki označujejo kako je poslušalec obremenjen s svojimi problemi,
razikovala od slovenske povprečne vrednosti za eno stopnjo po ocenjevalni lestvici. Slovenski
učenci so večkrat izbrali odgovor včasih, španski učenci pa odgovor pogosto. Standardni
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odklon prikazuje nam prikazuje, da je višja razpršenost okoli povprečne vrednosti pri Špancih
(SD = 0,79), kar pomeni, da so se španski učenci tudi bolj razlikovali pri podajanju
odgovorov glede obremenjenosti s svojimi problemi med poslušanjem. Rezultati t-preizkusa
za neodvisne spremenljivke nam tako potrdijo, da med državama obstajajo statistično
pomembne razlike na nivoju tveganja 0,05.
Izpostavili bi vse tri trditve, preko katerih smo prišli do takšnih rezultatov.
Tabela 10: Odgovori na posamezne trditve, ki prikazujejo, v kolikšni meri je poslušalec
obremenjen s svojimi problemi
SLOVENIJA
TRDITVE
1.
2.
3.

ŠPANIJA

DEKLETA

FANTJE

SKN VČ POG SKV SKN VČ POG SKV SKN VČ POG SKV SKN VČ POG SKV
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

36
31
42

39
31
36

17
31
11

8
7
11

16 19
16 11
27 16

43
49
33

22
24
24

35 19
21 14
43 24

30
43
19

16
22
14

15 42
27 38
27 35

35
23
15

8
12
23

Opombe: SKN – skoraj nikoli, VČ – včasih, POG – pogosto, SKV – skoraj vedno, 1. - Hitro mi uspe najti stvari,
s katerimi se ne strinjam in potem neham poslušati, ker pripravljam svoje argumente, 2. - Ko se začnem
dolgočasiti ali se počutim neprijetno, hitro spremenim temo, 3. - Poslušam samo tisto, kar želim slišati, ne pa
celotnega sporočila.

V zgornji tabeli lahko primerjamo posamezne odgovore vseh treh trditev glede na državo in
glede na spol. Če pogledamo odgovore vprašanih učencev glede na državi, lahko opazimo, da
so španski učenci večkrat izbirali odgovor skoraj vedno ter pogosto, kar pomeni, da se slabše
osredotočajo na samega posredovalca informacij in imajo več za opraviti s svojim lastnim
razmišljanjem. Pri teh istih trditvah glede na spol pa so se pri prvih dveh trditvah boljše
izkazali fantje, saj so bile njihove izbire večkrat, skoraj nikoli ter včasih, kar pomeni, da se
bolj osredotočajo na sporočevalca kot na svoje probleme.
Na pozornost pri pouku vplivajo notranji in zunanji dejavniki (Kompare idr., 2002) in s
trditvijo »Hitro mi uspe najti stvari, s katerimi se ne strinjam in potem neham poslušati, ker
pripravljam svoje argumente« smo ugotavljali, v kolikšni meri vplivajo ti dejavniki na učence
in posledično na njihovo poslušanje pri pouku. Bolj podroben prikaz za omenjeno trditev
glede na državo smo predstavili z grafom.
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Graf 3: Odgovori učencev, koliko so pozorni pri pouku.

Rezultati kažejo naslednje: odgovor skoraj nikoli je pri prvi trditvi izbralo 16 % Špancev ter
36 % Slovencev. Za odgovor včasih se je odločilo 19 % Špancev in 39 % Slovencev. Pri
odgovoru pogosto je situacija ravno obratna, in sicer izbralo ga je 43 % Špancev in 17 %
Slovencev, za odgovor skoraj vedno pa je bilo 22 % Špancev in 8 % Slovencev. Iz tega lahko
razberemo, da se 65 % španskih otrok pogosto in skoraj vedno posveča iskanju in
pripravljanju svojih argumentov. 75 % slovenskih otrok pa se skoraj nikoli in le včasih
posveti iskanju in pripravi svojih argumentov, kar pomeni, da se bolj osredotočajo na samega
posredovalca informacije.
Pri preverjanju razlike glede na spol pri prvi trditvi, pa smo dobili naslednje rezultate: skoraj
nikoli ne neha poslušati, zato da bi pripravili svoje argumente, 15 % fantov in 35 % deklet.
Odgovor včasih se je v 42 % pokazal pri fantih in 19 % pri dekletih. Odgovor pogosto je
izbralo 35 % fantov in 30 % deklet. Skoraj vedno pa je zabeležilo ta odgovor 8 % fantov in 16
% deklet. Razberemo lahko, da je povprečje med fanti in dekleti tukaj zelo podobno. Dekleta
so v 54 % izbrale odgovora skoraj nikoli ter včasih, fantje pa so ta dva odgovora izbrali v 57
%. Kar pomeni, da se jih več kot polovica zelo redko zamoti s svojimi mislimi in iskanjem
svojih argumentov ter raje poslušajo sogovorca v celoti.
S trditvijo »Ko se začnem dolgočasiti ali se počutim neprijetno, hitro spremenim temo.« smo
preverjali kako hitro poslušalec spremeni temo. Dobri poslušalci poslušajo tudi, če jim tema
ni všeč, saj nadzirajo svoja čustva in vedenje. Slabi poslušalci pa pogosto skačejo v besedo ter
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izražajo svoje ideje, s katerimi najpogosteje prezgodaj vrednotijo sporočilo (Plut - Pregelj,
2012). S to trditvijo smo ugotavljali, v kolikšni meri otroci sledijo sporočevalcu kljub temu,
da jih tema ne zanima in se ob njej počutijo nelagodno. 31 % Slovencev je odgovorilo skoraj
nikoli, včasih ter pogosto. Skoraj vedno pa le 7 % Slovencev. Medtem ko so španski otroci
odgovarjali nekoliko drugače, in sicer skoraj nikoli ne spreminja teme 16 % Špancev, včasih
11 % Špancev, pogosto 49 % Špancev ter skoraj vedno 24 % Špancev. Iz tega lahko
razberemo, da se Španci bolj pogosto izvijajo iz pogovora, pri katerem se počutijo nelagodno
oz. zdolgočaseno.
Glede na spol pa se je pri tej trditvi pokazala očitna razlika, ki smo jo predstavili s spodnjim
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grafom.
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Graf 4: Odgovori učencev ob spreminjaju teme ob nelagodju.

Kar 65 % deklet pogosto ali skoraj vedno spremeni temo, ko se počuti nelagodno. Fantje pa
jo v 65 % skoraj nikoli ali le včasih spremenijo. Če rezultate pogledamo malce bolj podrobno,
so bili odgovori naslednji: skoraj nikoli teme ob nelagodju ne spreminja 27 % fantov ter 21 %
deklet. Včasih temo spremeni 38 % fantov ter 14 % deklet. Pogosto temo spremeni 23 %
fantov ter 43 % deklet in skoraj vedno temo spremeni 12 % fantov ter 22 % deklet. Torej
lahko zatrdimo, da dekleta večkrat ob nelagodju spremenijo temo, kar jih ne označuje za
boljše poslušalke od fantov.
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Pri zadnji trditvi »Poslušam samo tisto, kar želim slišati, ne pa celotnega sporočila.« smo
preverjali, če učenci poslušajo le tisto, kar želijo slišati, ali poslušajo celotno sporočilo. »Slabi
poslušalci so usmerjeni v posamezne podatke, ne vidijo pa vodilne ideje« (Plut - Pregelj,
2012, str. 233). Pri tej trditvi so se pokazale razlike glede na državo, zato jo prikazujemo še z
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Graf 5: Odgovori učencev ali poslušajo samo tisto, kar želijo slišati.

Skoraj nikoli ne posluša zaradi lastnih interesov 27 % Špancev in 42 % Slovencev. Včasih
posluša zaradi lastnih interesov 16 % Špancev in 36 % Slovencev. Pogosto posluša zaradi
lastnih interesov 33 % Špancev in 11 % Slovencev. Skoraj vedno pa posluša na tak način 24
% Špancev in 11 % Slovencev. Iz tega lahko sklepamo, da slovenski učenci, v primerjavi s
španskimi, poslušajo celotno sporočilo, ne glede na lastne interese in bistvo, kakšno je celotno
sporočilo.
Največja razlika pri spolu pa se je pokazala pri izbiri odgovora skoraj nikoli. 43 % deklet je
odgovorilo, da skoraj nikoli ne poslušajo le tistega, kar želijo slišati, temveč celotno sporočilo.
Na ta isti odgovor pa je odgovorilo le 27 % fantov. Odgovor včasih je izbralo 35 % fantov pa
24 % deklet. Odgovor pogosto je bil prisoten pri 15 % fantov ter 19 % deklet. Skoraj vedno
pa je odgovorilo 23 % fantov in 14 % deklet.
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4. 1. 3. POSLUŠEN UČENEC
S trditvama »Ko učitelj postavi vprašanje, vedno odgovorim« ter »Prekinjam učitelja, medtem
ko govori«

smo hoteli preveriti, kako poslušen je učenec pri pouku ter kako sodeluje.

Sodelovanje pri pouku je izrednega pomena. Pouk naj poteka v pogovoru, če hoče biti
uspešen (Plut - Pregelj, 2012). Če učenci sodelujejo, pomeni tudi da poslušajo in sledijo
pouku.

Tabela 11: Pomembnost razlik v povprečjih med skupinami učencev glede na poslušost

SPOL

DRŽAVA

učenca

SLO

N

M

SD

36

3,21

0,51

ŠPA

37

2,80

0,68

DEKLETA

39

3,17

0,67

FANTJE

34

2,81

t

p

2,917

0,005

2,527

0,014

0,54

N – število učencev, M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, t – vrednost
preizkusa, p – stopnja značilnosti.

Rezultati t-testa nam prikazujejo, da obstajajo razlike v podajanju odgovorov pri sklopu kako
poslušen je učenec, kajti povprečne vrednosti se razlikujejo tako na državo kot tudi na spol.
Slovenski učenci so v povprečju poslušni saj so v primerjanih skupinah največkrat označili na
vprašanja o poslušanju, ki so izpostavila poslušnost učenca, odgovor pogosto (M = 3,21). Isti
rezultat se je pokazal tudi pri dekletih (M = 3,17). Španski učenci pa so na ta ista vprašanja,
odgovorili z večkratno izbiro odgovora včasih (M = 2,80), kar se je pokazalo tudi pri fantih
(M = 2,81). Standardni odklon nam pokaže, da je višja razpršenost okoli povprečne vrednosti
pri španskih učencih (SD = 0,68) ter pri dekletih (SD = 0,67). Na podlagi rezultatov tpreizkusa za neodvisne spremenljivke pridemo do ugotovitve, da obstajajo statistično
pomembne razlike tako med državama kot tudi med spoloma, kar pomeni, da se poslušnost
učenca razlikuje glede na državo in glede na spol.
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Za boljše razumevanje kakšno vlogo ima poslušen učenec v različnih državah in glede na spol

Število učencev v odstotkih (%)

pa smo posamezne trditve prikazali še z grafi.
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Graf 6: Odgovori učencev kako sodelujejo pri pouku, glede na državo.

Največ izbir, 43 %,

je pri Špancih za trditev »Ko učitelj postavi vprašanje, vedno

odgovorim« prejel odgovor včasih. Pri Slovencih pa odgovor pogosto, 39 %. Skoraj nikoli je
odgovorilo 3 % Špancev in 6 % Slovencev. Slovenci so odgovoru včasih dali 36 %, Španci pa
odgovoru pogosto 32 %. Odgovor skoraj vedno je izbralo 22 % Špancev in 19 % Slovencev.
Pri tej trditvi so si odgovori slovenskih in španskih učencev zelo podobni, pa vendar je
odstotek vseeno višji pri učencih v Španiji.
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Graf 7: Odgovori učencev kako sodelujejo pri pouku, glede na spol.

Ta ista trditev glede na spol pa je pokazala naslednje: skoraj nikoli ne odgovarja na učiteljeva
vprašanja 8 % fantov in 3 % deklet. Pri odgovoru včasih so bili fanti v odstotkih vipji, kajti
izbralo ga je 46 % fantov in 35 % deklet. Odgovor pogosto se je pojavil višje pri dekletih in
sicer 38 %, pri fantih pa 31 %. Odgovor skoraj vedno je izbralo 15 % fantov in 24 % deklet.

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko razberemo, da so za trditev kako učenci sodelujejo pri
pouku španski učenci in dekleta bolj poslušni.
Z Grafom 8 in Grafom 9 prikazujemo še drugo trditev »Prekinjam učitelja, medtem ko
govori« glede na državo in glede na spol.
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Graf 8: Odgovori učencev, kako prekinjajo učitelja medtem ko govori, glede na državo.
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Graf 9: Odgovori učencev, kako prekinjajo učitelja medtem ko govori, glede na spol.

Plut – Pregelj (2012, str. 233) pravi, da je »vsako učinkovito poslušanje usmerjeno v drugega«
S še zadnjo trditvijo »Prekinjam učitelja, medtem ko govori« smo hoteli ugotoviti, kako
poslušni so učenci glede na državo in glede na spol. Skoraj nikoli učitelja ne prekinja 35 %
Špancev ter 75 % Slovencev. Včasih ga prekinja 30 % Špancev in 22 % Slovencev. Skoraj
vedno pa učitelja prekinja 13 % Špancev in 3 % Slovencev. Kakor lahko razberemo iz grafa,
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so učenci v Sloveniji do učitelja bolj uvidevni, ter ga po večini skoraj nikoli ne prekinjajo,
medtem ko govori.
Skoraj nikoli pa učitelja ne prekinja 42 % fantov ter kar 76 % deklic, včasih učitelja prekinja
38 % fantov ter 8 % deklic. Pogosto ga prekinja 8 % fantov in deklet. Skoraj vedno pa ga
prekinja 12 % fantov in 8 % deklet. Iz tega lahko povzamemo, da so dekleta v veliki meri bolj
uvidevna do učitelja, saj ga kar v 76 % skoraj nikoli ne prekinjajo med govorjenjem.
Iz tega sledi, da so slovenski učenci ter dekleta pri trditvi »Prekinjam učitelja medtem ko
govori.« boljši poslušalci, kajti rezultati so pokazali, da ga ti dve skupini v povprečju manj
prekinjajo kot ostali.
4. 1. 4. DOLGOČASENJE MED POUKOM
Tabela 12: Frekvence odgovorov strinjanja glede na dolgočasenje med poukom
VSI
SLOVENIJA
ŠPANIJA
DOLGOČASJE
MED
DEKLETA FANTJE DEKLETA FANTJE DEKLETA FANTJE
POUKOM
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
23,1 10 29,4
Skoraj nikoli
4
20
6 37,5 5
26,3 4 22,2 9
Včasih
14
70
8
50
6
31,5 6 33,3 20 51,3 14 41,2
15,4
4 11,8
Pogosto
2
1 6,3
4
10
21,1 3 16,7 6
10,3
6 17,6
Skoraj vedno
0
1 6,3
4
0
21,1 5 27,8 4
100 34 100
20
100 16 100 19
100 18 100 39

Opombe: f – število izbranih odgovorov, % - izbrani odgovori v odstotkih
Pri tej trditvi smo učence spraševali po tem, kako se med poukom dolgočasijo. Raziskave so
pokazale, da so učenci, ki se med poukom dolgočasijo, slabši poslušalci od tistih, ki so med
poukom zbrani in poslušajo (Plut - Pregelj, 1990). V zgornji tabeli lahko opazimo veliko
razliko med slovenskimi ter španskimi poslušalci. Španski fantje in dekleta se v primerjavi s
slovenskimi učenci med poukom bolj pogosto dolgočasijo, saj so pri odgovaranju na
omenjeno trditev v večjem številu izbirali odgovor pogosto ter skoraj vedno.
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Tabela 13: Pomembnost razlik v povprečjih med skupinami učencev glede na dolgočasenje

SPOL

DRŽAVA

med poukom

SLO

N

M

SD

36

1,86

0,68

ŠPA

37

2,43

1,12

DEKLETA

39

2,13

0,89

FANTJE

34

2,18

t

p

-2,641

0,011

-0,209

0,835

1,06

N – število učencev, M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, t – vrednost
preizkusa, p – stopnja značilnosti.

Anketirani učenci iz Slovenije in Španije, ki so odgovarjali na trditve o dolgočasenju med
poukom, so potrdili, da obstajajo statistično pomembne razlike med državama. To smo
prikazali s t-preizkusom. Njihove povprečne vrednosti so se vidno razlikovale. Slovenski
učenci se v povprečju skoraj nikoli ali pa včasih dolgočasijo med poukom, medtem ko se
španski učenci v povprečju med poukom dolgočasijo pogosto. Pri španskih učencih smo
razbrali tudi višjo razpršenost okoli povprečne vrednosti (SD = 1, 12), slovenski učenci pa so
odgovarjali podobno (SD = 0,68).
Rezultati glede na spol niso potrdili statistično pomembnih razlik zatorej bi lahko rekli, da
obstaja verjetnost, da smo do razlik v našem vzorcu prišli po naključju.
Trditev iz sklopa o dolgočasenju med poukom pa prikazujemo še z grafoma.
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Graf 10: Odgovori učencev, koliko se med poukom dolgočasijo, glede na državo.

100
80
60
Fantje

40

Dekleta
20
0
Skoraj
nikoli

Včasih

Pogosto

Skoraj
vedno

Odgovori učencev

Graf 11: Odgovori učencev, koliko se med poukom dolgočasijo, glede na spol.

Pri tej trditvi so se tako izkazali za boljše poslušalce slovenski učenci ter dekleta.
Odgovori so bili sledeči: 24 % Špancev in 28 % Slovencev se med poukom skoraj nikoli ne
dolgočasi. 33 % Špancev in 61 % Slovencev se dolgočasi včasih. Pogosto se dolgočasi 19 %
Špancev in 8 % Slovencev. Skoraj vedno pa se dolgočasi 24 % Špancev in 3 % Slovencev.
Zanimalo pa nas je tudi, če se bo pokazala kakšna razlika med spoloma. Odgovori so bili
naslednji: skoraj nikoli in le včasih se med poukom dolgočasi 69 % fantov in 73 % deklet. Iz
tega sledi, da se oba spola v večjem številu med poukom ne dolgočasita.
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Podrobnejši rezultati pa so naslednji: skoraj nikoli 23 % fantov in 24 % deklet, včasih 46 %
fantov in 49 % deklet, pogosto 8 % fantov in 16 % deklet ter skoraj vedno 23 % fantov in 11
% deklet.
Hkrati pa gre opozoriti, da lahko na ne-poslušanje in ne-sodelovanje zaradi dolgočasenja
vpliva vrsta drugih zunanjih ter notranjih dejavnikov in da je takšne vrste ne-poslušanje
odvisno ne samo od učenca samega temveč tudi od okolja in učitelja. Dr. Plut - Pregelj (Plut Pregelj, 2012) pravi, da na poslušanje vplivajo tri tesno prepleteni dejavniki: zvočno okolje,
individualne lastnosti učenca ter organizacija pouka in socialni odnosi.

4. 1. 5. POSLUŠANJE IZ STRAHU PRED KAZNIJO
Gossem - Chelsom (1992) je napisala knjigo o disciplini v šolah in v enem izmed poglavij
govori ravno o tem, kako učence pripraviti do poslušanja na tak način, da ga v nič ne silimo,
temveč mu na njemu najkoristnejši način pokažemo, kaj bo s poslušanjem in sodelovanjem
pridobil ali izgubil. Gossen - Chelsom pravi, da je učence treba na prefinjen način motivirati,
da dosežemo želeno vedenje. Torej mora biti učenec notranje motiviran za poslušanje, da bi
postal dober poslušalec. Pri raziskovanju, kakšni poslušalci so španski in slovenski otroci in iz
kakšnih razlogov poslušajo, smo prišli do ugotovitev, ki jih bomo najprej predstavili z
Grafom 12 in Grafom 13.
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Graf 12: Odgovori učencev o poslušanju, zato da ne bodo kaznovani, glede na državo.
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Graf 13: Odgovori učencev o poslušanju, zato da ne bodo kaznovani, glede na spol.

Kar 51 % španskih otrok skoraj vedno posluša zato, da ne bi bili kaznovani. Na to isto izbiro
je odgovorilo 25 % otrok iz slovenske šole. Trditev pogosto je izbralo 28 % Slovencev in 11
% Špancev. Z izbiro včasih se je strinjalo 32 % Špancev in 22 % Slovencev. Velika razlika je
bila zopet pri izbiri skoraj nikoli, ki jo je izbralo 25 % Slovencev in 5 % Špancev.
Iz tega pridemo do zaključka, da otroci v Španiji v večini poslušajo iz razloga, da ne bi bili
kaznovani, medtem ko so otroci v Sloveniji drugačnega mnenja.
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Ko smo hoteli ugotoviti, če obstaja kakšna razlika glede na spol, so bili rezultati naslednji: 11
% fantov ter 16 % deklet skoraj nikoli ne posluša zato, da ne bi bili potem kaznovani. Včasih
jih s tega razloga posluša 31 % fantov ter 22 % deklet. Pogosto jih iz strahu pred kaznijo
posluša 23 % fantov in 16 % deklet. Skoraj vedno pa posluša zato, ker se boji kazni 35 %
fantov ter kar 46 % deklet.
Pri tej trditvi smo prišli do zaključka, da slovenski otroci poslušajo zato, ker jih zanima, ne pa
zato, ker bi bili v nasprotnem primeru kaznovani. Razberemo pa tudi, da so dekleta bolj
podvržena poslušanju, zato ker se bojijo kazni. Torej so fantje v tem primeru boljši poslušalci
kot dekleta.

Da bi te ugotovitve tudi znanstveno dokazali smo zopet uporabili t-test za neodvisne vzorce, s
katerim bomo lažje ugotovili ali obstajajo statistično pomembne razlike ali ne.
Tabela 14: Pomembnost razlik v povprečjih med skupinami učencev glede na poslušanje iz

SPOL

DRŽAVA

strahu pred kaznijo

SLO

N

M

SD

36

2,53

1,13

ŠPA

37

3,08

1,04

DEKLETA

39

2,87

1,15

FANTJE

34

2,74

t

p

-2,174

0,033

0,522

0,602

1,08

N – število učencev, M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, t – vrednost
preizkusa, p – stopnja značilnosti.

Anketirani učenci iz obeh držav so podali odgovore tako, da smo prišli s t-testom do
zaključka, da obstajajo statistično pomembne razlike med državama, ne pa tudi med spoloma.
Nivo tveganja 0,05 predstavlja 5 % verjetnost (ali manj), da smo prišli do razlik v našem
vzorcu po naključju, saj je naša stopnja značilnosti 0,033. Tako dekleta kot tudi fantje, v
povprečju z odgovorom pogosto, poslušajo zaradi strahu pred kaznijo. Glede na državo pa so
se za boljše poslušalce pokazali slovenski učenci, saj ti manj pogosto poslušajo zaradi strahu
pred kaznijo kakor pa španski učenci.
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Ob koncu smo proučili pomembnost razlik v sklopu vseh trditev glede na spol in državo.
V tabeli 15 so zajete vse trditve iz naše lestvice, ki smo jih postavili učencem. Z njimi
prikazujemo rezultate t-preizkusa med dvema državama ter med spoloma. Dodajamo pa tudi
povprečne vrednosti (M) ter standardne odklone (SD).
Tabela 15: Povprečne vrednosti, standardni odkloni in razlike oziroma podobnosti med

SPOL

DRŽAVA

učenci iz Slovenije in Španije ter dekleti in fanti glede na poslušanje

SLO

N

M

SD

36

2,90

0,30

ŠPA

37

2,90

0,36

DEKLETA

39

2,98

0,36

FANTJE

34

2,81

t

p

0,88

0,93

2,325

0,023

0,28

N – število učencev, M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, t – vrednost
preizkusa, p – stopnja značilnosti.

Anketirani učenci iz Slovenije in iz Španije so v povprečju odgovarjali na trditve tako, da smo
prišli do ugotovitve, da so oboji povprečni poslušalci (M = 2,90), ne glede na državo.
Standardni odklon nam prikazuje, da je višja razpršenost okoli povprečne vrednosti pri
Špancih (SD = 0,36). To pomeni, da se Španci v večji meri razlikujejo pri podajanju
odgovorov o poslušanju, kajti ti so bolj varirali. Rezultati t-preizkusa za neodvisne
spremenljivke pa so pokazali, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med državama.
To pomeni, da na osnovi podatkov iz vzorca in stopnje tveganja 0,05 lahko ovržemo hipotezo
1 (H1): Kultura s karakteristikami komunikacije vpliva na razlike v poslušanju učencev.
Pri hipotezi 2 (H2) pa smo predpostavili, da obstajajo razlike v poslušanju med spoloma. V
tabeli je prikazano povprečje ter standardni odklon poslušanja glede na spol. Razberemo
lahko, da imajo dekleta v povprečju višje rezultate (M = 2,98) ter da je tudi razpršenost
odgovorov pri dekletih večja (SD = 0,36) kot pri fantih. Na podlagi vzorčnih podatkov pa
lahko vidimo, da pri tej hipotezi obstajajo statistično pomembne razlike na nivoju tveganja
0,05, kar pomeni, da obstaja 5 % verjetnost (ali manj), da smo prišli do razlik v našem vzorcu
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po naključju. Torej lahko potrdimo postavljeno hipotezo, in sicer: Obstajajo razlike v
poslušanju med spoloma.

4. 2. POMEN POSLUŠANJA ZA UČITELJE

Odgovore na vprašanja o poslušanju (Priloga 5), ki smo jih pridobili s strukturiranim
intervjujem, smo glede na pomen razvrstili v šest pomenskih sklopov: asociacija ob besedi
poslušanje, razred glede na poslušnost in sodelovanje, reševanje težav, prepoznavanje
neposlušanja, pojavljanje neposlušanja ter razlog za neposlušanje. V nadaljevanju jih
kvalitativno opredelimo.

Asociacija ob besedi poslušanje

Ko smo učitelje vprašali na kaj pomislijo ob besedi poslušanje, smo dobili različne rezultate.
Dva učitelja sta poslušanje povezovala s spretnostjo, dva učitelja s pozornostjo ter trije učitelji
s komunikacijo, kar nam nakazuje, kako pester pomen ima beseda poslušanje. Zanimivo pa je
bilo tudi to, da sta dva učitelja dobila ob tej besedi asociacijo na neznanje, kar ju je verjetno
spomnilo na učence, ki ne znajo.

Razred glede na poslušnost in sodelovanje
Zanimalo nas ali učitelji menijo, da učenci v razredu sodelujejo in poslušajo. Štirje učitelji
pravijo, da imajo težave s poslušanjem v razredu, od tega so kar trije učitelji iz Španije,
medtem ko jih drugih pet trdi, da težav nimajo, ter da učenci poslušajo, od tega je le eden iz
Španije. Kar osem od devetih intervjuvancev pa se pohvali z dejstvom, da učenci pri pouku
sodelujejo. Torej bi lahko rekli, da so v španskih razredih večje težave s poslušanjem, vendar
je sodelovanje med poukom v obeh državah pohvalno. Zanimivo je, da učitelji ne povezujejo
poslušanja vedno s sodelovanjem, medtem ko lahko pri sklopu: obremenjenost poslušalca s
svojimi problemi vidimo, da so učenci pri trditvi glede na to koliko so pozorni pri pouku
odgovarjali presenetljivo boljše ravno španski učenci. Prav tako so pri sklopu o poslušnem
učencu Španci pokazali, da bolj sodelujejo pri pouku kot slovenski učenci.
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Reševanje težav

Ko sem učitelje vprašala, če menijo, da imajo težave s poslušanjem v razredu ter kaj storijo,
da ohranijo oziroma izboljšajo takšno stanje, so skoraj v večini odgovorili, da imajo težave.
Dva učitelja sta priznala, da imata resne težave, ta dva sta bila iz Španije. Šest učiteljev je
potrdilo, da imajo težave le včasih. Eden je zatrditi, da težav nima, ta je bil iz Slovenije.
Učitelji ponavadi te težave rešujejo s pogovorom (šest intervjuvancev), s pripravljanjem
zanimive ure (en intervjuvanec) ter navajanjem učencev na dvigovanje rok (en intervjuvanec).
Učitelji se zavedajo težav pri poslušanju, vendar jih vsi poskušajo reševati in to večinoma kar
s pogovorom. Vsi vprašani učitelji iz Španije so se strinjali, da s sodelovanjem lahko rešimo
vse težave ter da je pogovor ključ do uspeha, kar nam na preučevanem primeru pove, da so
Španci narod, ki se rad pogovarja. Pa vendar moramo opozoriti, da je to mnenje le štirih
intervjuvanih učiteljev, tako da ga težko primerjamo, zato bi bilo v te namene dobro opraviti
še kakšno obsežnejšo raziskavo.

Prepoznavanje neposlušanja
»Kako prepoznate, da vas učenci ne poslušajo?« se je glasilo vprašanje, ki je prineslo
naslednje odgovore: šest učiteljev to vedno prepozna po obrazu ter pogledu učenca, od tega so
bili trije Španci in tri Slovenci. Dva slovenska učitelja sta odgovorila, ko je nemir v razredu.
En španski učitelj je odgovoril, da se to najbolje prikaže pri testu, en slovenski intervjuvanec
pa je omenil nepozornost, ko učenci postavljajo ena in ista vprašanja. Torej bi lahko rekli da
je nebesedna komunikacija na analiziranih primeri najboljši pokazatelj za prepoznavanje
neposlušanja.

Pojavljanje neposlušanja

Zanimalo me je tudi, kdaj se največkrat pokažejo težave s poslušanjem. Odgovori so si bili
dokaj podobni, saj je pet učiteljev odgovorilo ob začetku ter zaključku dneva, štirje učitelji pa
so odgovorili ob začetku oz. koncu ure. Nekaj izmed teh učiteljev je odgovorilo tudi zaradi
nezainteresiranosti, in sicer dva iz Slovenije. Poleg tega pa je en slovenski intervjuvanec
povedal, da učenci ne poslušajo, ko jim podaja navodila za samostojno delo. Učenci imajo
torej povsod težave s poslušanjem zaradi upada motivacije in utrujenosti. Posebej zanimivo
pa je, da so vsi vprašani iz Slovenije povedali, da se neposlušanje pojavlja ob koncu ur, ter ob
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koncu pouka. Medtem ko lahko vidimo, da skoraj vsi vprašani iz Španije (trije) trdijo, da se
težave večkrat kažejo ob začetku ure ter začetku pouka. Sklepali bi, da intervjuvani učitelji v
Španiji težko motivirajo učence za delo, slovenski učitelji pa imajo več problemov pri
vzdrževanju motivacije.

Razlog za neposlušanje
Na vprašanje, kaj je glavni razlog za neposlušanje, so učitelji podali nekaj različnih
odgovorov, in sicer: nerazumevanje, nezainteresiranost ter odraščanje. Najpogostejša
odgovora sta bila nerazumevanje snovi (štirje učitelji: trije iz Španije ter eden učitelj iz
Slovenije) in nezainteresiranost (osem vprašanih učiteljev: trije iz Španije in kar pet iz
Slovenije). Odraščanje so izpostavili trije učitelji, od tega dva iz Španije.
Torej je največ intervjuvanih učiteljev poudarilo pomen motivacije, saj je brez te pouk
nezanimiv, učenci so nezainteresirani in potem tudi ne poslušajo.

Na koncu intervjuja smo kot dodatek postavili dve vprašanji, ki govorita o osveščenosti
učiteljev o pomenu poslušanje ter o tem, kako učitelji sami sebe dojemajo kot poslušalce.
Na posebnem izobraževanju o poslušanju so bile tri slovenske učiteljice, medtem ko se jih
ostalih šest takega izobraževanja še ni udeležilo. Na vprašanje, kako sami sebe ocenjujejo kot
poslušalca, jih je sedem odgovorilo, da se ima za dobrega poslušalca, dva izmed njih pa sta
povedala, da menita, da to nista. Oba učitelja sta iz Španije.
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5. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu obravnavamo poslušanje v razredu na priložnostnem vzorcu učencev v
razredu osnovnih šol v Španiji in v Sloveniji. V raziskavi, ki smo jo izvedli, smo primerjali
mnenja učencev o osredotočenosti na sogovorca, o obremenjenosti poslušalca s svojimi
problemi, o poslušnem učencu, o dolgočasenju med poukom ter o poslušanju iz strahu pred
kaznijo. Zanimalo nas je na kakšen način poslušajo učenci v Sloveniji in kako učenci v
Španiji ter ali so razlike v poslušanju med dečki in deklicami. Želeli smo tudi dobiti vpogled v
razumevanje pomena, ki ga poslušanju v razredu pripisujejo učitelji. Po pregledovanju
literature smo prišli do sklepa, da se v različnih državah na različne načine spoprijemajo z
dobrim poučevanjem ter da potemtakem obstajajo tudi razlike v tem, kako dojemajo
poslušanje in koliko je to za njih pravzaprav pomembno.

Pomebnost razlik med primerjanimi skupinami učencev smo ugotavljali s t-testi. Nekatere
dobljene podatke pa smo prikazali tudi grafično.

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da so se pri nekaterih trditvah med učenci različnih držav
pojavile razlike. Sodelujoči učenci iz Španije so se izkazali za boljše poslušalce pri naslednjih
trditvah: trudijo se poslušati, bolj spoštujejo učitelja in poslušajo, tudi če jih tema ne zanima,
med poukom trdijo, da se ne dolgočasijo, ter da takoj opazijo, če jih sogovorec ne posluša.
Španski učenci se ne koncentrirajo na govorčev videz, temveč na to, kar bo govorec povedal.
Ponavadi poslušajo celotno sporočilo in načrtujejo, kdaj se bodo oglasili. Iz grafov in tabel pa
so razvidne tudi nekatere dobre poslušalske navade med učenci iz Slovenije, ki so sodelovali
v naši raziskavi. Analiza je pokazala, da le ti poslušajo, ker jih tema zanima in ne zato, ker bi
bili na koncu kaznovani, ob dolgočasenju ne spreminjajo teme in ponavadi poslušajo do
konca, ker ne pripravljajo svojih argumentov nestrinjanja. Razbrati pa je tudi, da ne prekinjajo
učitelja, medtem ko govori, kot to počenjo včasih Španci.
Za boljši vpogled v dobljene rezultate smo uporabili še statistično metodo t-test, ki je
primerna za preverjanje hipotez pri majhnih vzorcih. Prišli smo do iste ugotovitve, da po
večini obstajajo majhne razlike med državama, vendar kljub tem razlikam, ki smo jih lahko
razbrali med rezultati, ne obstaja statistično pomembna razlika med državama, kar pomeni, da
kultura s karakteristikami komunikacije ne vpliva na razlike v poslušanju učencev. Tako smo
ovrgli našo prvo hipotezo.
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Iz rezultatov v empiričnem delu, ki se navezujejo na razliko v poslušanju med spoloma pa je
razvidno, da so dekleta, ki so sodelovala v raziskavi, boljše poslušalke kof fantje, čeprav so se
dobre poslušalske navade pokazale tudi pri fantih. Podatki lestvice nam razsvetlijo dejstvo, da
se dekleta bolj trudijo poslušati v šoli, večinoma slišijo vse, kar učiteljica reče in poslušajo,
tudi če jim včasih ni zanimivo. Med poukom se ne dolgočasijo in odgovarjajo na učiteljeva
vprašaja ter ga ne prekinjajo, medtem ko govori. Iz rezultatov pa je razvidno tudi, da so fantje,
ki so sodelovali v raziskavi, boljši v poslušanju takrat, ko je potrebno poslušati sogovorca do
konca, ne da bi spreminjali temo ter ga prekinjali zato, ker se počutijo neprijetno. Prav tako
fantje poslušajo intenzivno le, če jih tema zanima, v nasprotnem primeru ne poslušajo. Ne
bojijo se kazni, zato to ni pogoj, da bi poslušali.
Tudi to hipotezo smo preverili s t-testom, kajti zanimalo nas je, če za p-vrednost obstajajo
statistično pomembne razlike med spoloma. Izkazalo se je, da na nivoju tveganja 0,05
obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma. S to ugotovitvijo lahko potrdimo drugo
hipotezo in sicer: Obstajajo razlike v poslušanju med spoloma.

Na podlagi izvedenih intervjujev z učitelji smo prišli do zaključka, da se vsi učitelji zavedajo
pestrosti pomena poslušanja in da se v povprečju vsi spopadajo s težavami le-tega. Pri
učiteljih, ki poučujejo v Španiji, je bilo razvidno, da imajo več težav glede poslušanja v
razredu in da jih poskušajo reševati s pomočjo pogovora. Slovenski učitelji so bili na
izobraževanjih o poslušanju in sami sebe ocenjujejo kot dobre poslušalce, medtem ko so
Španci dokaj kritični. Po pogovoru z njimi sem opazila, da velikokrat razmišljajo o težavah s
poslušanjem v razredu, saj menijo, da so njihovi učenci dokaj nemirni in neposlušni. Tam
učitelji pogrešajo red in urejenost ter sklepajo, da so učenci neposlušni. Pri intervjuvanju
učiteljev v Sloveniji pa sem dobila občutek večje organiziranosti in boljšega nadzora nad
učenci, vendar to očitno še ni razlog, da učenci tudi dejansko bolj poslušajo. V slovenskem
razredu je bilo zaznati mir in disciplino in na podlagi tega sklepati, da učenci poslušajo,
vendar discipline ne gre enačiti s poslušanjem. Sedaj lahko rečemo, da je šlo v Sloveniji le za
navidezno stanje, kajti po zgornjih rezultatih lahko potrdimo, da so učenci v Španiji prav tako
dobri poslušalci kot učenci v Sloveniji. Očitno je, da se učitelji v Španiji oklepajo starih
predsodkov in ne vidijo, da se učenci trudijo in da so sčasoma postali boljši poslušalci.
Ker veljajo Španci za narod, ki veliko govori in malo posluša, je jasno, da je to le stereotip,
kajti rezultati naše raziskave so pokazali, da kljub temu, da radi govorijo tudi radi in dobro
poslušajo.
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Dobljenih ugotovitev pa seveda ne gre posploševati, saj je bil vzorec sodelujočih relativno
majhen. Na to temo bi bilo v prihodnje dobro opraviti še kakšno obsežnejšo raziskavo, ki bi
zajemala več učencev in učiteljev. Raziskavo bi bilo smiselno izvesti še v drugih starostnih
obdobjih, mogoče pri starejših učencih, kajti ti so razvojno bolj zavestni samega procesa
poslušanja. Porodila se je ideja o raziskavi glede sodelovanja učencev in povezanosti s
poslušanjem. Večkrat gre opaziti (predvsem pri starejših učencih), da so zelo poslušni, vendar
ko pride do trenutka, ko je potrebno sodelovati, tega ne storijo. Vprašanje, ki si ga pri tem
zastavljamo je naslednje: ali je to zaradi navidezne poslušnosti ali je to mogoče zaradi strahu
pred izpostavljanjem?
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7. PRILOGE
PRILOGA 1: LESTVICA TRDITEV V SLOVENSKEM JEZIKU

LESTVICA TRDITEV
Živjo!

SPOL: FANT DEKLE
(obkroži)

TVOJA LETA: ____
Pred seboj imaš nekaj trditev.
Prosila bi te, da na vsako trditev odgovoriš s štiristopenjsko lestvico. S tem boš
ocenjeval/a v kolikšni meri se s trditvijo:
skoraj nikoli, včasih, pogosto ali skoraj vedno strinjaš.
Hvala za vašo pomoč! ☺
Skoraj
nikoli

TRDITVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

V šoli se trudim poslušati
Slišim vse, kar učiteljica reče
Tudi če mi ni zanimivo, poslušam
Poslušam, da ne bom kaznovan
Ugotovim, da me poslušanje drugih ne zanima
Hitro mi uspe najti stvari, s katerimi se ne strinjam in
potem neham poslušati, ker pripravljam svoje
argumente
Rad se pogovarjam
Ko se začnem dolgočasiti ali se počutim neprijetno,
hitro spremenim temo
Ponavljam vprašanje, da bi ugotovil kaj sporočevalec
resnično misli
Med poukom se dolgočasim
Ko učitelj postavi vprašanje, vedno odgovorim
Ko z nekom govorim, takoj opazim, če me le ta ne
posluša
Koncentriram se na govorčevo sporočilo, ne na njegov
zunanji videz
Poslušam samo tisto, kar želim slišati, ne pa celotnega
sporočila
Načrtujem, kdaj se bom oglasil
Mislim na to, kako se bo oseba odzvala na moje
govorjenje
Prekinjam učitelja, medtem ko govori
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PRILOGA 2: LESTVICA TRDITEV V ANGLEŠKEM JEZIKU

CLAIM SCALE
SEX: MALE

FEMALE

(CIRCLE ONE)
YEARS: ___________

Hello! ☺
This is a cheklist to find out more about you!
I will appriciate if you answer each sentence with labelling how do you:
strongly disagree, disagree, agree or strongly agree with the scale.

Thanks for helping me!
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Strongly
Strongly
Disagree Agree
disagree
agree

CLAIMS
1.

In the school I am listening.

2.

I hear everything what the teacher is saying.

3.

Even if it is not interesting I am listening.

4.

I am listening for not being punished.

5.

I realised that I am not interested in listening to others.

I can find very fast things, with which I do not agree
and than I stop listening because I am preparing my
6.
own arguments.
7.

I like talking with others.

When I am bored or I am feeling uncomfortable
8. I change the subject.
I am repeating the question to see what is co-speaker
9. really thinking.
10.

During the lessons I am most of the time bored.
When the teacher is making questions I am

11. always answering.

I can realised very fast when I am speaking with
12. someone and he or she is not listening.
I am concentrating on what speaker is saying not how
13. he or she looks like.
14.
15.

I am listening only what I want to.
I am planing when I am going to say something loud.
I thinking about how the person is going to respond

16. to my question.
17.

I interrupt teacher while he or she is talking.
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PRILOGA 3: INTERVJU V SLOVENSKEM JEZIKU

INTERVJU Z UČITELJICAMI RAZREDOV NA ŠOLI V
ILIRSKI BISTRICI (OŠ DRAGOTINA KETTEJA)
(spol, datum intervjuja)
1. Kakšna je vaša izobrazba?

2. Koliko časa že poučujete? Kateri predmet poučujete?

3. Na kaj pomislite ob besedi: poslušanje?

4. Kako bi ocenili vaš razred glede na poslušnost in sodelovanje?

5. Menite, da imate težave s poslušanjem v razredu? Jih poskušate rešiti? Kako? Če
nimate težav, kako ohranjate tako situacijo?

6. Kako prepoznate, da vas učenci ne poslušajo?

7. Kdaj se pokažejo težave s poslušanjem?

8. Kaj menite, da je glavni razlog za neposlušanje?

9. Ste bili na kakem posebnem izobraževanju o poslušanju?

10. Kako se ocenjujete sami: ste dober poslušalec?
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PRILOGA 4: INTERVJU V ANGLEŠKEM JEZIKU

INTERVIEW WITH TEACHERS THAT ARE WORKING
WITH THE CLASSES IN LAS PALMAS (IES SCHAMANN,
GRAN CANARIA)
(gender, date)
1.

What is your education?

2.

For how long are you teaching? Which subject do you teach?

3.

What do you think about listening?

4.

How would you evaluate your class about listening and collaboration?

5.

Do you think that you have problems with listening in your class? Do you try to solve
them? How? If you don't have problems, how do you maintain such a situation?

6.

How do you notice when students are not listening to you?

7.

When are problems with listening more noticeable?

8.

What do you think is the main reason for disobedience?

9.

Have you ever been in some educational workshops about listening?

10.

What would you say for yourself: are you a good listener?
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