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POVZETEK 

Vzgojitelji predšolskih otrok so profesionalni glasovni uporabniki, kar pomeni, da ob pojavu 

glasovne motnje s težavo opravljajo svoje delo, dolgotrajna motnja pa zanje pomeni 

nezmožnost za nadaljnje opravljanje poklica. Zaradi vsakodnevne izpostavljenosti nekaterim 

dejavnikom, kot so delo z večjo skupino otrok, pridobivanje pozornosti z govorom, preglasno 

govorjenje, neprimerni delovni pogoji (npr. suh zrak), izpostavljenost infekcijam, spada 

poklic vzgojitelja med poklice z veliko glasovno obremenitvijo. Težave bi lahko deloma 

odpravili s poznavanjem navodil za skrb za glas, ki ugodno vplivajo ne le na glas, ampak na 

celo telo. Njihovo upoštevanje mora postati del vzgojiteljevega življenjskega sloga, sicer 

nimajo velikega pomena in učinka. Na ta način lahko preprečijo zlorabo glasu, ki pogosto 

pripelje do glasovnih motenj. Poleg poznavanja navodil za skrb za glas bi morali biti 

vzgojitelji seznanjeni tudi z načini, s katerimi lahko okrepijo ali delno nadomestijo svoj glas, 

znanje pa bi morali uporabljati v praksi. Ena od možnosti nadomestitve glasu je podajanje 

sporočil na nebeseden način: z objezikovnimi znaki, s pogledom, z mimiko obraza, z gestami,  

z dotiki, z držo telesa, s telesno razdaljo. Otroci so namreč izjemno dojemljivi za nebesedno 

podana sporočila, česar se morajo vzgojitelji zavedati in to znati izkoristiti. Tudi pritegnitev 

pozornosti otrok prepogosto poteka z uporabo glasu. Namesto tega je priporočljivejša uporaba 

kakšnega akustičnega pripomočka. Z omenjenimi načini bodo vzgojitelji skrbeli za svoj glas, 

da jim bo lahko dolgo in dobro služil. 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, kako vzgojitelji predšolskih otrok pri svojem delu 

skrbijo za svoj glas glede na način komunikacije: kako pogosto uporabljajo različne glasovne 

in neglasovne načine sporočanja, ali in kako težave z glasom vplivajo na delo vzgojiteljev ter 

kateri vzgojitelji uporabljajo več neglasovnega sporočanja. V empiričnem delu diplomskega 

dela sem to raziskovala, in sicer s pomočjo analize anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnile 

vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok, ki delajo v različnih vrtcih. Rezultati raziskave 

so pokazali, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v uporabi glasovnega in 

neglasovnega sporočanja med vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 1. starostnem obdobju, in 

vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 2. starostnem obdobju. Na delo vzgojiteljic prav tako ne 

vplivajo težave z glasom in njihova starost. 

 

KLJUČNE BESEDE: vzgojitelji predšolskih otrok, težave z glasom, skrb za glas, besedno in 

nebesedno sporazumevanje 



 

ABSTRACT 

Preschool teachers as professional voice users find it difficult to do their job if they suffer 

from a voice disorder, while a persistent disorder means the end of their professional career. 

Due to the daily exposure to factors such as working with a big group of children, using voice 

to attract attention, speaking too loudly, bad working conditions (e.g. dry air), exposure to 

infections, teachers, like other voice-related occupations, suffer from vocal strain. Knowing 

voice care instructions, which favourably affect the voice as well as the whole body, could 

partly solve the problems. They, however, have no great significance and impact unless 

adherence to them becomes part of a teacher’s lifestyle. This is a way to prevent voice abuse, 

which often leads to voice disorders. Besides voice care instructions, teachers should also be 

familiar with ways to strengthen their voice and reduce its use, and they should put this 

knowledge into practice. As one of the possibilities, nonverbal communication – such as 

paralanguage, facial expressions, gestures, touch, space, posture and body language – can 

substitute for voice. Teachers should be aware of the fact that children are extremely 

susceptible to conveying a message nonverbally and they should take advantage of it. They 

use their voice in order to attract attention too often as well. The use of an acoustic device is 

much more advisable. Following these tips will help teachers to care for their voice so that it 

can serve them long and well. 

The diploma paper deals with the ways preschool teachers communicate with children in 

order to take care of their voice: how often they use different vocal and non-vocal ways of 

communicating, whether and how voice problems affect teachers’ work and which teachers 

use more non-vocal communication techniques. The empirical part of the paper investigates 

the issue by analysing the questionnaire answers of male and female teachers from different 

nurseries. The survey results have shown that there are no statistically significant differences 

in the use of vocal and non-vocal communication between the teachers who work with 

younger children and those who work with older ones. Similarly, voice problems and age 

have no impact on the teachers’ performance at work. 

 

KEY WORDS: preschool teacher, voice problems, voice care, verbal and nonverbal 

communication 
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Uvod 

Glas je pomembno sredstvo medsebojnega sporazumevanja. Dojemamo ga kot nekaj 

samoumevnega in o njem ne razmišljamo vse do takrat, ko nam zaradi različnih razlogov 

začne odpovedovati – naj bo to hripavost in težko govorjenje ob prehladu ali pa 

zmanjkovanje, lomljenje glasu zaradi dolgotrajne nepravilne uporabe vokalnega aparata. 

Nekateri vzgojitelji predšolskih otrok glas razumejo in uporabljajo kot sredstvo, s katerim 

lahko v vrtčevski skupini marsikaj dosežejo: z otroki pojejo, jim pripovedujejo pravljice, 

dajejo navodila, z glasom otroke umirijo, jih prikličejo k sebi, pritegnejo njihovo pozornost, 

kadar jim želijo kaj povedati ali pokazati. Če je njihov vokalni aparat zdrav in imajo pravilno 

govorno tehniko, z glasom verjetno večino časa nimajo težav. V kolikor ni povsem zdrav, 

govorna tehnika pa je napačna, nastopijo težave z glasom. Vzgojitelji imajo v tem primeru 

dve možnosti: ali nadaljujejo s svojim načinom dela ali pa poiščejo strokovno pomoč ter 

odpravijo težave – pozdravijo vokalni aparat, se naučijo pravilne govorne tehnike ter se 

seznanjajo z drugimi možnimi načini sporazumevanja z otroki. 

Poleg sporazumevanja z glasom se lahko vzgojitelji z otroki sporazumevajo nebesedno – z 

objezikovnimi znaki, s pogledi, z mimiko obraza, z gestami, z dotiki, z držo telesa in s telesno 

razdaljo. Omenjeni načini so dobrodošli tudi takrat, kadar vzgojitelji nimajo težav z glasom, 

saj so otroci izjemno dovzetni za sporočila, ki jih sprejmejo na različne nebesedne načine. 

Poleg tega so izurjeni opazovalci vsega, kar se dogaja okoli njih, in zato marsikatero 

informacijo sprejmejo, ne da bi jo slišali. Vzgojitelji se premalo zavedajo dojemljivosti otrok 

za nebesedna sporočila ter jih zato (vsaj zavestno) ne uporabljajo preveč pogosto. Tako zanje 

kot tudi za otroke bi bilo dobro, da bi pri svojem pedagoškem delu večkrat namerno 

uporabljali različne načine nebesednega sporazumevanja – na ta način bi podajali otrokom 

razumljivejše informacije, obenem pa bi nekoliko varovali svoj glas, da ga ne bi stalno 

obremenjevali. 

Vzgojitelji bi glas lahko varovali tudi s tem, da ga ne bi uporabljali za pritegnitev pozornosti 

otrok. Zelo veliko jih namreč otroke prikliče k sebi z glasom – navadno tako, da zakričijo, s 

tem pa glas zlorabijo. Primernejši način za pritegnitev pozornosti bi bila uporaba različnih 

pripomočkov, ki bi jih najprej predstavili otrokom, da bi ti vedeli, kaj pomeni določen zvok 

ali znak, kadar bi ga pozneje slišali ali videli. Tako bi razumeli, kaj jim vzgojitelji želijo 
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sporočiti. Vzgojitelji bi si lahko pomagali s pripomočki, ki bi jih otroci slišali, npr. boben, 

zvonček, piščalka, ali videli, npr. dvig roke ali kakšnega predmeta. 
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I. Teoretični del 

1 Skrb za glas 

1.1 Glas 

Glas je darilo, ki je človeku dano in ga spremlja od rojstva. Predstavlja njegovo osebnost, je 

zvočna identiteta, ki pove, kdo je lastnik glasu (Pearce, 2011). Z njegovo pomočjo se lažje 

sporazumevamo, kot bi se le s telesom, saj svoje misli in občutja, ki bi jih sicer težko 

prikazali, lahko ubesedimo (Zupančič, 1995). O nas pove več kot besede, ki jih pri govorjenju 

uporabljamo, saj ton glasu, glasovna modulacija in ostali glasovi predstavljajo kar 38 % 

sporočila, medtem ko besede le 7 %. Če vemo, da delež ostalega nebesednega izražanja 

predstavlja 55 %, potem lahko vidimo, da besede pravzaprav nimajo velikega pomena v 

sporazumevanju, saj bistvo sporočila izrazimo z govorico telesa in s tonom glasu – torej je 

pomembno predvsem to, kako je sporočilo podano, in ne toliko, kaj je povedano (Pease in 

Pease, 2008). 

Nas in našo osebnost med drugim oblikuje okolje, v katerem živimo. Tako smo tudi glas 

oblikovali pod vplivom okolja, večinoma nezavedno, deloma z zavestnimi odločitvami. Žal 

vpliv ni bil vedno pozitiven, zato smo prevzeli tudi slabe navade, ki jih v odrasli dobi težko 

spremenimo (Zupančič, 1995). Večina ljudi uporablja t. i. vsakdanji glas. Ta se razlikuje od 

resničnega glasu. Vsakdanji glas ustreza vlogi, ki naj bi jo imeli v družbi, in potlači čustva, 

medtem ko resnični glas čustva izrazi in jih ne potiska v nezavedno ter na ta način pokaže 

človekovo pravo osebnost (Pearce, 2011). 

Ljudje se svojega glasu in pomena njegove moči premalo zavedamo. Čeprav mu ne 

posvečamo posebne pozornosti in ga večinoma uporabljamo brez razmišljanja o tem, kakšen 

pomen bo imel, naš glas vpliva tako na nas kot govorce, pa tudi na naše poslušalce. Zvoki, ki 

jih ustvarimo z glasilkami, imajo različne učinke. S pomočjo glasu tako lahko marsikaj 

ustvarimo, žal pa tudi uničimo (Pearce, 2011). Tudi ljudje, ki glas uporabljajo vsakodnevno v 

svojem poklicu (npr. pedagoški delavci), so premalokrat pozorni nanj in se velikokrat ne 

zavedajo, da lahko s svojim glasom poslušalce odbijejo ter da bi pri delu potrebovali zdrav in 

izrazit glas (Škarić, 1999). 
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Na podlagi tona glasu je mogoče prepoznati nekatere lastnosti sogovornika. Lahko ugotovimo 

spol, približno starost in zdravstveno stanje, pa tudi nekatere psihične lastnosti, npr. počutje 

osebe, ali je le-ta introvertirana ali ekstravertirana (Škarić, 1999). Ton glasu o govorcu tako 

pogosto pove več kot besede, ki jih uporablja; na podlagi slišanega glasu lahko sogovornik 

prepozna počutje govorca. S tonom glasu govorec ne more prikriti svojega resničnega 

počutja, četudi z besedami trdi drugače (Pearce, 2011). 

Kljub napredku v znanosti in tehnologiji glasu še vedno ne moremo zamenjati. Dokler je 

zdrav in močan ter se z njim brez težav sporazumevamo, o njem navadno ne razmišljamo. 

Vendar pa bi se večkrat morali zavedati, da je glas občutljiv in uničljiv, ne le takrat, ko 

postane hripav ali celo ostanemo brez njega (Zupančič, 1995). 

Nemški umetnik Ernst Possart je rekel: »Moj glas je moj kapital.« (Zupančič, 1995, str. 13). 

To bi lahko dejali tudi vzgojitelji predšolskih otrok. Zaradi narave svojega dela spadajo med 

profesionalne glasovne uporabnike. Dolgotrajna glasovna motnja zanje pomeni nezmožnost 

nadaljevanja opravljanja poklica (Hočevar Boltežar, 2008). Če se pomena glasu za opravljanje 

svojega poklica zavedajo, ga podzavestno varujejo in ne kričijo. V kolikor na to ne mislijo, jih 

glas sam opomni na napačno rabo, ko jih po daljšem govorjenju bolijo glasilke. Težavo se da 

s tehniko pravilnega dihanja, ki je temelj kakovostnega glasu, odpraviti. Učenje pravilnega 

dihanja je zahteven proces, ki traja dolgo časa. Sprva poteka zavestno, vendar pa naučeno 

sčasoma preide v podzavestno izvajanje (Zupančič, 1995). 

1.2 Nastanek glasu 

Glas je zvok, ki nastane v grlu z nihanjem glasilk, ki vzvalovita izdihani zrak; njegov 

nastanek imenujemo fonacija. Da do tega pride, mora biti zračni tok na poti iz pljuč do glasilk 

dovolj močan in kontroliran. Za kakovosten glas je potreben zdrav vokalni aparat: dihala s 

prsnim košem in z mišicami, ki sodelujejo pri dihanju, grlo, žrelo, ustna in nosna votlina, 

obnosne votline ter artikulacijski organi: ustnici, jezik, čeljustni greben, zobje ter trdo in 

mehko nebo. Poleg tega je za pravilno fonacijo potrebno natančno in usklajeno potovanje 

zračnega toka iz pljuč ter delovanje glasilk, odzvočne cevi in artikulatorjev. Govorec mora 

tudi najti ravnotežje med lastnimi glasovnimi zmogljivostmi in glasovnimi obremenitvami. 

Morebitne ovire v sistemu nastanka in izvedbe glasu se kažejo kot govorne ali glasovne 

motnje (Hočevar Boltežar, 2008). Zdrav glas je jasen, čist, primerno glasen in zveneč 

(Kambič, 1984). 
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1.2.1 Lastnosti glasu 

Vsak glas ima lastnosti, ki ga označujejo in delajo edinstvenega. Te lastnosti so: glasnost, 

višina, barva ter melodija glasu, glasovni obseg, srednja govorna lega in glasovni nastavek 

(Hočevar Boltežar, 2008). 

1.2.1.1 Glasnost 

Glasnost pomeni amplitudo nihajev glasilk. Odvisna je predvsem od subglotisnega tlaka (to je 

tlak pod glasilkama), pa tudi od oblike in napetosti glasilk ter od celotne odzvočne cevi. 

Pogosto je odraz govorčeve osebnosti in njegovih značilnosti. Navadno jo spreminja glede na 

količino hrupa v okolici (žal to velikokrat stori nepravilno – z večjo napetostjo glasilk) – 

zaradi tega v hrupnem okolju govori glasneje (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.2.1.2 Višina glasu 

Višina glasu pomeni število nihajev glasilk na sekundo. Odvisna je od napetosti, dolžine, 

mase in položaja glasilk, subglotisnega tlaka ter hitrosti zračnega toka skozi grlo. Glas je višji 

pri tankih in kratkih glasilkah z majhno maso in z veliko napetostjo, pri debelih in dolgih 

glasilkah pa je nižji (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.2.1.3 Barva glasu 

Barva glasu je odvisna od velikosti in oblikovanosti odzvočne cevi. Večje in širše kot so 

votline, temnejšo barvo ima glas (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.2.1.4 Melodija glasu 

Melodija glasu pomeni spreminjanje višine glasu in glasnosti med govorom. Odvisna je od 

vsebine, ki jo govorec govori (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.2.1.5 Glasovni obseg 

Glasovni obseg je obseg od najnižjega do najvišjega glasu, ki ga govorec/pevec zmore. 

Odvisen je od starosti in spola: odrasli imajo večji glasovni obseg kot otroci, ženske pa 

večjega kot moški (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.2.1.6 Srednja govorna lega 

Srednja govorna lega je višina glasu, ki je najbolj ugodna za govorca in jo zato uporablja oz. 

naj bi jo uporabljal pri govoru v vsakdanjem življenju. Vsak človek ima drugačno srednjo 

govorno lego – pri govorjenju na tej višini porabi najmanj energije in se najmanj utrudi. V 
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primeru previsoke izbire srednje govorne lege se lahko govorcu med govorom glas lomi 

(Hočevar Boltežar, 2008). N. Zupančič (1995) meni, da glas, ki je nastavljen na neprijetno 

visoko lego, vzbuja nelagodje, kar pa ne velja za govorce, ki imajo kratke glasilke in 

posledično zaradi tega visoke glasove. 

1.2.1.7 Glasovni nastavek 

Glasovni nastavek je posledica načina približevanja glasilk na začetku fonacije. Ločimo trdi, 

mehki in zadihani nastavek (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.3 Glasovne motnje 

Motnje tvorbe glasu imenujemo tudi fonacijske motnje. Kadar je nastanek glasu moten, je 

glas hripav, zadihan ali stisnjen (Kambič, 1984). Glasovne motnje predstavljajo vsako 

spremembo v glasu, ki jo zaznamo s sluhom (Hočevar Boltežar, 2008). 

Na kakovost glasu vpliva več dejavnikov in če so ti neprimerni, povzročijo nastanek 

glasovnih motenj. Le-te navadno nastanejo kot posledica hkratnega delovanja več dejavnikov, 

zato je v procesu zdravljenja pomembno, da se jih čim več odstrani oz. vsaj omili. Neprimerni 

dejavniki navadno dražijo, povzročajo vnetja, spreminjajo vlažnost sluznice ali povečajo oz. 

zmanjšajo izločanje sluzi. Bolnik se zaradi tega pogosto odhrkava ali kašlja. Dražeč kašelj 

postane nov dejavnik, ki veliko pripomore k nastanku glasovnih motenj, saj predstavlja 

dodaten napor za glasilki; žal ga ni mogoče nadzorovati (Hočevar Boltežar, 2008). 

I. Hočevar Boltežar (2008) je kot dejavnike, ki vplivajo na kakovost glasu, opredelila 

naslednje: 

 bolezni, ki povzročajo zmanjšanje pljučnih sposobnosti ter posledično otežujejo izdih; 

 okužbe, kjer gre za vnetje sluznice grla in/ali glasilk; 

 neugodne mikroklimatske pogoje, v katerih se nahajamo (npr. temperatura zraka, 

različne dražeče snovi); 

 neugodne akustične pogoje, v katerih se nahajamo (npr. hrup, ki govorca sili h 

glasnejšemu govorjenju ali h kričanju); 

 škodljive razvade (npr. prekomerno uživanje alkoholnih ali gaziranih pijač, kajenje);  

 alergije, nekatera zdravila, hormonske motnje, nekatere bolezni; 
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 neprimerne govorne navade in razvade, ki povečujejo glasovno obremenitev, hiter 

govorni tempo, pogovor z naglušnimi osebami; 

 disfunkcijo vratne hrbtenice (zaradi nenormalne napetosti mišic na vratu se spremeni 

položaj grla, posledično pa tudi položaj in napetost glasilk); 

 preveliko napetost mišic; 

 stres (povečuje napetost vseh mišic, tudi tistih, ki sodelujejo pri nastanku in 

oblikovanju glasu; njegovo obvladovanje je odvisno od osebnih značilnosti osebe, ki 

se znajde v stresni situaciji; stresno situacijo lahko povzroča tudi hripavost, če jo 

bolnik dojema kot moteno sporazumevanje z okoljem). 

Po mnenju I. Horvat (2003) je glavni vzrok za glasovne motnje nepravilna aktivnost mišic, ki 

sodelujejo pri govoru, t. i. fonacijskih mišic. Mišice lahko nepravilno delujejo zaradi slabe 

glasovne tehnike, prevelike glasovne obremenitve ali zlorabe glasu. Zaradi teh razlogov so za 

nastanek glasovnih motenj bolj dovzetni tisti, ki glas uporabljajo tudi pri svojem poklicu. 

Bolniki pri težavah z glasom opazijo nekatere od simptomov: hripavost, glasovno utrujenost, 

zmanjšan glasovni obseg, afonijo, lomljenje ali neprimerno višino glasu, napor ali bolečine pri 

govorjenju, zadihan glas, tresenje glasu. Zdravniki med pregledom poiščejo znake glasovnih 

težav. Najpogostejši znaki, ki se pojavljajo pri bolnikih z glasovnimi motnjami, so razdeljeni 

v pet skupin (Hočevar Boltežar, 2008): 

 višina glasu – zmanjšan je glasovni obseg, bolnik ne govori v primerni višini srednje 

govorne lege ali pa ves čas govori na eni višini (prenizko ali previsoko), glas se lahko 

tudi lomi in ga občasno zmanjka; 

 glasnost glasu – zmanjšan je obseg glasnosti, glasnost v govoru se preveč spreminja ali 

pa se sploh ne spreminja in je zato glas ves čas enake jakosti; 

 kvaliteta glasu – glas je hripav, zadihan, tresoč, bolnik čuti napetost v glasu ali pa 

govori z naporom; 

 afonija – bolnik je zaradi stalne ali občasne odsotnosti glasu sposoben le šepetati; 

 odkašljevanje in »čiščenje grla« (Hočevar Boltežar, 2008). 

Za označevanje glasovnih motenj, kot so odstopanje višine, glasnosti ali ritma, sprememba 

kvalitete glasu, uporabljamo pojem disfonija. V Sloveniji ta pojem pogosto enačimo s 
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pojmom hripavost, ki v resnici označuje le odstopanja v kvaliteti glasu, ne zajema pa motenj 

višine, glasnosti in ritma (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.3.1 Delitev glasovnih motenj 

1.3.1.1 Organske glasovne motenje 

Pri organskih glasovnih motnjah gre za strukturno okvaro glasilk in njihovo moteno gibljivost 

ali pa za kakšno drugo spremembo v grlu (npr. vnetje, poškodba), posledica česar je hripavost 

(Hočevar Boltežar, 2008). Take motnje nastanejo tudi kot posledica bolezenskih sprememb, 

ki spremenijo glasilki ali ovirajo njuno delovanje (Kambič, 1984). Do njih pride zaradi 

prirojenih napak v grlu, okužb ali poškodb, draženja sluznice grla s snovmi iz okolja ali 

mehanskih obremenitev glasilk, ki nastanejo ob napačni ali preveliki rabi glasu. Organske 

glasovne motnje lahko vplivajo na nastanek funkcionalnih glasovnih motenj, velja pa tudi 

obratno, torej da funkcionalne glasovne motnje vplivajo na nastanek organskih glasovnih 

motenj (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.3.1.2 Funkcionalne glasovne motnje 

Funkcionalne glasovne motnje nastanejo takrat, ko je vokalni aparat na videz normalen in 

spremembe v grlu niso vidne ter bi zato moral pravilno delovati, pa ne deluje, saj ga bolnik 

uporablja prekomerno ali napačno. Hripavost tako ni posledica nekega organskega vzroka. 

Glavni problem pri teh motnjah naj bi bila motena koordinacija med dihanjem in položajem 

ter napetostjo glasilk. Do njih vedno pride v primeru, kadar niso usklajene individualne 

zmogljivosti za glasovne obremenitve in dejanske glasovne obremenitve govorca. Glasovne 

obremenitve se močno povečajo, če ima govorec nekatere neprimerne govorne navade, npr. 

kričanje, glasen govor, hiter govorni tempo. Poznamo primarne, če so napačni vzorci tvorbe 

glasu prirojeni ali podedovani, in sekundarne glasovne motnje, če so napačni vzorci tvorbe 

glasu nastali kot posledica bolezni, prevelike glasovne obremenitve ali okvare. Pogostejši je 

pojav sekundarnih glasovnih motenj, ki jih lahko povzroči veliko dejavnikov, npr. spremembe 

v grlu, ki nastanejo kot posledica vnetja, oddaljene organske spremembe, dejavniki iz okolja, 

psihogeni dejavniki. Obstaja verjetnost, da se sekundarne funkcionalne motnje hitreje pojavijo 

pri osebah, ki slabše prilagajajo motorične vzorce govora novim situacijam (npr. oteklim 

glasilkam pri vnetju v grlu) (Hočevar Boltežar, 2008). 
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1.3.2 Hripavost 

Hripavost, ki jo bolnik prepozna zaradi nekaterih simptomov, npr. hitra utrujenost pri govoru, 

suho grlo, draženje h kašlju, ščegetanje v grlu, težave pri požiranju ali dihanju, sprememba 

glasu od rahle do popolne brezglasnosti, je lahko prehodna ali akutna. Če zdravljenje ni 

začeto pravočasno ali če bolnik ne upošteva navodil za skrb za glas, se lahko razvije v 

kronično (Omerza, 1972). Dobro je vedeti, da mora vsakega bolnika, ki je hripav več kot tri 

tedne, pregledati otorinolaringolog, da ugotovi vzroke za glasovne težave in jih skuša 

odpraviti. Hitreje kot se vzroke prepozna, manjša je verjetnost, da bi dolgotrajno vplivali na 

kakovost glasu (Hočevar Boltežar, 2008). 

Zdravljenje hripavih bolnikov mora potekati timsko. Uspešno je le ob sočasnem zdravljenju 

spremljajočih bolezni, izboljšanju glasovne in govorne tehnike ter učenju uspešnega 

obvladovanja stresa in drugih psihičnih napetosti. V timu navadno sodelujejo zdravnik 

otorinolaringolog ali foniater, ki ugotovi vzrok za hripavost bolnika, logoped, ki ugotavlja 

motnje v povezavi z glasom in z govorom, ter psiholog, ki ugotavlja psihične težave bolnika 

in njegov način soočanja s stresnimi situacijami. S skupnim sodelovanjem skušajo odstraniti 

oz. zmanjšati vzroke za hripavost, bolnika naučiti pravilnega oblikovanja glasu ter spodbuditi 

k upoštevanju navodil za skrb za glas (Hočevar Boltežar, 2008). Zdravljenje je vedno 

dolgotrajno in poteka več mesecev. Pri njem mora nujno sodelovati tudi bolnik sam, saj sicer 

ni uspešno. V kolikor je sodelovanje med člani tima in bolnikom dobro, je bolnik za 

zdravljenje motiviran, vztrajen, izvaja predpisane vaje in se drži ostalih navodil, so možnosti 

za odpravo hripavosti dobre (Koufman, 1991, v Horvat, 2003). 

1.3.3 Afonija in fonastenija 

Afonija je glasovna motnja, pri kateri bolnik ostane popolnoma brez glasu. Lahko je posledica 

bolezni glasilk ali grla oz. njunega nepravilnega delovanja/nepravilne strukture, posledica 

operacij ali psihičnih motenj (Omerza, 1972). 

Fonastenija je glasovna nemoč. Pri njej mišice, ki vplivajo na nastanek glasu, ne delujejo 

pravilno. Bolnik opazi utrujenost pri govoru ali petju, spremembe v višini in nosilnosti glasu 

ter njegovi glasnosti. Pogosto je prisoten občutek sluzi v grlu oz. v žrelu, česar pa zdravnik pri 

pregledu grla ne vidi. Zaradi fonastenije se lahko pojavi strah pred odpovedjo glasu. Bolnik 

zaradi tega glas viša; posledično se glas res pretrga, ko je previsok (Omerza, 1972). 
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1.3.4 Glasovne motnje kot poklicne bolezni 

Glasovni profesionalci glas vsakodnevno potrebujejo pri svojem poklicnem delu. Kakovosten 

glas je zato zanje bistvenega pomena za opravljanje poklica. Način uporabe glasu pri 

njihovem delu je pogosto zahteven, zato se srečujejo z nekaterimi znaki glasovnih težav. 

Velike glasovne zahteve privedejo do nekaterih sprememb v glasu, kar lahko opazijo kot 

glasovno utrujenost, hripavost, splošno občutljivost glasu ali pa zmanjšanje možnosti uporabe 

glasu na želeni način (Bonetti in Bonetti, 2003). Glasovne motnje v Sloveniji niso priznane 

kot poklicne bolezni, so pa priznane kot z delom povezane bolezni, kar pomeni, da je vir 

obremenitev pretežno pri opravljanju poklica. Da bi se jih obravnavalo kot poklicne bolezni, 

bi morala oseba pred nastopom delovnega mesta z glasovno obremenitvijo opraviti pregled 

pri otorinolaringologu ali foniatru ter pri logopedu, oba pa bi morala potrditi, da je vokalni 

aparat zdrav ter da je govorna tehnika pravilna. Glasovna motnja bi se morala vedno pojaviti 

na delovnem mestu in se med delom slabšati. Ob odsotnosti z dela bi se stanje moralo 

izboljšati, ob vnovičnem prihodu na delovno mesto pa ponovno poslabšati (Hočevar Boltežar, 

2008). 

S težavami z glasom se pogosto srečujejo tudi vzgojitelji predšolskih otrok. Vsakodnevno so 

izpostavljeni nekaterim dejavnikom, ki vplivajo na pojav glasovnih motenj pri njih. Delajo z 

večjo skupino otrok, ki jih je pogosto težko umiriti, njihovo pozornost navadno pridobijo z 

govorom, večkrat govorijo preglasno, da otroke preglasijo ali pa zato, ker menijo, da jih otroci 

bolje slišijo, če govorijo glasneje. Zrak v ogrevanih igralnicah je suh. Izpostavljeni so 

različnim infekcijam. Vsak dan imajo na programu dejavnosti, pri katerih je potreben glas 

(npr. dramske ali glasbene dejavnosti). Ker marsikateri vzgojitelj ne pozna pravilne govorne 

tehnike, poje ali govori na napačen način (Bonetti in Bonetti, 2003). V primeru glasovnih 

motenj zato vzgojitelji s težavo opravljajo svoj poklic (Hočevar Boltežar, 2008). 

1.4 Skrb za glas 

Skrb za glas oz. glasovna higiena/glasovna nega je način obnašanja, ki je ugoden za glas. 

Zmanjšuje namreč glasovno obremenitev, istočasno pa pozitivno vpliva na celo telo. Zajema 

ozaveščanje tako pozitivnih (redna telesna vadba, psihična kondicija, zdrava prehrana) kot 

tudi negativnih dejavnikov (kajenje, govorjenje/petje v hrupu). Gre torej za proces 

oblikovanja in osvajanja znanj in veščin, ki zaradi vsakodnevnega izvajanja postanejo način 

življenja (Jeličić, Remic - Čuček in Krump, 2003). M. Gajšek (2007) je osnovna pravila skrbi 
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za glas zajela v tri skupine: ne preobremenjujmo glasu, ne zlorabljajmo glasu ter vzdržujmo 

zdrav življenjski stil in zdravo okolje. I. Hočevar Boltežar (2008) pa je izpostavila naslednje: 

 izboljšanje akustičnih pogojev v prostoru zajema predvsem zmanjšanje hrupa. Hrup 

namreč govorca sili h glasnejšemu govorjenju in k napenjanju glasilk. Če hrupa ni 

mogoče zmanjšati, je priporočljivo, da se osebi, ki ji govori, približa. 

 prilagoditev glasovnih obremenitev zmogljivostim posameznika. Vsak zase mora 

ugotoviti, kolikšne glasovne obremenitve je sposoben, ne da bi se njegov glas utrudil 

in poslabšal. 

 zaradi obrnjenosti k poslušalcem med govorjenjem/petjem lahko govorec/pevec 

govori/poje tišje, kot če bi poslušalcem kazal hrbet. 

 zmerno hitro govorjenje in natančno oblikovanje glasov. Pri hitrem govorjenju se 

razumljivost povedanega zmanjša, zato je že povedano treba pogosto ponoviti. S tem 

se glasovna obremenitev poveča. 

 svojega glasu ne smemo zlorabljati. Pojem zloraba glasu vključuje preglasno 

govorjenje, šepetanje, kričanje, oponašanje živali/motorjev, pretirano petje. Pri 

glasovni zlorabi so mišice preveč napete, pogosto pa se poškodujeta tudi glasilki. 

 uporaba akustičnih pomagal namesto glasu za zbujanje pozornosti velja predvsem 

pri delu na prostem. Namesto kričanja in vpitja, ki glas zlorabljata, je bolj 

priporočljivo pozornost drugih pritegniti s ploskanjem, z zvoncem, s piščalko ali z 

glasbilom. 

 upoštevanje ločil med govorjenjem in ne predolgo govorjenje. Pri govorjenju brez 

premora je glas na začetku močan, potem pa vedno šibkejši, zato sta glasilki bolj 

napeti. Ob upoštevanju ločil in delanju premorov so grlo in grlne mišice manj 

obremenjeni. Bolje je narediti več premorov kot pa iztiskati zrak ob koncu povedi, da 

bi celo misel povedali z enim vdihom. 

 sprememba monologa v dialog povzroči počitek vokalnega trakta med govorjenjem 

sogovornika. 

 uživanje dovolj tekočine, in sicer vsakodnevni vnos 2–3 litrov tekočine s hrano in s 

pijačo (oz. 1,5–2 litra tekočine, če ne štejemo tekočine, ki jo zaužijemo s hrano). Če 
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prejme telo premalo tekočine, pride do dehidracije – posledično je na glasilkah manj 

sluzi, zato sta mehansko bolj obremenjeni. 

 izogibanje snovem, ki dražijo sluznico dihal. Te snovi so: kajenje, plini, laki, čistila, 

dim, kemikalije, prah. Dražeče snovi povzročajo zadebelitev glasilk, zaradi česar je pri 

govorjenju potreben večji napor. 

 izboljšanje mikroklimatskih pogojev v prostoru pomeni zagotovitev dovolj svežega 

zraka primerne vlažnosti ter zagotovitev primerne temperature v prostoru. 

 zaradi vzravnane drže pri sedenju in stoji med govorjenjem/petjem ima prsni koš 

večjo prostornino, posledično je izdih boljši. 

 enakomerna porazdelitev glasovnih obremenitev v dnevu in tednu je zelo 

priporočljiva za pedagoške delavce, saj si na ta način nekoliko razporedijo govorne 

obremenitve. 

 telesna aktivnost je pomembna za dobro delovanje pljučne funkcije. 

 upoštevanje navodil za preprečevanje gastroezofagealnega in laringofaringealnega 

refluksa pomaga pri preprečevanju zatekanja želodčne vsebine nazaj proti žrelu in 

grlu. 

 hripavost je znak, da je z vokalnim aparatom nekaj narobe, zato je takrat potreben 

glasovni počitek. Da si vokalni aparat popolnoma opomore, je včasih potreben tudi 

molk. 

 svojemu telesu je potrebno prisluhniti in ne pretiravati. 

Omenjena priporočila M. Gajšek (2007) dopolnjuje z naslednjimi: 

 namesto čiščenja grla s pogostim kašljanjem je bolj priporočljivo zehati, počasi 

požirati, piti vodo, momljati glas m; 

 izogibanje govorjenju z nizkim monotonim glasom, saj glas zaradi tega postane grob 

in hripav; 

 sproščeno grlo pri začetku govorjenja ter upoštevanje pretoka zraka in delovanja 

dihalnih mišic; 

 manj intenzivna uporaba glasu med utrujenostjo ali osebno napetostjo. Potrebno je biti 

pozoren na prve znake utrujenosti glasu, hripavosti, suhega grla, bolezni. 
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Zgoraj zapisana navodila za skrb za glas veljajo za vse ljudi, ne glede na to, kateri poklic 

opravljajo. Omerza (1972) pa je navedel nekatere napotke posebej za tiste, ki pri opravljanju 

svojega poklica potrebujejo glas (navodila veljajo predvsem za pedagoške delavce). Ti 

napotki so: 

 varovanje pred prehladi in infekcijami – v primeru prehlada, bolezni grla ali vnetij 

sluznice je potreben glasovni počitek (Omerza priporoča dan do dva bolniškega 

dopusta), saj se v nasprotnem primeru z daljšim govorjenjem kvari glas, kar povzroči 

hripavost; 

 izogibanje govorjenju na mrzlem zraku, saj pride v nasprotnem primeru ta zrak na 

glasilki in jima škoduje; 

 fizična aktivnost, ki naj se prilagaja starosti; 

 redno izvajanje glasovnih in dihalnih vaj – na ta način glasilke ostanejo dolgo časa 

prožne, grlne mišice pa se zvečajo in ojačajo; z izvajanjem takšnih vaj se povečuje 

vzdržljivost glasu, da ostane do pozne starosti zveneč in gibčen; 

 izogibanje večjim količinam hrane pred govorjenjem, saj poln želodec ovira dobro 

delovanje trebušne prepone, ki ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju dobrega 

glasu; 

 treba je skrbeti za čistost prostorov, kjer se izvaja pedagoško delo – biti morajo 

pravilno ogrevani in pogosto prezračeni, poskrbeti je potrebno tudi za primerno 

vlažnost zraka, saj ga ogrevanje suši. 

1.5 Glas pri vzgojiteljih predšolskih otrok 

Glas je osnovno orodje pedagoških delavcev. Pri njih, kamor spadajo tudi vzgojitelji 

predšolskih otrok, sta pogosti glasovna utrujenost in hripavost. Vzrokov za to je več. Imajo 

pomanjkljivo znanje o varovanju in negi glasu, njihov glas ni pripravljen na večje glasovne 

obremenitve, svojih glasovnih omejitev ne poznajo dobro, poleg tega pogosto delajo v za glas 

neustreznih delovnih pogojih, kot so hrup, neustrezna vlažnost prostora, slabe akustične 

lastnosti prostora, slabša kakovost zraka. Marsikdo svoj glas nevede zlorablja s preglasnim 

govorom, s kričanjem, z neustrezno višino glasu, s preglasnim smehom ali z neproduktivnim 

pokašljevanjem. K nastanku glasovnih motenj veliko pripomore neprimeren življenjski slog, 
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npr. kajenje, premalo gibanja, nezdrava prehrana, nekakovostno spanje ter uživanje alkohola, 

gaziranih pijač in drog (Jeličić, Remic - Čuček in Krump, 2003). 

Bodoči pedagogi bi se zato morali v času študija seznaniti z možnostmi, s katerimi lahko 

okrepijo ali nadomestijo svoj glas. Obenem bi morali pridobiti informacije o tem, kako 

preprečiti glasovne motnje in na kakšen način skrbeti za svoj glas. Oboje je zelo pomembno, 

saj bodo morali pri opravljanju poklica veliko govoriti, večjih glasovnih obremenitev pa je 

sposoben le zdrav glas (Radišel, Žargi in Hočevar Boltežar, 1994). Seznaniti bi se morali tudi 

z načini soočanja s stresom, s katerim se bodo pogosto srečevali; ta je namreč eden od 

pomembnih dejavnikov, ki vpliva na nastanek glasovnih motenj (Novak, Jarc in Hočevar 

Boltežar, 2003). 

Sodersten (2002, v Gajšek, 2007) je ugotovil, da je hrup okolja v vrtcu večji, kot je 

priporočljiva glasnost v prostoru, kjer med drugim poteka tudi govorna komunikacija. Prav 

tako vzgojitelji govorijo precej glasneje od običajnega govora in z višjo osnovno frekvenco. 

Zaradi teh razlogov je zaključil, da je poklic vzgojitelja predšolskih otrok visoko glasovno 

zahteven. Da bi se glasovni napor vzgojiteljev nekoliko zmanjšal, predlaga znižanje hrupa v 

prostoru in vključitev odmorov. Podobno meni tudi Sala (2002, v Gajšek, 2007), in sicer, da 

je glavni razlog za pogost pojav glasovnih motenj pri vzgojiteljih potreba po podaljšani rabi 

glasu. Vzgojitelji imajo poleg tega velikokrat tudi napačno glasovno tehniko (Jeličić, Remic - 

Čuček in Krump, 2003). Okolje, v katerem delajo, je neprimerno za opravljanje dela z veliko 

glasovno obremenitvijo: vzgojitelji govorijo glasno zaradi velikega hrupa okolja (to je 

povezano z veliko skupino otrok in slabo akustiko prostora), govorijo dolgo časa in brez 

primernih odmorov, poleg tega je v igralnicah kakovost zraka pogosto slaba zaradi prahu  in 

nizke stopnje vlage (Sala, 2002, v Gajšek, 2007). 

Da bi glas vzgojiteljem služil čim dlje in čim bolje, bi morali v skrb zanj vložiti nekaj truda. 

Upoštevanje glasovne higiene ugodno vpliva na glas, saj zmanjšuje glasovno obremenitev, 

obenem pa ima pozitivne učinke na celo telo (Hočevar Boltežar, 2008). Žal imajo pedagoški 

delavci, še posebej vzgojitelji predšolskih otrok, zelo slabo znanje s področja glasovne 

edukacije in glasovne higiene. Kot glasovni profesionalci bi se morali zavedati pomena 

svojega glasu, saj je osnovno orodje v njihovem poklicu. Vendar pa večina ne pozna pomena 

pojma zloraba glasu in dejstva, da pitje večjih količin vode ugodno vpliva na glas (Jeličić, 

Remic - Čuček in Krump, 2003). 
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1.5.1 Vloga vzgojitelja pri skrbi za glas otrok, vzgojitelj kot govorni zgled 

Skrb za to, da bo glas nekoč lep in zveneč, se mora začeti že v otrokovem zgodnjem otroštvu 

– ob rojstvu. Jok in kričanje, ki ju otrok uporablja za sporazumevanje z odraslimi, sta 

potrebna za razvoj govora, vendar ju ne sme biti preveč. Z brbljanjem v nadaljevanju otrok 

osvaja mehki zastavek, ki je potreben za pravilno tvorbo glasu (Omerza, 1972). 

Predšolsko obdobje je čas, ko otroci osvajajo ustrezen način medsebojnega komuniciranja 

tako z odraslimi kot z drugimi otroki. Pri tem imajo pomembno vlogo starši in vzgojitelji, saj 

z njimi preživijo največ časa, jim zato predstavljajo zgled, tudi govorni, in se ob njih učijo, 

kako postati vljudni sogovorniki. Pomembna naloga obojih je, da jih vzgajajo k poslušanju. 

Na ta način lahko zavestno ali nezavedno veliko pripomorejo k preprečevanju glasovnih 

motenj otrok tako v vrtcu kot tudi pozneje v življenju. Otroci se morajo navaditi, da poslušajo 

tistega, ki govori, obenem pa počakati, da sami pridejo na vrsto za govorjenje, saj na ta način 

ne govorijo drug čez drugega. Zaradi tega se marsikateri otrok bolj potrudi, da svoje misli 

pove dovolj jasno in razumljivo ter s primernim tonom glasu (Zalokar Divjak, 1998). Če bo 

torej vzgojitelj govoril glasno in skušal otroke preglasiti, ga bodo oni posnemali in s tem 

škodovali svojemu še ne povsem razvitemu glasu. Prav tako ga bodo posnemali, če jih bo 

navajal na tišje govorjenje, če bo dovolil govoriti le enemu naenkrat in druge spodbujal, da 

govorečega otroka poslušajo do konca ter šele potem dobijo možnost za govorjenje. Na ta 

način lahko vpliva na okolje, v katerem dela (zaradi velike skupine otroci govorijo glasno, da 

se slišijo med seboj, tako pa nastane hrup, ki govorca, tako vzgojitelja kot tudi otroke, sili h 

glasnejšemu govorjenju), da je manj hrupno in mu ni treba prekomerno obremenjevati glasu. 

S tem zmanjša možnost pojava glasovnih motenj tako pri sebi kot tudi pri otrocih (Hočevar 

Boltežar, 2008). 

Večina učiteljev, verjetno pa tudi vzgojiteljev, govori preglasno, tako govorjenje pa 

pričakujejo tudi od otrok. Pri tem pride do prevelikega naprezanja glasilk in utrujenega glasu, 

lahko tudi do hripavosti. Zelo pomembno je, da se vzgojitelji zavedajo, da otrokom 

predstavljajo govorni zgled, kar pomeni, da morajo skrbeti za umirjeno in sproščeno 

govorjenje brez prisilnega poviševanja glasu. To lahko dosežejo z dobro govorno tehniko. 

Poleg tega morajo vzgojitelji poskrbeti za disciplino v skupini, saj sicer otroci kričijo drug čez 

drugega in preglasno govorijo. Istočasni govor otrok bi moral potekati v pogovornem tonu. 

Vzgojitelji morajo biti pozorni na nekaj stvari tudi pri petju: pesmi morajo biti izbrane 

primerno glede na glasovni obseg otrok, petje otrok pa ne sme biti preglasno, kar se velikokrat 
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zgodi. Pravilno petje je namreč koristno za razvoj glasu in dihalne tehnike, napačno pa lahko 

poškoduje še ne povsem razvite glasove in povzroči hripavost (Omerza, 1972). 

2 Sporazumevanje 

Sporazumevanje je prenos ali izmenjava informacij med vsaj dvema osebama (Mladenovič, 

2012). Je proces, v katerega smo vključeni vsakodnevno, vendar se njegovega poteka in 

pomena na različna področja našega življenja (npr. na čustveno, na socialno) zaradi njegove 

samoumevnosti premalokrat zavedamo. Velikokrat se zgodi, da se pomena komunikacije 

zavemo šele takrat, ko zaradi različnih razlogov (npr. bolezen, poškodba) sposobnost 

sporazumevanja izgubimo ali pa postane omejena (Jelenc, 1998). 

Po različnih kriterijih ločimo več vrst komunikacij. Poznamo namerno in nenamerno oz. 

hotno in nehotno komunikacijo. Glede na to, katero vrsto znakov uporabljamo, ločimo 

signalno in simbolno komunikacijo. Največkrat se srečamo s pojmoma besedna in nebesedna 

komunikacija (Jelenc, 1998). 

Medosebna komunikacija je dvosmerni proces, pri kateri se na znake ene osebe odziva druga 

oseba (Jelenc, 1998). V njej sporočamo in prejemamo vsebine, definiramo odnos do vsebine 

in do prejemnika sporočila, vplivamo drug na drugega ter odkrivamo sami sebe. Omenjene 

stvari potekajo v vsakem komunikacijskem procesu neodvisno od tega, ali to želimo ali ne. 

Mnogi menijo, da je učinkovitost komunikacije odvisna od slišane vsebine. Ne zavedajo se, 

da tisto, česar ne povemo z besedami, sporočimo pa s tonom glasu in s telesom, prav tako 

učinkuje na komunikacijo. Nebesedna sporočila namreč vplivajo na odnos med 

sogovornikoma, na njun odnos do vsebine ter na njun medsebojni vpliv (Brajša, 1993). 

Večkrat bi se torej morali zavedati, da sta vsebina in način podajanja sporočila enako 

pomembna ter da na sogovornika ne vpliva le vsebina sporočila, ampak tudi način, kako je 

sporočena (Jelenc, 1998). Večina sodobnih raziskovalcev je prišla do ugotovitve, da besede 

uporabljamo predvsem za sporočanje podatkov, z nebesednim sporočanjem pa prenašamo 

medosebne odnose. Besede in gibi se v komunikaciji pojavljajo istočasno, neodvisno od 

kulture, v kateri smo odraščali (Pease in Pease, 2008). 

Ljudje imamo različne sposobnosti komuniciranja, vendar pa veščine sporazumevanja ne 

potrebujemo vsi enako v svojem življenju. Najbolj jo potrebujejo tisti, ki so pri svojem 

poklicu vsakodnevno v stiku z ljudmi. Vzgojitelji predšolskih otrok morajo imeti dobro 



Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok Sara Grebenc 

17 

 

razvito sposobnost komuniciranja, saj je le-ta zelo pomembna pri delu z otroki (Jelenc, 1998). 

Zavedati se morajo, da jih otroci poslušajo s »štirimi ušesi«: prvo uho je usmerjeno k 

osebnosti pošiljatelja sporočila (vzgojitelja), drugo uho na vsebino sporočila, tretje uho na 

odnos pošiljatelja (vzgojitelja) do prejemnika (otrok) sporočila, četrto uho pa je usmerjeno k 

vplivu sporočila. Največkrat se zavedajo le drugega »ušesa«, pozabljajo pa, da je sprejem ali 

zavrnitev vsebine odvisna od informacij, ki jih otroci sprejmejo s prvim, tretjim in četrtim 

»ušesom« (Schulz von Thun, 1984, v Brajša, 1993). 

2.1 Besedno sporazumevanje 

Besedno sporazumevanje je govorno-jezikovno vedenje. Pri njem uporabljamo govor in 

pisano besedo. Udejanja se prek štirih komunikacijskih dejavnosti, ki so govorjenje, 

poslušanje, pisanje in branje (Jelenc, 1998). Najrazvitejša oblika sporazumevanja, ki smo jo 

razvili le ljudje, je govor, saj nam nebesedna komunikacija ni zadoščala za sporazumevanje 

(Lipnik in Matić, 1993). Govorno sporazumevanje temelji na tem, da ljudje lahko 

proizvajamo glasove, jih povezujemo v sklope glasov, te pa v besede in povedi (Rot, 1982). 

Omogoča nam, da izrazimo stvari, ki jih brez besed drugim ne bi mogli sporočiti, npr. 

abstraktne ideje, razvijanje teorij, razmišljanje o stvareh, ki so se zgodile nekoč, ki se bodo 

zgodile ali ki se sploh ne morejo zgoditi, pogovor o stvareh, ki jih ne vidimo oz. ne obstajajo. 

Zaradi tega je besedno sporazumevanje simbolno (Hayes in Orrell, 1998).  

2.2 Besedno in nebesedno sporazumevanje 

Komunikacija med ljudmi poteka po več kanalih hkrati – po besednem in po več različnih 

kanalih nebesednega. Da je sporazumevanje uspešno, je potrebno upoštevati vse kanale 

sporočanja, čeprav nekatere večinoma sprejemamo nezavedno (Žorga, 1990). To pomeni, da 

ni mogoče ne komunicirati, saj komunikacija poteka že s samo navzočnostjo v odnosu, čeprav 

sogovornika molčita in si ne želita komunikacije. Tudi z molkom namreč drugemu prenašamo 

neko vsebino, obenem pa definiramo naš odnos do vsebine in do sogovornika (Brajša, 1993). 

Slišana vsebina predstavlja le majhen delež sporočila; potrebno se je zavedati, da vsebina 

sporočila, ki jo podamo z gibi in z držo telesa, z mimiko obraza, s pogledom, z višino in z 

barvo glasu ter z njegovim tonom in jakostjo, da pomen izrečenim besedam (Mešl, 2002). 

Omenjeni nebesedni znaki so pristnejši in zato prepričljivejši kot besede – zelo težko jih je 

namreč nadzorovati in pretvarjati (Jelenc, 1998). Če se govorjena vsebina sporočila ujema z 

nebesedno podanim sporočilom, je komunikacija iskrena. V kolikor pa se besedno sporočilo 
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ne ujema z nebesednim, komunikacija ni iskrena, saj se na ta način z nebesednim sporočilom 

zanika izgovorjeno vsebino, poleg tega pa se razvrednoti odnos do vsebine in do sogovornika. 

Sogovornik da v takšnem primeru večji poudarek nebesednemu sporočilu (Brajša, 1993). 

Medosebno komuniciranje je zato uspešno takrat, kadar so besedna in nebesedna sporočila 

usklajena, saj skupaj sestavljajo celotno sporočilo (Jelenc, 1998). 

Besedna in nebesedna sporočila se med seboj razlikujejo, zato jih ne moremo preprosto 

zamenjati. Nebesedno komuniciranje velikokrat dojemamo zgolj kot dodatek ali osnovo k 

besednemu, kar pa ni prav. Ima svojo vlogo, ki je ne moremo izraziti z besedami. Obstajajo 

določene stvari v vsakdanjih ritualih, npr. pri pozdravljanju, vzpostavljanju stika in izražanju 

čustev, ki jih sicer lahko izrazimo z besedami, vendar so nebesedna sporočila hitrejša in 

neposrednejša. Večina raziskovalcev meni, da je najprimerneje govoriti o dveh načinih 

komuniciranja, ki delujeta sočasno in se med seboj dopolnjujeta (Ule, 2005). Če ne bi poleg 

govora uporabljali tudi nebesednega sporočanja, bi bila komunikacija veliko revnejša, manj 

učinkovita, manj natančna in razumljiva ter bolj neosebna (Hayes in Orrell, 1998; Jelenc, 

1998). 

Prvi jezik, ki se ga naučimo, je telesni jezik. Ta se začne ob rojstvu, potem se razvija naprej. 

Pri sporazumevanju je prisoten ves čas našega življenja, saj je osnovna oblika komunikacije. 

Otroci se v prvem letu življenja z drugimi sporazumevajo izključno nebesedno in zato imajo v 

nebesedna sporočila popolno zaupanje (Ule, 2005; Žorga, 1990). Svoje potrebe in želje 

posredujejo z jokom, s smehom, z gruljenjem, s kazanjem, s seganjem, s prijemanjem, z 

gledanjem, s čebljanjem. Omenjenih stvari kot odrasli ne opustimo, pač pa jih uporabljamo 

kot dopolnilo besedam (Jelenc, 1998). Proti koncu prvega leta se predgovorne oblike (jok, 

kričanje, gruljenje, bebljanje) spremenijo v govorne oblike (glaskovanje, čebljanje, prve 

besede). V naslednjih letih poteka komunikacija med odraslimi in otroki vedno bolj z 

besedami, vse manj pa je telesnega jezika (Lipnik in Matić, 1993). 

Otroci naj bi se že rodili s potrebo po opazovanju obrazov, ki jih spremljajo glasovi, in s 

potrebo po stiku. Zdravi otroci znajo sporočiti, kaj potrebujejo. Starši jih učijo vzpostavljanja 

stika in komuniciranja tako, da odgovarjajo na njihove glasove, gibe, izraze obraza. Otroci 

zaradi odzivov staršev začnejo odgovarjati, še preden znajo govoriti. V kolikor so starši 

odzivni in odgovarjajo na vprašanja, otroci nadgrajujejo znanje o telesnem jeziku. Če pa 

reakcije staršev ni, se tega ne morejo naučiti in sčasoma pozabijo tudi tisto znanje o telesnem 

jeziku, ki so ga imeli ob rojstvu (Biemans, 1985, v Žorga, 1990). Telesnega jezika se je 
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mogoče tudi priučiti in ga v odrasli dobi zavestno uporabljati pri sporazumevanju. Z njegovim 

poznavanjem lahko bolje razumemo tiste, ki ga primarno uporabljajo, npr. majhne otroke, 

osebe z motnjami, ljudi, ki imajo težave z besednim izražanjem (Žorga, 1990). 

2.2.1 Podobnosti med besednim in nebesednim sporazumevanjem 

Besedno in nebesedno sporazumevanje sta med seboj povezana in prepletena. Z obema 

vrstama sporazumevanja sogovorniki dobijo določene informacije o stvareh, ljudeh, pojavih, 

drug o drugem. Obe komunikaciji sta strukturirani v celote in potekata po nekih pravilih, ki so 

določena (Jelenc, 1998). 

2.2.2 Razlike med besednim in nebesednim sporazumevanjem 

Med besednim in nebesednim načinom sporazumevanja obstaja kar nekaj razlik, ki so podane 

v Tabeli 1. 

Tabela 1: Razlike med besednim in nebesednim sporazumevanjem 

Besedno sporazumevanje Nebesedno sporazumevanje Avtor/avtorji 

razlik 

Z besedami sporočamo 

zahtevnejšo vsebino – značilnosti 

oseb, stvari, zunanje dogajanje. 

Nebesedno izražamo čustva, 

medosebne odnose, osebnostne 

značilnosti, stališča (posebej v 

primerih, ko besedno izražanje ni 

primerno). 

Argyle (1967, v 

Rus in Kocmur, 

1993); Jelenc 

(1998); Rot 

(1982) 

Poteka zavestno. Večkrat poteka nezavedno, je bolj 

spontano, nenadzorovano, 

nenamerno. Zaradi tega poda veliko 

informacij o govorcu, njegovih 

občutkih, čustvih in o odnosih. 

Argyle (1967, v 

Rus in Kocmur, 

1993); Rot (1982); 

Ule (2005) 

Istočasno ni mogoče izreči več 

besed. 

Omogoča istočasno uporabo več 

kanalov; zaradi tega je vpliv 

intenzivnejši. 

Jelenc (1998); Ule 

(2005) 

Istočasno dvosmerno besedno 

komuniciranje ni mogoče – 

navadno eden govori, drugi pa 

posluša, nato vlogi zamenjata. 

Odziv na neko besedno sporočilo 

je zaradi tega počasen. 

Istočasno lahko oddajamo svoja 

nebesedna sporočila in se obenem 

odzivamo na sporočila 

sogovornika. Odziv na neko 

sporočilo je hiter in neposreden. 

Rot (1982); Ule 

(2005) 
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Sporočila moramo pozorno 

spremljati, da jih razumemo. 

Razumevanje poteka 

neposredneje. 

Ule (2005) 

Uporaba besed je pogojena z 

jezikom – uporabljamo jih lahko 

samo v pogovoru s tistimi, ki 

govorijo isti jezik kot mi. 

Nebesedna sporočila imajo bolj 

univerzalen pomen. 

Ule (2005) 

Znaki, ki jih uporabljamo, so 

naučeni. 

Znaki, ki jih uporabljamo, so 

podedovani in evolucijsko 

starejši. 

Jelenc (1998); Ule 

(2005) 

Obstajajo slovnična pravila, po 

katerih tvorimo sporočila. 

Nebesedni znaki se povezujejo 

brez posebnih pravil. 

Jelenc (1998) 

S kombiniranjem znakov (besed) 

po določenih pravilih lahko 

nastanejo nove, zahtevnejše enote 

z novim pomenom. 

S kombiniranjem znakov po 

določenih pravilih ne nastanejo 

nove enote z novim pomenom. 

Jelenc (1998) 

Potrebna je aktivnost določenih 

delov centralnega živčnega 

sistema. 

Nadzor imajo subkortikalni centri. Argyle (1967, v 

Rus in Kocmur, 

1993) 

2.3 Nebesedno sporazumevanje 

Nebesedno sporazumevanje predstavljajo sporočila, ki niso podana z besedami. Zavestno ga 

navadno uporabljamo takrat, ko želimo izraziti močna čustva (Rus in Kocmur, 1993). Večkrat 

pa nebesedna komunikacija poteka nezavedno in spontano. Je namreč zunanji odsev 

čustvenega stanja in tisto, kar z njo izrazimo, je velikokrat posledica doživljanja nekega 

čustva (Pease in Pease, 2008). 

Nebesedna komunikacija ima nekaj pomembnih funkcij. Na vsebinski ravni nebesedna 

sporočila potrjujejo, dopolnjujejo ali spreminjajo izgovorjeno vsebino. Na osebni ravni z 

njimi izražamo svoja čustva, pričakovanja ali namere. Na odnosni ravni z njimi sporočamo 

svoje mnenje do izgovorjenih stališč, opredeljujemo odnose ter ohranjamo in usmerjamo 

strukture moči in družbenega reda. Na vplivni ravni nebesedna sporočila vplivajo na besedna 

ter pospešujejo ali upočasnjujejo dialog. Na podlagi zapisanih funkcij se vidi pomen in vloga 

nebesednega sporočanja v komunikaciji, saj le-to da pomen besedam. Ker lahko nebesedna 

sporočila okrepijo, pa tudi oslabijo ali razveljavijo besede, imajo veliko moč (Brajša, 1993). 
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Nebesedno sporočanje pogosto dopolnjuje in okrepi govor. To lahko stori na naslednje 

načine: 

 s ponavljanjem – nebesedno ponovimo tisto, kar smo pred tem povedali (npr. povemo 

za smer vožnje in jo z roko nakažemo); 

 z zamenjavo – nebesedno sporočilo nadomesti besedno (npr. namesto da ubesedimo 

neko čustvo, ga izrazimo z mimiko); 

 z dopolnjevanjem – kadar se besedno in nebesedno sporočilo ujemata, nebesedno 

sporočilo dopolnjuje besedno (npr. z gestami dopolnimo povedano); 

 s poudarjanjem – nebesedno vedenje poudari del besednega sporočila (poudarjanje 

pogosto izkažemo z gibi rok ali glave, z dotiki); 

 z nasprotovanjem – če je besedno in nebesedno sporočanje usklajeno, damo navadno 

poudarek tistemu, kar slišimo, če pa se razlikujeta ali si celo nasprotujeta, se navadno 

osredinimo na nebesedno sporočilo; 

 z nadzorovanjem – nebesedno obnašanje velikokrat uporabimo za usmerjanje in 

nadzorovanje besednega komuniciranja (npr. upravljanje s tem, kako priti do besede, 

končati govor, prekiniti govorca) (Rus in Kocmur, 1993; Ule, 2005). 

2.3.1 Vodilni kanali nebesednega sporazumevanja 

Raziskovalci nebesedne komunikacije le-to pogosto razvrstijo na več vodilnih kanalov. 

Njihova poimenovanja so prikazana v Tabeli 2. V nadaljevanju bom uporabljala izraze, kot jih 

je uporabila M. Ule (2005). 

Tabela 2: Poimenovanje vodilnih kanalov nebesednega sporazumevanja po različnih avtorjih 

Brajša (1993) Hayes in 

Orrell 

(1998) 

Kovačič (1990) Rot (1982) Ule (2005) 

Oralni govor 

(hitrost, ritem, 

jakost, barva 

glasu) 

Parajezik Glas, 

paralingvistična 

komunikacija 

Paralingvistika Glas, objezikovni ali 

paralingvistični 

znaki 

Očesni stik Stik s 

pogledom 

Oči, okularna 

kinetična 

komunikacija 

Usmerjanje in 

zadrževanje 

pogleda 

Pogled in menjava 

pogleda 



Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok Sara Grebenc 

22 

 

Mimika obraza Izrazi 

obraza 

Obraz, facialna 

kinetična 

komunikacija 

Izrazi obraza Govorica obraza, 

izrazi obraza 

Gestikulacija Kretnje   Geste 

Dotiki Dotik Dotik, taktilna 

komunikacija 

Telesni dotik Telesni stik, dotik 

Vedenje v 

prostoru 

Proksemike/ 

medosebne 

bližine 

Prostorska, 

proksemična 

komunikacija 

Medosebne 

razdalje 

Telesna razdalja 

Oblačenje Obleka Telesna zgradba, 

videz 

 Telesni videz oz. 

komuniciranje z 

videzom 

Vedenje telesa Drža Telesna, kinetična 

komunikacija 

  

Vedenje v času  Čas, kronemična 

komunikacija 

  

Zunanji kontekst     

  Vonj, olfaktorna 

komunikacija 

  

2.3.1.1 Objezikovni znaki 

Objezikovni znaki so glasovni znaki, ki spremljajo besedno sporočilo in jih zaznamo s 

sluhom. Besed namreč nikoli ne izgovarjamo na enak način, ampak med govorjenjem 

spreminjamo intonacijo ali ritem govora. Nekateri objezikovni znaki so zelo povezani z 

govorom in zaradi tega okrepijo ali oslabijo besede. Takšni znaki so: ritem in hitrost 

govorjenja, višina glasu, poudarki, ki jih dela govorec, uporaba različno dolgih premorov. 

Drugi objezikovni znaki sporočajo informacije o govorcu, njegovo čustveno stanje, niso pa 

neposredno vezani na besede. Takšni znaki so: melodija, naglas, jakost in kakovost glasu, 

jecljanje, uporaba mašil, ponavljanje že povedanega, jezikovni spodrsljaji. Tretji objezikovni 

znaki imajo samostojno komunikacijsko vlogo in niso vezani na besedno sporočilo. S temi 

znaki, kot so smeh, jok, stokanje, vzdihovanje, žvižganje, izražamo predvsem enostavna 

čustva. Vse to vpliva (pogosto nezavedno) na razumevanje in interpretiranje sporočila, 
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objezikovni znaki pa imajo zato enako pomembno vlogo pri sporazumevanju kot izgovorjene 

besede (Hayes in Orrell, 1998; Ule, 2005). 

Čustva imajo velik vpliv na izgovarjavo besed in le na podlagi govora lahko ugotovimo 

počutje govorca. Najbolj vplivajo na glasnost in hitrost govora. Omenjeni lastnosti pa nista 

vedno odvisni od čustvenega stanja govorca, ampak sta odvisni tudi od njegovih osebnih 

lastnosti – nekateri ljudje vedno govorijo hitreje, drugi pa počasneje (Mladenovič, 2012). 

2.3.1.1.1 Otrok in objezikovni znaki 

Pomirjujoč glas odrasle osebe – ton, ritem in melodija – otroku pomaga, da sprosti svojo 

napetost. Nanj deluje podobno kot uspavanka. Najbolj ga pomirijo nizki glasovi, saj je takšne 

glasove zaznaval že v času, ko je bil v maternici. Otrok iz glasu razbira moč in kakovost 

čustev drugega. Če mu odrasli reče besedo, ki naj bi ga pomirila, npr. »Umiri se!«, z ostrim 

glasom, bo otrok bolje zaznal in razumel grob glas kot pa besedo in verjetno se ne bo tako 

hitro umiril (Sansone, 2004). 

2.3.1.2 Pogled in menjava pogleda 

Pogled je eden najpogostejših in najučinkovitejših nebesednih znakov. Oči imajo pri 

sporazumevanju dvojno funkcijo – nebesedna sporočila tako sprejemajo kot tudi oddajajo. 

Sprejemanje sporočil navadno poteka namerno, medtem ko oddajanje sporočil večinoma 

poteka nenamerno (Jelenc, 1998). 

Stik s pogledom je pokazatelj čustev in naklonjenosti med sogovornikoma – več pogledov kot 

si namenita, bližje sta si, če pa si nista naklonjena, se gledata s srepim pogledom, se očesnemu 

stiku izogibata ali pa se celo ignorirata in pogleda drug drugemu sploh ne namenita (Hayes in 

Orrell, 1998; Jelenc, 1998; Ule, 2005). S pogledom torej drugemu sporočimo, da ga 

spoštujemo in imamo radi ali pa da ga preziramo (Jelenc, 1998). Vendar velja tudi, da dlje 

gledamo osebe, s katerimi smo v nekem odnosu, ne glede na to, ali smo si naklonjeni ali ne, 

kot pa neznane osebe. Dolžina in pogostost gledanja v drugega lahko spodbudita nelagodje, 

saj vsak potrebuje neko mero anonimnosti (Ule, 2005). 

Ločimo kratkotrajen, bežen pogled (pogled, ki traja kratek čas), zrenje (zadrževanje pogleda 

na nekom ali nečem) in gledanje v oči oz. stik s pogledom (gledanje v oči dveh oseb, traja 

lahko krajši ali daljši čas). Očesni stik je pogostejši, kadar v pogovoru sodelujeta le dve osebi. 

Kadar se pogovarja skupina ljudi, med seboj sicer ustvarjajo stik s pogledom, vendar je 
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trajanje pogleda odvisno od položaja posameznika, njegovega ugleda in aktivnosti (Rot, 

1982). 

Pogled ima več funkcij: 

 deluje kot pomoč pri izražanju čustev – s pogledom lahko izražamo čustva na dva 

načina. Prvi način je ta, kako je stik s pogledom narejen. Odprtost oči je odvisna od 

tega, ali so nam ljudje, ki jih gledamo, všeč ali ne, od tega pa je posledično odvisna 

tudi napetost mišic okoli oči (Argyle, 1975, v Hayes in Orrell, 1998). Z drugim 

načinom svoja čustva sporočamo nezavedno in nenamerno. Očesne zenice se širijo, 

kadar gledamo nekoga ali nekaj, kar nam je všeč, pa tudi ob doživljanju strahu ali 

bolečine. Če pa gledamo nekoga ali nekaj, kar nam ni všeč, smo utrujeni ali zaspani, 

se zenice ožijo. Na komuniciranje z zenicami se tudi sogovornik odziva nezavedno 

(Argyle, 1975, v Hayes in Orrell, 1998; Jelenc, 1998). 

 z njim uravnavamo tok pogovora – pogled je eden najpomembnejših znakov pri 

uravnavanju pogovora. S pogledom drugemu sporočimo, da si želimo z njim 

komunicirati, če si tega ne želimo, pogled odvrnemo proč. S pogledi pogovor 

vzdržujemo in ga zaključimo (Argyle, 1975, v Hayes in Orrell, 1998; Ule, 2005). Tudi 

povratne informacije o govoru sprejemamo s pogledom. Več kot ima govorec stika s 

pogledom z drugimi, večja je njegova potreba po odobravanju s strani drugih in po 

prejemanju povratne informacije (Argyle, 1975, v Hayes in Orrell, 1998). 

 označuje naravo odnosa med sogovorcema – pogostost pogledov in njihovo trajanje je 

odvisno od razmerja med sogovorcema (ali sta istega spola, podobne starosti, 

podobnega družbenega statusa) (Ule, 2005). Število pogledov med sogovorcema je 

odvisno tudi od razdalje med njima. Večja kot je razdalja, več časa sta v stiku s 

pogledom, manjša kot je, manj pogledov si namenita. Stik s pogledom je tako lahko 

neke vrste nadomestilo za pomanjkanje telesne bližine (Argyle, 1975, v Hayes in 

Orrell, 1998). 

Ljudje med pogovorom svojega pogleda nimamo ves čas usmerjenega v sogovornika, ampak 

gledamo tudi drugam. To ne pomeni, da ga ne spoštujemo, ampak nam preusmeritev pogleda 

omogoča lažje razmišljanje o temi pogovora. Kljub vsemu pa pri pomembnih pogovorih 

želimo, da nas sogovornik gleda v oči. Da se med pogovorom počutimo varno in udobno, je 

potrebno, da očesni stik med sogovornikoma traja približno tretjino časa (Mladenovič, 2012). 
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2.3.1.2.1 Otrok in pogledi 

Že majhen otrok si želi stika s pogledom. Ta mu pomeni izraz družabnosti, zmanjšuje strah 

pred zapustitvijo, ker vidi osebo, ki je zanj pomembna, obenem pa začuti povezanost z 

drugim. Zato je dobro, da odrasli otroku nameni stik s pogledom velikokrat, saj se bo zaradi 

tega počutil sprejetega. Otrok namreč na podlagi pogostosti pogledov sklepa o odnosu 

odraslega do njega – načeloma velja, da pogosteje gledamo tiste, ki jih imamo radi, jih 

sprejemamo, smo jim naklonjeni ali pa nam med pogovorom kažejo znake odobravanja, 

redkeje pa gledamo tiste, ki jih preziramo ali se nad njimi zgražamo (Cerar, 2002). Zato starši 

pogled večkrat uporabijo kot vzgojni ukrep. Z ignoriranjem ali s podaljšanim pogledom 

skušajo otroka kaznovati ali pa zgolj opozoriti, da ne ravna v skladu s pravili ali z dogovorom 

(Ule, 2005). Podaljšan pogled pa ne pomeni vedno grožnje, lahko pomeni tudi naklonjenost – 

kaj zares pomeni, je najlažje razbrati na podlagi vseh nebesednih znakov, predvsem obraznih 

izrazov (pogled, ki izraža naklonjenost, navadno spremlja nasmeh). Otrok pogosto prav na 

podlagi pogleda ugotovi, ali odrasli odobrava njegovo početje ali ne (Cerar, 2002). 

2.3.1.3 Izrazi obraza 

Čeprav je obraz z očmi najbolj opazen del telesa, ker se nahaja v središču našega vidnega 

polja in mu posvečamo največ pozornosti, je kljub vsemu težko razumljiv. Različni položaji 

obraznih mišic, oči, vek, obrvi in čela v različnih kombinacijah podajajo izraze z različnimi 

sporočili, ki so pomembni v določenem kontekstu. Izrazi obraza, s katerimi izražamo osnovna 

čustva, so univerzalni in jih uporabljamo ljudje po vsem svetu, povsod imajo tudi enak 

pomen. To so izrazi za veselje/srečo, žalost, presenečenje, strah, jezo in gnus. Med 

komunikacijo govorec s sogovornikovega obraza dobiva povratno informacijo za svoje 

besede. Z obraza razbira njegova mnenja, stališča, čustvena stanja. Presoja reakcije na svoja 

sporočila in obratno (Hayes in Orrell, 1998; Mladenovič, 2012; Rot, 1982; Rus in Kocmur, 

1993; Ule, 2005). Določene izraze obraza uporabljamo le v zasebnosti, medtem ko je v 

javnosti naš obraz bolj nesproščen, saj izraze bolj nadzorujemo (Ule, 2005). 

Obraz je kljub vsemu eden najbolj neiskrenih delov telesa. Starši in družba so nas že kot 

otroke spodbujali, da smo se naučili lagati z obrazom in skrivati svoja prava čustva, ki bi jih 

praviloma pokazali z njim. Svoje obrazne izraze tako bolj ali manj uspešno nadzorujemo, 

kljub temu pa jih ne moremo povsem prikriti, saj nas izdajajo mikro izrazi. To so izrazi na 
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obrazu, ki so posledica doživljanja nekega čustva, vendar so časovno krajši in jih opazijo le 

redki ljudje (Mladenovič, 2012). 

2.3.1.3.1 Otrok in izrazi obraza 

Otrok je očaran nad človeškim obrazom in menjavo njegovih izrazov. Že dojenček ima 

izjemno sposobnost posnemanja obraznih izrazov svojih staršev, obenem pa je sposoben ločiti 

obraze ljudi od drugih stvari in prepoznati obraze njemu znanih oseb. Obraz dojema kot 

celoto, ki ga prepozna kot izraz za posamezno čustvo, npr. veselje, jezo, iz postavitve 

obraznih potez (ustnice, obrvi, veke, pogled, nosnice) pa zna razbrati, kakšno je mnenje 

drugih o njem – ali so mu naklonjeni, ga prezirajo, so nanj jezni (Rot, 1982; Sansone, 2004). 

Izrazi obraza lahko pospešujejo ali zavirajo besedno komunikacijo med odraslim in otrokom. 

Komunikacija se pospeši, če odrasli med poslušanjem otroka uporablja znake, ki pomenijo 

odobravanje – otrok se bo zaradi njih počutil sprejetega, morda bo povedal več ali natančneje, 

kot je sprva nameraval. Če pa odrasli kaže znake nezanimanja za poslušanje, se komunikacija 

ne razvije v tolikšni meri, morda se celo predčasno prekine (Rot, 1982, v Cerar, 2002). 

2.3.1.4 Geste 

Geste so najobsežnejši in najbolj jasen del telesnega jezika. Veliko gest, ki jih uporabljamo, je 

kulturno določenih, tako da ima ista gesta v različnih kulturah lahko povsem različen pomen 

(Hayes in Orrell, 1998; Ule, 2005). Uporaba gest je zavestna ali nezavedna ter je pokazatelj 

tega, kako se govorec počuti in kakšen je njegov odnos do povedanega (Mladenovič, 2012). 

Zavestno jih uporabljamo takrat, kadar želimo z njimi poudariti ali podpreti tisto, kar 

govorimo. Vendar tudi s kretnjami, ki jih uporabljamo nezavedno, drugim nekaj sporočamo. 

Ne glede na to, ali jih uporabljamo namerno ali nenamerno, z njimi sogovorniku sporočamo 

dodatne informacije poleg tistih, ki jih posredujemo z besedami. Gest pa ne uporablja le 

govorec, ampak tudi poslušalec. Njegove geste so navadno manjše kot govorčeve, njihova 

uporaba pa pomeni, da govorca pozorno posluša in se vanj vživlja (Hayes in Orrell, 1998). 

Ekman in Friesen (1969, v Hayes in Orrell, 1998; 1969, v Ule, 2005) sta nebesedne signale, ki 

jih uporabljamo vsakodnevno, razdelila v pet skupin in jih poimenovala emblemi, ilustratorji, 

čustveni izrazi, regulatorji in adaptorji. (N. Hayes in S. Orrell (1998) sta uporabili izraz 

adapterji, vendar bom v nadaljevanju uporabljala izraz adaptorji, kot ga je uporabila M. Ule 

(2005).) 
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Emblemi oz. označevalci so nebesedna dejanja oz. kretnje, ki imajo neposreden pomen in 

nastopajo samostojno, lahko pa jih izrazimo tudi z besedami. Večina kultur ima svoje 

embleme za določene stvari, npr. za prikaz čustev, odhajanje, žalitev (Hayes in Orrell, 1998; 

Ule, 2005). Uporaba emblemov je navadno zavestna, saj želimo, da jih drugi opazijo; zato jih 

uporabljamo z določenim namenom. Včasih pa se zgodi, da embleme uporabimo nezavedno, 

predvsem takrat, ko smo v neko stvar čustveno vpleteni. Strokovnjaki to imenujejo nebesedni 

spodrsljaji in so podobni govornim spodrsljajem (Mladenovič, 2012). 

Primeri emblemov: mahanje v pozdrav ali stisk roke ob pozdravu, znak s prstom za »pridi 

sem« (Mladenovič, 2012; Rus in Kocmur, 1993; Ule, 2005). 

Ilustratorji oz. ponazorjevalci so nebesedna dejanja, katerih pomen je vedno vezan na 

govor, ki ga spremljajo. Zato nimajo samostojnega pomena, lahko pa poudarijo besede. Z 

njimi ponazorimo tisto, kar težko izrazimo z besedami, zato povečajo razumevanje govora 

(Hayes in Orrell, 1998; Mladenovič, 2012; Ule, 2005). Ilustratorje njihovi avtorji ne 

zaznavajo tako dobro kot druge osebe. Zaradi tega lahko z njimi nehote izrazimo tudi kaj 

takšnega, česar z besedami ne bi želeli sporočiti (Ule, 2005). Lahko jih uporabljamo takrat, ko 

se počutimo dobro in samozavestno (Mladenovič, 2012), ali pa takrat, ko smo napeti, imamo 

tremo ali nas je strah (Ule, 2005). 

Primeri ilustratorjev: kimanje, odkimavanje, z razprostrtimi rokami ponazorimo »veliko« 

(Hayes in Orrell, 1998; Ule, 2005). 

Čustveni izrazi oz. prikazi čustev so tako izrazi obraza kot tudi geste in objezikovni znaki, s 

pomočjo katerih sogovornik prepozna, da govorec doživlja neko čustvo (Hayes in Orrell, 

1998; Rus in Kocmur, 1993; Ule, 2005). 

Primer čustvenega izraza: cepetanje z nogami, ko smo zaradi pomembnega dogodka, ki je 

pred nami, nervozni (Hayes in Orrell, 1998). 

Regulatorji oz. usmerjevalci so nebesedna dejanja, ki usmerjajo pogovor – ga vzpostavljajo, 

vzdržujejo, vodijo, nadzorujejo in prekinjajo (Hayes in Orrell, 1998; Kovačič, 1990; Rus in 

Kocmur, 1993; Ule, 2005). 

Primeri regulatorjev: željo po vstopu v pogovor ali njegovi prekinitvi izrazimo s pogledom 

sogovornika ali s kakšnim drugim izrazom na obrazu, se sogovorniku približamo ali od njega 

oddaljimo (Kadunc, 1990; Ule, 2005). 
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Adaptorji oz. prilagojevalci so individualne značilnosti oz. geste posameznika, ki mu 

pomagajo pri soočanju z določenimi situacijami in občutki (Hayes in Orrell, 1998; Ule, 2005). 

Pomagajo mu tudi pri prilagajanju na nove situacije in pri obvladovanju napetosti v odnosih 

ter zaskrbljenosti. Spodbujajo ga k samozavesti, ga pomirjajo in izboljšujejo njegovo počutje 

(Ule, 2005). Adaptorji so največkrat različni dotiki, ki so vezani na lastno telo – t. i. 

samoadaptorji, oz. na predmet ali telo druge osebe – t. i. alter-adaptorji. Pogosto jih izražamo 

nezavedno in zato kažejo naše čustveno stanje (velikokrat gre za doživljanje vznemirjenosti, 

napetosti, sramu) (Kadunc, 1990). 

Primeri samoadaptorjev: praskanje po glavi, nosu, popravljanje frizure, glajenje brade, 

gledanje rok, zapestja. Primeri alter-adaptorjev: igranje z listi, držanje kakšnega predmeta 

(Kadunc, 1990). 

2.3.1.4.1 Otrok in geste 

Otrok je zelo pozoren na kretnje z rokami, saj jih sprva sam uporablja za sporazumevanje, ko 

npr. s prstom pokaže, kaj želi dobiti. Odrasli njegovo zaznavanje lahko izkoristi tako, da jih 

večkrat načrtno uporablja (Karp, 2012). 

2.3.1.5 Telesni stik, dotik 

Čeprav dotik predstavlja temelj komunikacije v prvih letih življenja, pozneje dobi drugačno 

vlogo. Med kulturami obstajajo velike razlike v tem, kdo se lahko koga dotakne, kdaj in kje se 

to lahko zgodi ter kateri deli telesa so sprejemljivi za dotikanje. Pomen dotika je odvisen od 

odnosov med osebami, njihovega spola in starosti ter situacije, v kateri se dotik zgodi. Vsak 

telesni stik z drugo osebo izzove nezavedne čustvene reakcije. Dotik je navadno močan znak 

naklonjenosti, zaupanja, podpore, prijateljstva, povezanosti – vzbuja prijetne občutke, zato se 

dotikov s tujci izogibamo (Hayes in Orrell, 1998; Ule, 2005). Dotiki so različni. Lahko gre za 

lahen dotik, božanje, trepljanje, žgečkanje, trd objem, udarec, lahko je nežen ali grob (Ule, 

2005). Ljudje, ki se pogosteje dotikajo drugih, naj bi bili bolj komunikativni, sproščeni in 

samozavestni, poleg tega pa naj bi bili tudi sami deležni več dotikov s strani drugih oseb 

(Vreg, 1997, v Cerar, 2002). 

Glavna naloga dotikov je sporočanje o medosebnih odnosih med ljudmi. Poznamo: 

 dotike intimnosti – dotik že sam po sebi sporoča intimnost, zato ga tujcem ne 

namenjamo; če se kljub vsemu zgodi, navadno vzbudi nelagodje. Med intimnima 

partnerjema dotiki pozitivno vplivajo na njun odnos. 
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 dotike dominantnosti – dotiki sporočajo družbeni status osebe. Z dotikanjem večkrat 

začnejo osebe z višjim položajem kot obratno. Podrejeni, bolni in otroci so pogosteje 

predmet dotikanja, sami pa dotika ne vračajo v enaki meri. Največ dotikov dopuščajo 

ljubezenski odnosi, nekoliko manj prijateljski, profesionalni odnosi ne dovoljujejo 

veliko dotikanja. 

 dotike, ki imajo ritualno vlogo – ob srečanjih, pozdravih in slovesu je prisotnega 

veliko ritualnega dotikanja (Hayes in Orrell, 1998; Ule, 2005). 

2.3.1.5.1 Otrok in dotiki 

Koža dojenčku predstavlja osnovno sredstvo komunikacije. Zelo je občutljiva na različne 

vrste dotikov – prek nje otrok sprejema toploto, hlad in druge dotike, obenem pa z njo izraža 

čustvene spremembe, ki se kažejo kot dražljaji zaradi vznemirjenosti, rdečica zaradi jeze ali 

bledica zaradi strahu. Stik s kožo med materjo in otrokom otroku predstavlja ugodje in mu 

pomaga, da se prične zavedati lastnega obstoja. Tudi ko je otrok nekoliko starejši, je zanj 

telesni stik z odraslo osebo še vedno zelo pomemben, saj spodbuja njegov telesni in psihični 

razvoj – pripomore k oblikovanju osebnosti, vpliva na čustva in sporazumevanje z drugimi 

(Sansone, 2004). 

Otrok je občutljiv na dotik. Podobno kot odrasli ga včasih potrebuje več, včasih manj. Seveda 

pa se otroci med seboj razlikujejo, saj jih nekateri potrebujejo pogosteje, drugi redkeje 

(Brajša, 1993). Odrasli se otroka dotika tudi med nego. Tega se mora zavedati, saj ni vseeno, 

na kakšen način otroka umije ali obriše. Pri majhnem otroku se da z dotikom rešiti težave, saj 

med jokom ni dojemljiv za besede. Zato je pomembno, s kakšnim dotikom mu odrasli nudi 

tolažbo (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

2.3.1.6 Komuniciranje z videzom 

Telo je ves čas navzoče pri komuniciranju. Njegova drža, oblačila na njem, način gibanja in 

uporaba gest ustvarjajo zunanjo podobo o osebi, njenih lastnostih, trenutnem čustvenem 

stanju in o njenih namerah. Ljudje že od nekdaj skrbimo za zunanjo podobo, saj želimo tako 

izboljšati mnenje drugih o sebi in obenem tudi svojo samopodobo (Hayes in Orrell, 1998; Rus 

in Kocmur, 1993; Ule, 2005). 

S telesno držo komuniciramo zavestno ali nezavedno. Pogostejše je nezavedno sporočanje. 

Drža telesa drugim govori o našem počutju, ali smo sproščeni ali napeti, ne pa tudi o tem, ali 
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se počutimo prijetno ali ne. To navadno izražamo z obrazom (Hayes in Orrell, 1998). Razprte 

roke predstavljajo pozitiven znak – sporočajo odprtost, možnost, da se sogovornik približa, 

naklonjenost, veselje, odobravanje. Roke, prekrižane na prsih, izražajo nedostopnost, razdaljo, 

obrambo, zaprtost, nestrinjanje (Cerar, 2002). Tudi gibi glave so pomembni pri komunikaciji, 

saj so opazni. Med pogovorom večkrat nezavedno prikimavamo ali odkimavamo, s čimer 

sogovorniku sporočamo svoje mnenje o njegovih besedah (Rot, 1982, v Cerar, 2002). 

Tudi obleka je predmet vsakodnevnega komuniciranja, saj z njo ustvarjamo vtis o sebi in 

drugim namerno ali nenamerno pošiljamo določena sporočila. Naše mnenje o tem, kaj naša 

obleka sporoča, se lahko razlikuje od tistega, kar obleka v resnici sporoča, prav to sporočilo 

pa sprejmejo opazovalci (Mladenovič, 2012). Določene družbene funkcije označujemo z 

uporabo uniform. Vendar pa tudi druga oblačila, ne le uniforme, označujejo ljudi. Pogosto se 

namreč ocenjujemo na podlagi sloga oblačenja in videza. To lahko postane problematično, če 

neka oblačila stigmatiziramo in zaradi tega enako ravnamo z vsemi ljudmi, ki se podobno 

oblačijo (Hayes in Orrell, 1998). 

2.3.1.6.1 Otrok in drža telesa 

Otrok to, ali ga odrasli posluša, ugotovi na podlagi tega, kakšna je drža telesa odraslega v 

pogovoru z njim (otrokom). Če je odrasli z glavo in s celim telesom obrnjen k otroku, mu 

sporoča, da ga posluša. S kimanjem, ki pomeni odobravanje, strinjanje, soglašanje, in 

odkimavanjem, ki pomeni nestrinjanje, odklanjanje, oporekanje, otroku podaja svoje mnenje 

o njegovih besedah ali dejanjih (Cerar, 2002).  

2.3.1.7 Telesna razdalja 

Fizična razdalja med sogovornikoma vpliva tudi na druge načine nebesedne komunikacije, 

odvisna pa je od njunega medsebojnega odnosa, spola, teme pogovora in situacije, v kateri se 

nahajata. Med pogovorom se lahko razdalje spreminjajo (Hayes in Orrell, 1998; Rus in 

Kocmur, 1993; Ule, 2005). Ženske navadno razdalje med pogovorom manjšajo, moški pa 

večajo (Pease in Pease, 2008). Med kulturami obstajajo razlike v dojemanju primernosti 

razdalje, ki je ugodna za neko interakcijo. Pripadniki določene kulture ta pravila poznajo, 

težave pa lahko nastanejo, če se srečata osebi, ki ne poznata pravil o razdalji, primerni za 

interakcijo v drugi kulturi (Hayes in Orrell, 1998). 

Nekaterim ljudem med pogovorom ustreza večja razdalja, drugim manjša. Večinoma velja, da 

so razdalje med osebami, ki so si naklonjene, imajo podobna stališča in doživljajo podobna 
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čustva, manjše (Rus in Kocmur, 1993). Prav tako stojimo bližje ljudem, ki so podobne starosti 

kot mi, in ženskam. Razdalja med sogovornikoma je odvisna tudi od njunega prijateljstva. 

Zaupni prijatelji stojijo do 50 cm narazen, znanci do 1,5 m, medtem ko lahko poteka pogovor 

med neznanci tudi na razdalji 4 m (Hayes in Orrell, 1998). 

Obstajajo neke univerzalne telesne razdalje med ljudmi, ki komunicirajo. Poznamo: 

 intimno oz. zaupno razdaljo, ki zajema območje 15–45 cm od telesa. To območje je od 

vseh najpomembnejše in nanj zelo pazimo. Vanj lahko vstopijo samo osebe, s katerimi 

smo si čustveno zelo blizu, npr. starši, otroci, sozakonec, zaupni prijatelji, ljubimec. 

Pri tej razdalji sogovornika vidimo, slišimo, zaznamo pa lahko še njegov telesni vonj 

in telesno toploto. Obstaja tudi zaupno podobmočje, ki se nahaja do 15 cm od telesa, 

vanj pa drugi vstopijo le pri intimnem telesnem stiku (Hall, 1959, v Ule, 2005; Pease 

in Pease, 2008). Poyatos (1983, v Ule, 2005) je intimno razdaljo definiral kot dotik oz. 

stik dveh oseb. 

 osebno razdaljo, ki zajema območje 46–120 cm od telesa. To je razdalja, pri kateri ne 

zaznamo več vonja in toplote drugega, vendar še vedno komuniciramo iz oči v oči. 

Takšno razdaljo uporabljamo na prijateljskih srečanjih in družabnih zabavah, pri 

klepetih s sorodniki, s prijatelji in z znanci (Hall, 1959, v Ule, 2005; Pease in Pease, 

2008). 

 družabno oz. socialno razdaljo, ki zajema območje 1,2–3,6 m od telesa. V tej razdalji 

komuniciramo z ljudmi, ki jih ne poznamo preveč dobro, in z neznanci (npr. v 

trgovini, v čakalnici), uporabljamo pa jo tudi pri različnih poslovnih, svetovalnih ali 

izobraževalnih pogovorih. Sogovornika slišimo, vidimo pa ne povsem natančno (Hall, 

1959, v Ule, 2005; Pease in Pease, 2008). 

 javno razdaljo, ki zajema območje nad 3,6 m od telesa. Uporabljamo jo za 

komuniciranje v javnosti, npr. pri govorih večji skupini ljudi. Zahteva uporabo 

pripomočkov (npr. mikrofona in zvočnika), saj je oteženo poslušanje (Hall, 1959, v 

Ule, 2005; Pease in Pease, 2008). Poyatos (1983, v Ule, 2005) pod to razdaljo dojema 

vsakršno razdaljo, pri kateri se sogovorniki med seboj vsaj vidijo. 
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2.3.1.7.1 Otrok in telesne razdalje 

Komunikacija na intimni razdalji je pomembna predvsem za dojenčka in majhnega otroka – 

sem sodi pestovanje, telesni stiki, pogledi, nasmehi (Cerar, 2002). Vendar pa ima tudi otrok, 

tako kot odrasli, svoj intimni prostor. Odrasli mora to njegovo fizično in čustveno mejo 

spoštovati, sicer ga lahko prizadene, in ne sme vdirati v otrokovo intimno območje, če sam 

tega ne želi. Dotiki, ki se zgodijo v intimni razdalji, otroku sicer res zagotavljajo normalen 

razvoj in večina otrok se jih veseli, vendar se jih ne sme vsiljevati. Odrasli se mora zavedati, 

da ni vedno dobrodošel v otrokovem svetu, zato mora poiskati primeren trenutek, da se mu 

približa, obenem pa ostati na razdalji, ki ustreza tudi otroku, ne le njemu (Brajša, 1993). Otrok 

pripravljenost na dotik sporoča z odprto telesno držo, z zaprto držo oz. nekaterimi 

nebesednimi znaki, npr. izmikanje stiku, izražanje neprijetnosti z izrazi na obrazu, zavijanje z 

očmi, korak nazaj v umik, pa sporoča, da si ne želi fizične bližine. Odrasli je tisti, ki mora 

otrokovo držo prepoznati in upoštevati (Birkenbihl, 1999, v Cerar, 2002). 

2.4 Uporaba nebesednega sporazumevanja v vrtcu 

Otroci so pri uporabi nebesednega sporazumevanja veliko naravnejši kot odrasli – njihovo 

vedenje je bolj nagonsko, zato iskreno pokažejo, kaj čutijo, mislijo ali nameravajo storiti. 

Odrasli smo v primerjavi z njimi naučeni nekaterih pravil o uporabi nebesedne komunikacije, 

zato svoje prave namene, misli in čustva pogosto skrivamo. Ker otroci sami veliko spontano 

uporabljajo nebesedno sporočanje, so zanj bolj dojemljivi kot odrasli (Mladenovič, 2012). 

Zanje je namreč sporazumevanje s telesom in z glasom vsaj tako pomembno kot z besedami – 

mlajši kot so, večji pomen ima zanje nebesedna komunikacija. Otroci niso toliko pozorni na 

vsebino, kaj jim nekdo reče, temveč predvsem na to, kako jim je rečeno. Zato je telesna 

govorica za otroke pogosto učinkovitejša od sporočanja z besedami (Žorga, 1990). 

Karp (2012) kot razlog, da otroci dobro dojemajo nebesedna sporočila, navaja dejstvo, da pri 

malčkih možgane upravlja njihova desna polovica. Z njo vsi ljudje sprejemamo hitre 

odločitve in prepoznavamo obraze, je sunkovita, čustvena, pa tudi raztresena. Leva polovica 

možganov je njeno nasprotje – omogoča logično razmišljanje, pozorno poslušanje in 

ohranjanje mirnih živcev. Možganski polovici pri odraslih in starejših otrocih delujeta 

uravnoteženo z rahlo prevlado leve polovice; malčki so že v osnovi pod prevlado desne 

polovice. Kadar se razburijo in doživljajo močna čustva, se delovanje leve polovice »ustavi«. 

Desno je z besedami težko obvladati, se pa ta zelo dobro odziva na nebesedna sporočila. 
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Kadar so torej otroci razburjeni, jim besede ne pomenijo nič, dobro pa razumejo ton glasu, 

kretnje in izraze na obrazu. 

Vzgojitelji bi se morali zavedati učinkovitosti nebesedne komunikacije pri otrocih in znati 

izkoristiti njihovo dobro zaznavanje in občutljivost za nebesedna sporočila. Otroci so pozorni 

na držo telesa, geste, mimiko na obrazu, smer in trajanje pogleda, spremembe v barvi glasu, 

dotike, na obleko. Našteto zelo močno vpliva na kakovost pogovora in na medosebne odnose. 

Da bi vzgojitelji lahko svoje nebesedno sporočanje pri delu z otroki izboljšali, bi se morali 

naučiti zaznavati in prepoznavati svoja nebesedna sporočila. O svoji nebesedni komunikaciji 

bi morali tudi večkrat razmišljati in se o njej pogovarjati s svojimi sodelavci (Brajša, 1993). 

Uporaba nebesednega sporazumevanja je zelo primerna pri vzpostavljanju in izkazovanju 

avtoritete. Nebesedno vedenje odraslega je otrokom namreč pogosto razumljivejše kot besede. 

Če teh ne razumejo, nanje posledično ne morejo imeti takšnega vpliva kot govorica telesa, ki 

jo dobro razumejo in zaznavajo (Mladenovič, 2012). Otroci torej z opazovanjem nebesednih 

sporočil prejemajo informacije, ki jih z besedami zaradi njihovega nerazumevanja ne dobijo 

(Jelenc, 1998). Kljub vsemu pa morajo biti besede in dejanja skladna, saj le tako lahko 

učinkujejo na otroke. V nasprotnem primeru sporočila nimajo učinka – otroci so lahko 

zmedeni ali pa se za sporočila ne zmenijo in jih posledično tudi ne upoštevajo (Kahn, 1995). 

Pomembno je, da vzgojitelji z otroki komunicirajo pristno. To pomeni, da se jim takrat res 

posvetijo. Zato je dobro, da se z otrokom, s katerim govorijo, pogovarjajo na njegovi višini 

(počepnejo), ga gledajo v oči, pokličejo po imenu, pozorno poslušajo ter zaznajo tudi njegova 

nebesedna sporočila. Priporočljivo je, da uporabijo podobno glasnost in hitrost govora kot on. 

Svojo naklonjenost morajo izraziti tudi z dejanji, ne le z besedami – z objemom, s kretnjami, s 

prijetnimi dotiki (Kahn, 1995; Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

2.4.1 Vloga lutke pri nebesednem sporazumevanju v vrtcu 

Uporaba lutke v vrtcu pomaga k izboljšanju komunikacije med otrokom in vzgojiteljem, pa 

tudi med otroki. Ima veliko moč, ki se je mora vzgojitelj zavedati in vanjo tudi verjeti. 

Vzgojitelj se s sporočanjem skozi njo približa otrokom, s tem pridobi njihovo zaupanje, 

posledično pa to vpliva na lažje vzpostavljanje medsebojne komunikacije. Poleg 

vzpostavljanja pogojev za dobro komunikacijo med vzgojiteljem in otroki lutka predstavlja 

tudi zelo dobro motivacijo za otroke. Čeprav zaživi šele s pomočjo vzgojitelja, njegovih rok 

in glasu, otroci verjamejo, da je ob njih nova oseba, zato se ji lažje in hitreje odprejo kot 
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vzgojitelju. Njej verjamejo bolj kot odraslemu, zaupajo ji svoje skrivnosti in težave, saj ni 

odrasla, ampak ena izmed njih – z enakimi strahovi in težavami – ter jih zato razume. 

Zaupanje otrok v lutko vzgojitelju pomaga, da prek nje uspešno komunicira z otroki. Vse to 

so razlogi, da lutka pogosto postane avtoriteta, močnejša od vzgojitelja (Korošec, 2002). 

Lutka je lahko tudi pomočnica otrokom, ki so bolj plašni in si z drugimi otroki ne upajo 

komunicirati. Pri igri z lutko je v ospredju ona, otrok pa je skrit za njo, zato otroci pri delu z 

njo svoja sporočila in misli ne oddajajo neposredno, ampak posredno prek lutke. Zaradi tega 

lažje stopijo v interakcijo z drugimi (Korošec, 2002). Pomembnost lutke v vrtcu je še v tem, 

da je pri izražanju z njo prisotnega veliko nebesednega sporazumevanja, ki ga razumejo tudi 

otroci z revnejšim besednjakom in mlajši otroci, ki nimajo dobro razvitega govora ter ga tudi 

ne razumejo najbolje. Vsem tem otrokom pomaga, da napredujejo na govornem področju, 

izboljša se njihova izgovarjava in obogati besednjak. Komunikacija z lutko presega besede in 

olajšuje sporazumevanje z drugimi. Omogoča tudi enostavnejše izražanje čustev, saj se čustva 

lažje izrazi nebesedno (z mimiko, z gestami, s tonom glasu, z držo telesa) kot z besedami 

(Majaron in Korošec, 2006). 

2.4.2 Predlogi uporabe nebesednega sporočanja pri delu z otroki 

Za učinkovito delo z otroki v vrtcu so potrebne jasne besede, pa tudi ustrezna nebesedna 

sporočila, saj jim vzgojitelji lahko veliko sporočijo brez besed. S tem manj obremenjujejo 

glas, otroci pa informacije prejmejo tudi po vidnem kanalu, ne le po slušnem. 

S. Cowley (2007) v svojem priročniku za učitelje predlaga nekaj načinov uporabe 

nebesednega sporočanja pri poučevanju, vendar bi po mojem mnenju naslednje lahko 

uporabili tudi vzgojitelji pri svojem delu z otroki v vrtcu: 

 občasno je treba poskusiti z »govorom« brez besed, kar pomeni, da odpiramo usta, 

vendar iz njih ne prihaja noben zvok. Otroci se zato osredinijo na opazovanje govorice 

telesa. 

 izuriti je potrebno svoj pogled. Z »ubijalskim« pogledom lahko otroku, ki dela stvari, 

ki jih ne odobravamo, sporočimo, da nam njegovo obnašanje ni všeč. Poleg pogleda 

mu to povemo tudi z izrazom na obrazu. Na ta način lahko otroka opozorimo, brez da 

bi ga izpostavili pred drugimi. 
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 otrokom je potrebno pokazati samozavest in prepričanost vase. To najbolje sporočimo 

z držo telesa, ki naj bo pokončna in brez prekrižanih rok, glave in pogleda ne smemo 

povešati. Izogibati se je treba umikom ob steno ali v kot, saj s tem izražamo 

negotovost. 

 z rokami lahko veliko sporočimo: privzdignjeni palci sporočajo zadovoljstvo nad 

opravljenim delom, počasno spuščanje rok z dlanmi, obrnjenimi k tlom, sporoča, naj 

se otroci umirijo. Ni pa priporočljivo s prsti kazati na otroke, saj to lahko razumejo kot 

znak napadalnosti (Cowley, 2007). 

Karp (2012) predlaga naslednje načine nebesednega sporazumevanja z otroki: 

 z opazovanjem lahko ugotovimo, katere kretnje uporabljajo otroci in kaj pomenijo ter 

jih v prihodnje uporabimo tudi mi. Lahko pa si sami izmislimo nekatere znake in jih 

uporabljamo. Na začetku je dobro, da istočasno, ko pokažemo znak, tudi izgovorimo 

besedo, ki jo z znakom prikazujemo, sčasoma pa lahko kretnja – znak – nadomesti 

besedo. 

 otroku lahko z lastno govorico telesa sporočimo, da poznamo in razumemo njegova 

čustva. Razburjen otrok se ne bo odzval na miren glas. S podobnim načinom glasu, kot 

ga uporablja otrok, in v katerem zrcalimo del njegovih čustev, se bo hitreje pričel 

umirjati in bo sposoben razumeti naša besedna sporočila. 

 vrednotenje otrokovega dela (primernega ali neprimernega) lahko izrazimo z obrazom: 

z dvigom obrvi, s prikimavanjem, z odkimavanjem, z odprtimi očmi, s stisnjenimi 

ustnicami, z nasmehom, z nagubanim čelom. 

 otrokova vedenja, ki so nam všeč in želimo, da jih ohrani, lahko spodbujamo 

nebesedno, tako da: 

 otroku pomežiknemo, se mu nasmehnemo, dvignemo obrvi, pokimamo z glavo; 

 otroku pokažemo dvignjen palec; 

 se z otrokom rokujemo, mu damo »petko«, ga objamemo, se ga ljubeče 

dotaknemo, ga pobožamo; 

 otrokovo delo spremljamo z medmeti, npr. »uau«, »aha«, »mhm«. 
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 kadar se otrok obnaša moteče ali neprimerno, lahko namesto vpitja storimo naslednje: 

namrščimo se, nekajkrat močno plosknemo in zarenčimo. Otroci bodo te nebesedne 

znake razumeli veliko bolje kot kričanje ali pa mirne besede (Karp, 2012). 

M. Rutten - Saris (1992) predlaga naslednje načine nebesednega sporazumevanja z otroki: 

 kadar nam je otrokovo vedenje všeč, mu to pokažemo s prikimavanjem, z nasmehi, s 

prijetno obrazno mimiko, s prigovarjanjem; 

 kadar želimo otroka pomiriti, ga vzamemo v naročje ali se sklonimo na višino 

njegovih oči, ga potrepljamo, se mu nasmehnemo, z njim klepetamo ali pojemo, ga 

pobožamo ali objamemo (Rutten - Saris, 1992). 

2.4.3 Pritegnitev pozornosti otrok 

Vzgojitelji pogosto, da pritegnejo pozornost otrok tako v igralnici kot na igrišču, uporabijo 

glas. Žal to navadno storijo tako, da zavpijejo ali zakričijo ter s tem glas zlorabijo. 

Dolgotrajno takšno početje lahko glas poškoduje (Hočevar Boltežar, 2008). Za pritegnitev 

pozornosti bi bila primernejša uporaba pripomočkov – akustičnih pomagal (npr. zvončka, 

glasbil, piščalke, plosk/tlesk z rokami) ali drugih nebesednih znakov (npr. dvig roke ali 

kakšnega predmeta) (Cowley, 2007; Hočevar Boltežar, 2008). 

2.4.3.1 Uporaba iztočnic 

Pozornost otrok je potrebno pritegniti zavestno. Pri tem si lahko pomagamo z zvočnimi ali z 

vidnimi iztočnicami. Z njimi hitro zbudimo pozornost otrok. Da pa so iztočnice uspešne, je 

pomembno, da jih vpeljemo na pravilen način, nato pa jih z otroki nekaj časa utrjujemo. Če 

iztočnica ni več učinkovita, je potrebno staro opustiti in vpeljati novo (Paterson, 2003). 

2.4.3.1.1 Koraki za uvedbo iztočnice 

Iztočnico uvedemo po naslednjih korakih, kot jih je zapisala K. Paterson (2003, str. 54): 

1. »Pogovorimo se z učenci o pomenu iztočnice ali znamenja za pozornost.« 

2. »Predstavimo izbrano iztočnico.« 

3. »Razložimo pravilen odziv na iztočnico, na primer: 'Ko boste zaslišali/videli tole 

znamenje, se vrnite h klopem, sedite in mirno poslušajte navodila.'« 

4. »Iztočnico večkrat vadimo.« 
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5. »Utrjujmo hiter odziv na iztočnico …« 

6. »Pohvalimo učence vsakič, ko se pravilno odzovejo na iztočnico …« 

7. »Iztočnico dosledno uporabljajmo.« 

8. »Učencem prepovejmo, da bi uporabljali predmet, ki ga uporabljamo za iztočnico, ali 

se z njim igrali. Ta predmet uporabljamo zgolj mi, tako namreč ohranimo njegovo 

izključno namembnost – uradno znamenje za pozornost.« 

9. »Občasno ponovimo, zakaj smo se odločili za uporabo iztočnice in kakšno vedenje 

pričakujemo.« 

Čeprav so koraki za uvedbo iztočnice zapisani za učitelje, jih lahko uporabijo tudi vzgojitelji 

predšolskih otrok. 

2.4.3.1.2 Primeri iztočnic 

Pisk s piščalko – namesto kričanja uporabimo piščalko. Otroke lahko navadimo na različne 

zvočne kode, ki jih damo z njo, da npr. en pisk pomeni eno pravilo, dva piska drugo pravilo 

(Paterson, 2003). 

Pisk s piskali, ki jih v trgovinah kupimo v pustnem času (Paterson, 2003). 

Ritmično ploskanje – z nekaj udarci z rokami skušamo dobiti pozornost otrok. Iztočnico 

lahko nadgradimo tako, da se ploskanju pridružijo otroci in ploskajo v istem ritmu kot mi 

(Paterson, 2003). 

Trkanje po kozarcu oz. po kakšni drugi posodi (Paterson, 2003). 

Uporaba glasbila – najbolje se obnesejo ritmična glasbila (Paterson, 2003). 

Uporaba ropotulje – ropotuljo lahko izdelamo sami tako, da v posodo ali pločevinko damo 

nekaj manjših predmetov (npr. kamenčkov, kovancev) (Paterson, 2003). 

Uporaba zvončka – kadar želimo govoriti, pozvonimo z zvončkom (Peternel, 2005). 

Govorjenje brez glasu – »govoriti« začnemo samo z odpiranjem ust, ko se otroci umirijo, 

glas stopnjujemo do običajne glasnosti (Peternel, 2005). 

Odštevanje – otrokom jasno in glasno povemo, koliko časa imajo, da naredijo določeno 

stvar, nato odštevamo od tistega števila do nič (Paterson, 2003). 
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Šepetanje – otrokom šepetaje povemo kratka navodila, otroci se bodo umirili in nam 

prisluhnili (Paterson, 2003). Glede na to, da je šepetanje ena od oblik zlorabe glasu, bi sama 

namesto tega predlagala tiho govorjenje, torej da povemo navodila s tišjim glasom, kot 

govorimo sicer. 

Dirigiranje – stopimo na stol in začnemo dirigirati. Najprej z velikimi gibi otroke 

spodbudimo, da so še bolj glasni, nato pa gibe zmanjšamo in otroke na ta način pripravimo, da 

utihnejo (Peternel, 2005). 

Prižiganje in ugašanje luči – iztočnica se obnese, če je ne uporabljamo velikokrat (Peternel, 

2005). 

Semafor – kadar otroci lahko govorijo, gori zelena luč, rumena otroke opomni, naj se umirijo, 

rdeča pomeni, da želimo govoriti mi (Peternel, 2005). 

Sklenjen krog – roke brez besed dvignemo v sklenjen krog, kar pomeni, da želimo, da 

pridejo k nam (Peternel, 2005). 

Štetje – postavimo se tako, da nas otroci vidijo, nato pa s prsti začnemo šteti, ko nas bodo 

opazili, se bodo umirili (Peternel, 2005). 

Tihi STOP – narišemo znak stop in ga pritrdimo na palico, nato otroke navadimo, da takrat, 

kadar dvignemo znak, utihnejo, se usedejo, obmirujejo, prisluhnejo … Iztočnica je primerna 

za mlajše otroke, saj jih navaja tudi na upoštevanje prometnega znaka STOP (Paterson, 2003). 
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II. Empirični del
1
 

3 Problem in cilj raziskave ter hipoteze 

3.1 Opredelitev problema 

Glas je osnovno orodje vzgojiteljev predšolskih otrok. Zaradi hrupa v prostoru, kjer delajo, 

govorijo precej glasneje od običajnega govora, poleg tega govorijo dolgo časa in brez 

primernih odmorov (Sala, 2002, v Gajšek, 2007). Ker njihov glas ni pripravljen na večje 

glasovne obremenitve ter običajno ne poznajo dobro svojih glasovnih omejitev, pogosto 

občutijo posledice načina svojega dela kot glasovno utrujenost in hripavost (Jeličić, Remic - 

Čuček in Krump, 2003). Da bi jim glas služil čim dlje in čim bolje, bi morali v skrb zanj 

vložiti nekaj truda. K temu bi nekoliko pripomoglo poznavanje in upoštevanje glasovne 

higiene, ki ne vpliva ugodno le na glas, ampak na celo telo (Hočevar Boltežar, 2008), ter 

večja uporaba nebesednega sporazumevanja. Nebesedna komunikacija (objezikovni znaki, 

stik s pogledom, izrazi obraza, geste, dotik, telesni videz, telesna razdalja) je namreč za otroke 

vsaj tako pomembna kot besedna, saj ti niso toliko pozorni na vsebino, kaj jim nekdo reče, 

temveč predvsem na to, kako jim je nekaj rečeno (Žorga, 1990). Vzgojitelji glas pogosto 

uporabljajo tudi za pritegnitev pozornosti otrok – tako da zavpijejo ali zakričijo ter ga na ta 

način zlorabijo. Za usmerjanje pozornosti bi bila primernejša uporaba pripomočkov – tako 

akustičnih pomagal kot tudi drugih nebesednih znakov (Hočevar Boltežar, 2008). 

Med študijsko prakso sem večkrat opazila, da so nekatere vzgojiteljice imele težave z glasom, 

bile so hripave. Kljub temu pa so glas vseeno velikokrat povišale, da so otroke preglasile in na 

ta način pritegnile njihovo pozornost, jih umirile ali priklicale k sebi. Menim, da bi 

marsikatera vzgojiteljica imela manj težav z glasom, če bi bila bolje seznanjena z navodili za 

skrb za glas ter bi v svoje delo vključevala več nebesednih spodbud. 

3.2 Cilj 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako vzgojiteljice predšolskih otrok pri svojem delu 

skrbijo za svoj glas glede na način komunikacije. 

                                                 
1
 V empiričnem delu diplomskega dela bom uporabljala izraz vzgojiteljice, ker v vrtcih prevladujejo ženske; tudi 

v moji raziskavi so večinoma sodelovale ženske. 



Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok Sara Grebenc 

40 

 

3.3 Hipoteze 

Hipoteze, ki sem si jih zastavila na začetku raziskovanja, so: 

1. Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, 

ki so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne razlike 

na področju glasovnega sporočanja. 

2. Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, 

ki so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne razlike 

na področju neglasovnega sporočanja. 

3. Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, imajo 

pogosteje težave z glasom od tistih, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja. 

4. Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 let, uporabljajo več neglasovnega 

sporočanja od tistih, ki so stare nad 40 let. 

5. Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem poklicnem delu že imele težave z 

glasom, uporabljajo več neglasovnega sporočanja kot tiste, ki težav z glasom še niso 

imele. 

Ker pa so me zanimale tudi posamezne spremenljivke znotraj neglasovnega sporočanja, sem 

pri hipotezi 2 postavila še pet podhipotez, pri hipotezah 4 in 5 pa dodatne štiri podhipoteze: 

2a) Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, 

ki so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne razlike 

na področju uporabe izrazov obraza in stikov s pogledom. 

2b) Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, 

ki so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne razlike 

na področju uporabe gibov/kretenj. 

2c) Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, 

ki so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne razlike 

na področju uporabe dotikov. 

2č) Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, 

ki so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne razlike 

na področju drže telesa in telesne bližine. 

2d) Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, 

ki so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne razlike 

na področju usmerjanja pozornosti. 
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4a) Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 let, uporabljajo več izrazov obraza in 

stikov s pogledom od tistih, ki so stare nad 40 let. 

4b) Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 let, uporabljajo več gibov/kretenj od 

tistih, ki so stare nad 40 let. 

4c) Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 let, uporabljajo več dotikov od tistih, 

ki so stare nad 40 let. 

4č) Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 let, uporabljajo več neglasovnega 

usmerjanja pozornosti od tistih, ki so stare nad 40 let. 

5a) Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem poklicnem delu že imele težave z 

glasom, uporabljajo več izrazov obraza in stikov s pogledom kot tiste, ki težav z glasom 

še niso imele. 

5b) Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem poklicnem delu že imele težave z 

glasom, uporabljajo več gibov/kretenj kot tiste, ki težav z glasom še niso imele. 

5c) Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem poklicnem delu že imele težave z 

glasom, uporabljajo več dotikov kot tiste, ki težav z glasom še niso imele. 

5č) Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem poklicnem delu že imele težave z 

glasom, uporabljajo več neglasovnega usmerjanja pozornosti kot tiste, ki težav z glasom 

še niso imele. 

4 Metodologija 

4.1 Opisna statistika vzorca 

4.1.1 Spol sodelujočih v raziskavi 

 

Graf 1: Spol anketirancev 

V raziskavi je sodelovalo 108 oseb, od tega 107 žensk – vzgojiteljic in 1 moški – vzgojitelj, ki 

so ustrezno izpolnili anketni vprašalnik. 
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4.1.2 Starost vzgojiteljic 

 

Graf 2: Starost vzgojiteljic 

Tabela 3: Povprečna starost vzgojiteljic 

Parameter Povprečna starost Standardni odklon 

Vrednost 43,32 10,77 

Povprečna starost vzgojiteljic je 43 let, natančneje 43,32 let, standardni odklon znaša 10,77. 

12 vzgojiteljic je starih do 29 let, 25 med 30 in 39 let, 30 vzgojiteljic med 40 in 49 let, največ 

vzgojiteljic – 40 – pa je starih nad 50 let. Vzgojiteljice sem glede na starost združila v dve 

skupini – pod 40 let in nad 40 let, saj sem pri preverjanju hipotez potrebovala ta podatek. 

Tako 37 vzgojiteljic spada v skupino pod 40 let, 70 vzgojiteljic pa spada v skupino nad 40 let. 

4.1.3 Delovna doba vzgojiteljic 

 

Graf 3: Delovna doba vzgojiteljic 

Tabela 4: Povprečna delovna doba vzgojiteljic 

Parameter Povprečna delovna doba Standardni odklon 

Vrednost 21,94 11,88 

Povprečna delovna doba vzgojiteljic je skoraj 22 let, natančneje 21,94 let, standardni odklon 

znaša 11,88. 23 vzgojiteljic dela do 9 let, 22 med 10 in 19 let, 18 vzgojiteljic ima med 20 in 
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29 let delovne dobe, največ vzgojiteljic – 45 – pa v vrtcu dela že več kot 30 let. Če 

vzgojiteljice glede na dolžino dela združim v dve skupini – pod 20 let in nad 20 let, spada 45 

vzgojiteljic v skupino pod 20 let, 63 vzgojiteljic pa v skupino, ki ima nad 20 let delovne dobe. 

4.1.4 Starostna skupina otrok, s katerimi trenutno delajo anketirane vzgojiteljice 

 

Graf 4: Starostna skupina otrok, s katerimi trenutno delajo anketirane vzgojiteljice 

Slaba polovica vzgojiteljic, 41 % oz. 44 vzgojiteljic, trenutno dela z otroki v oddelku 1. 

starostne skupine. Dobra polovica vzgojiteljic, 59 % oz. 63 vzgojiteljic, pa trenutno dela z 

otroki v oddelku 2. starostne skupine. 

4.1.5 Težave z glasom 

 

Graf 5: Pojav težav z glasom pri opravljanju poklica 

Kar 72 % oz. 71 vzgojiteljic je imelo pri svojem poklicnem delu že težave z glasom, medtem 

ko 28 % oz. 30 vzgojiteljic težav z glasom še ni imelo. 

 

Graf 6: Pojav težav z glasom glede na starostno skupino otrok, s katero vzgojiteljice trenutno delajo 
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Težave z glasom je že imelo 31 vzgojiteljic, ki dela v oddelku s 1. starostno skupino otrok, ter 

46 vzgojiteljic, ki dela v oddelku z 2. starostno skupino otrok. 13 vzgojiteljic, ki dela v 

oddelku s 1. starostno skupino otrok, težav z glasom še ni imelo, medtem ko je vzgojiteljic, ki 

delajo v oddelku z 2. starostno skupino otrok in težav z glasom še niso imele, 17. 

 

Graf 7: Obisk zdravnika ob pojavu težav z glasom 

Izmed vzgojiteljic, ki so se že srečale s težavami z glasom, jih je 40 obiskalo vsaj enega od 

zdravnikov (osebni zdravnik, otorinolaringolog, foniater, logoped), medtem ko jih 37 še ni 

poiskalo zdravniške pomoči. 

4.1.6 Seznanjenost z navodili za skrb za glas 

 

Graf 8: Seznanjenost z navodili za skrb za glas glede na pojav težav z glasom 

Malo več kot polovica vzgojiteljic, 60, je seznanjena z navodili za skrb za glas. Izmed teh jih 

je 46 že imelo težave z glasom, 14 pa težav še ni imelo. 47 vzgojiteljic ne pozna navodil za 

skrb za glas. Izmed teh jih je kar 31 že imelo težave z glasom, 16 pa težav še ni imelo. 

4.2 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke so: starost, težave z glasom, delo v oddelku. 

Odvisne spremenljivke so: 

 glasovno sporočanje, ki predstavlja kompozitno spremenljivko in jo sestavlja 9 

spremenljivk, in sicer: 
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 preglasno in tiho govorjenje, 

 hitro in počasno govorjenje, 

 kratki in dolgi premori v govoru, 

 nizka in visoka jakost govorjenja, 

 kričanje, 

 vzklikanje, 

 monotono govorjenje, 

 uporaba mašil, 

 ponavljanje že povedanega (prve besede/zloga); 

 neglasovno sporočanje, ki predstavlja kompozitno spremenljivko in jo sestavlja 5 

spremenljivk, in sicer: 

 izraz obraza in stik s pogledom, to je kompozitna spremenljivka, sestavljena iz 2 

spremenljivk, in sicer: 

o izraz obraza in mrščenje, 

o ustvarjanje stika s pogledom z otrokom med govorjenjem; 

 gibi/kretnje, to je kompozitna spremenljivka, sestavljena iz 4 spremenljivk, in 

sicer: 

o uporaba kretenj med govorjenjem, 

o nakazovanje z roko otroku, naj pride bližje, 

o nakazovanje s prstom otroku, naj bo tiho, 

o kazanje hrbta med govorjenjem; 

 dotik, to je kompozitna spremenljivka, sestavljena iz 3 spremenljivk, in sicer: 

o hipen dotik otroka, 

o božanje otroka, 

o trd prijem otroka; 

 drža telesa in telesna bližina, to je kompozitna spremenljivka, sestavljena iz 2 

spremenljivk, in sicer: 

o vzravnano sedenje/stoja med govorjenjem/petjem, 

o govorjenje z otrokom na razdalji 1 m ali manj; 
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 usmerjanje pozornosti, to je kompozitna spremenljivka, sestavljena iz 6 

spremenljivk, in sicer: 

o pridobivanje pozornosti s ploskanjem/tleskanjem, 

o pridobivanje pozornosti s piščalko/z zvončkom, 

o pridobivanje pozornosti z bobnom/s kakšnim drugim glasbilom, 

o pridobivanje pozornosti z dvigom roke, igrače/predmeta in z dvigom lutke, 

o pridobivanje pozornosti z udarcem z roko ob mizo ali tla, 

o pridobivanje pozornosti z udarcem z nogo ob tla. 

4.2.1 Vrednotenje spremenljivk 

Spremenljivke so anketiranke ovrednotile na petstopenjski ocenjevalni lestvici. Ocena 1 

pomeni, da anketiranka zapisanega ne izvaja nikoli, ocena 2 pomeni, da zapisano izvaja 

redko, ocena 3 pomeni, da zapisano izvaja včasih, ocena 4 pomeni, da zapisano izvaja 

pogosto, ocena 5 pa pomeni, da anketiranka zapisano izvaja vedno. 

4.3 Inštrumentarij 

Podatke za raziskavo sem pridobila z avtorsko sestavljenim anketnim vprašalnikom, ki je bil 

vseboval tri dele. Prvi del je zajemal splošna vprašanja, kot so informacije o spolu, starosti, 

številu let delovne dobe, trenutnem delovnem mestu in o tem, ali je anketiranka pri svojem 

delu že imela težave z glasom. Drugi del so sestavljala vprašanja v zvezi s skrbjo za glas. 

Tretji del je predstavljalo področje besedne/nebesedne komunikacije, ki so ga anketiranke 

vrednotile na petstopenjski lestvici. 

4.4 Postopek zbiranja podatkov 

Raziskavo sem izvedla v aprilu 2015 v petih ljubljanskih vrtcih. Po dogovoru z vodji vrtcev 

sem anketne vprašalnike osebno odnesla ali poslala v vrtce. K sodelovanju so bile povabljene 

vse vzgojiteljice, ki delajo v njih. Zato sem razdelila okrog 170 anketnih vprašalnikov. Po 

dogovoru sem izpolnjene anketne vprašalnike osebno prevzela. Ustrezno izpolnjenih vrnjenih 

vprašalnikov je bilo 108 – te sem obdelala in analizirala. 

4.5 Metode statistične obdelave podatkov 

Podatke, ki sem jih pridobila, sem vnesla v program Excel, nato pa jih statistično obdelala s 

pomočjo programa za statistično analizo SPSS. Za ugotavljanje verjetnosti povezanosti med 



Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok Sara Grebenc 

47 

 

spremenljivkami sem uporabila χ
2 

preizkus. Nameravala sem uporabiti tudi metodo t-test. 

Vendar pa sta Shapiro–Wilkov in Kolmogorov–Smirinov testa normalnosti pokazala, da 

porazdelitev spremenljivk ni normalna. Zaradi tega uporaba parametričnih testov, kamor 

spada tudi t-test, ni primerna – potrebna je bila uporaba neparametričnih testov. Eden izmed 

njih je Mann–Whitney test, ki sem ga uporabila. Mann–Whitney U test je neparametrični test, 

ki je dobro nadomestilo za t-test, kadar porazdelitev podatkov ni normalna. Če želimo z njim 

preveriti ničelno hipotezo, mora biti porazdelitev v obeh skupinah, ki ju med seboj 

primerjamo, enaka. Temelji na številu obratov rangov (Košmelj, Arh, Doberšek Urbanc, 

Ferligoj in Omladič, 2002; Norušis, 2002). 

Vrednost Cronbach alfa koeficienta zanesljivosti rezultatov je bila 0,81, kar pomeni dobro 

zanesljivost. Pri sprejemanju hipotez sem upoštevala statistično značilno razliko v primeru, če 

je bila verjetnost za veljavnost hipoteze manjša od tveganja 5 % (p < 0,05). 

5 Rezultati obdelave podatkov in preverjanje hipotez 

5.1 Globalni rezultati glede na starostno skupino otrok na trenutnem 

delovnem mestu vzgojiteljic 

Tabela 5: Globalni rezultati uporabe glasovnega in neglasovnega sporočanja glede na starostno skupino 

otrok na trenutnem delovnem mestu vzgojiteljic 

Spremenljivka 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Glasovno sporočanje 20,45 7,04 20,81 7,12 

Neglasovno sporočanje 48,82 13,89 50,77 15,02 

Ʃ 69,27 20,93 71,58 22,14 

Tabela 5 prikazuje, kako vzgojiteljice uporabljajo glasovno in neglasovno sporočanje pri delu 

z otroki v 1. in 2. starostnem obdobju (glede na njihovo trenutno delovno mesto). Tako 

glasovno kot tudi neglasovno sporočanje bolj uporabljajo pri delu s starejšimi otroki. Razlika 

v uporabi je nekoliko večja pri uporabi neglasovnega sporočanja; pri glasovnem sporočanju je 

le-ta zelo majhna. 
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5.1.1 Pregled rezultatov pogostosti uporabe različnih načinov glasovnega sporočanja 

glede na starostno skupino otrok na trenutnem delovnem mestu vzgojiteljic 

Tabela 6: Uporaba glasovnega sporočanja glede na starostno skupino otrok na trenutnem delovnem 

mestu vzgojiteljic 

Spremenljivka 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

G
la

so
v
n

o
 s

p
o
ro

ča
n

je
 

Preglasno in tiho govorjenje 2,74 0,60 2,79 0,71 

Hitro in počasno govorjenje 2,30 0,69 2,43 0,62 

Kratki in dolgi premori v 

govoru 

2,71 0,64 2,80 0,74 

Nizka in visoka jakost 

govorjenja 

2,84 0,77 2,84 0,86 

Kričanje 1,76 0,77 1,73 0,65 

Vzklikanje 2,11 0,97 1,98 0,92 

Monotono govorjenje 1,36 0,61 1,35 0,63 

Uporaba mašil 1,96 0,90 2,19 0,98 

Ponavljanje že povedanega 

(prve besede/zloga) 

2,67 1,09 2,70 1,01 

Ʃ 20,45 7,04 20,81 7,12 

Med vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 1. starostnem obdobju, in vzgojiteljicami, ki delajo z 

otroki v 2. starostnem obdobju (Tabela 6), ne prihaja do velikih razlik na področju glasovnega 

sporočanja. Vsaka od prvih štirih spremenljivk, ki so zapisane v tabeli (preglasno in tiho 

govorjenje, hitro in počasno govorjenje, kratki in dolgi premori v govoru, nizka in visoka 

jakost govorjenja) zajema dve spremenljivki. Vseh osem spremenljivk sem analizirala tudi 

posebej. Izkazalo se je, da ima izmed vseh spremenljivk glasovnega sporočanja najvišjo 

povprečno vrednost (3,18 v 1. starostnem obdobju in 3,13 v 2. starostnem obdobju) 

spremenljivka preglasno govorjenje. Menim, da k preglasnemu govoru vzgojiteljic ne glede 

na starostno skupino otrok, s katerimi delajo, veliko pripomore hrup v igralnici, ki ga 

povzročajo otroci med igro ali kakšno dejavnostjo. Če želijo vzgojiteljice otrokom kaj 

sporočiti oz. jih umiriti, morajo povzdigniti glas, da jih preglasijo in posledično govorijo 

glasneje, kot bi govorile v običajnih pogojih. Presenetil me je podatek, da vzgojiteljice tako 

redko kričijo, saj je I. Hočevar Boltežar (2008) zapisala, da vzgojiteljice pogosto pridobijo 

pozornost otrok tako, da zavpijejo ali zakričijo. Tudi sama sem na študijski praksi to 

velikokrat opazila. Morda se vzgojiteljice ne zavedajo, da zavpijejo, ko želijo pridobiti 
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pozornost otrok, ker jim je to postala vsakdanja navada. Morda pa tega niso štele pod 

kričanje, ampak pod preglasno govorjenje, kjer je povprečna vrednost višja. 

5.1.2 Pregled rezultatov pogostosti uporabe različnih načinov neglasovnega sporočanja 

glede na starostno skupino otrok na trenutnem delovnem mestu vzgojiteljic 

Tabela 7: Uporaba neglasovnega sporočanja glede na starostno skupino otrok na trenutnem delovnem 

mestu vzgojiteljic 

Spremenljivka 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

N
eg

la
so

v
n

o
 s

p
o
ro

ča
n

je
 

Izraz obraza 

in stik s 

pogledom 

Izraz obraza in 

mrščenje 
3,09 0,66 3,21 0,81 

Ustvarjanje stika 

s pogledom z 

otrokom med 

govorjenjem 

4,60 0,50 4,65 0,77 

Ʃ 7,69 1,16 7,86 1,58 

Gibi/kretnje Uporaba kretenj 

med govorjenjem 
3,84 0,85 3,84 0,83 

Nakazovanje z 

roko otroku, naj 

pride bližje 

3,40 0,86 3,32 1,11 

Nakazovanje s 

prstom otroku, 

naj bo tiho 

2,98 0,97 3,25 0,93 

Kazanje hrbta 

med govorjenjem 
1,09 0,29 1,05 0,22 

Ʃ 11,31 2,97 11,46 3,09 

Dotik Hipen dotik 

otroka 
3,24 1,00 3,40 0,87 

Božanje otroka 3,93 0,69 3,78 0,79 

Trd prijem 

otroka 
2,20 1,06 2,19 1,18 

Ʃ 9,37 2,75 9,37 2,84 

Drža telesa 

in telesna 

bližina 

Vzravnano 

sedenje/stoja 

med 

govorjenjem/pet

jem 

3,30 0,95 3,51 1,03 

Govorjenje z 

otrokom na 

razdalji 1 m ali 

manj 

4,11 0,75 4,16 0,62 

Ʃ 7,41 1,70 7,67 1,65 
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Usmerjanje 

pozornosti 

S ploskanjem/ 

tleskanjem 
2,76 1,03 3,38 1,04 

S piščalko/z 

zvončkom 
2,11 1,15 2,48 1,34 

Z bobnom/s 

kakšnim drugim 

glasbilom 

2,33 1,02 2,60 1,14 

Z dvigom roke, 

igrače/ predmeta 

in z dvigom 

lutke 

2,61 0,80 2,71 0,75 

Z udarcem z 

roko ob mizo ali 

tla 

1,76 0,68 1,84 0,88 

Z udarcem z 

nogo ob tla 
1,47 0,63 1,40 0,71 

Ʃ 13,04 5,31 14,41 5,86 

 Ʃ 48,82 13,89 50,77 15,02 

Na področju neglasovnega sporočanja prihaja do nekoliko večjih razlik med vzgojiteljicami, 

ki delajo z otroki v 1. starostnem obdobju, in vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 2. 

starostnem obdobju (Tabela 7). Opazno več ga uporabljajo vzgojiteljice, ki delajo s starejšimi 

otroki. Vzgojiteljice ne glede na to, s katero skupino otrok delajo, z otroki med govorjenjem 

zelo pogosto ustvarjajo stik s pogledom in se jim približajo na razdaljo 1 meter ali manj. 

Rezultat me ne preseneča in se mi zdi spodbuden, saj gledanje v oči drugemu sporoča naš 

odnos do njega, ki pa je lahko naklonjen ali odklonilen. Tudi kratka telesna razdalja (manj kot 

1 meter) je znak prijateljstva in zaupanja, ki je razvito med vzgojiteljico in otrokom (Cerar, 

2002). 

Če so razlike v uporabi neglasovnega sporočanja med vzgojiteljicami, ki delajo z mlajšimi 

otroki, in vzgojiteljicami, ki delajo s starejšimi otroki, pri kompozitnih spremenljivkah izraz 

obraza in stik s pogledom, gibi/kretnje, dotik ter drža telesa in telesna bližina majhne, pa je 

razlika večja pri kompozitni spremenljivki usmerjanje pozornosti (Tabela 7). Največja razlika 

med vzgojiteljicami je nastala pri spremenljivki pridobivanje pozornosti s 

ploskanjem/tleskanjem. To me je presenetilo, saj sem menila, da je to način pridobivanja 

pozornosti, ki je približno enako pogost tako pri starejših kot pri mlajših otrocih. Bolj 

razumljivo bi se mi zdelo, če bi med analiziranima skupinama vzgojiteljic nastale večje 

razlike pri spremenljivki pridobivanje pozornosti z dvigom roke, igrače/predmeta in z dvigom 

lutke. Omenjena spremenljivka zajema tri spremenljivke (dvig roke, dvig igrače/predmeta, 
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dvig lutke), ki sem jih analizirala tudi posebej. Pričakovala sem, da bodo nastale večje razlike 

pri spremenljivkah dvig igrače/predmeta (2,33 pri mlajših in 2,38 pri starejših otrocih) in dvig 

lutke (2,69 pri mlajših in 2,63 pri starejših otrocih), saj vzgojiteljice, ki delajo z mlajšimi 

otroki, pri svojem delu večkrat uporabljajo kakšno igračo ali lutko, ki jim pomaga pri 

uvajanju otrok v vrtec in predstavlja simbol skupine ter bi jo morda zato uporabile tudi kot 

znak za pozornost. Moja pričakovanja se niso potrdila, se je pa izkazalo, da je dvig roke (2,80 

pri mlajših in 3,11 pri starejših otrocih) drugi najpogostejši način pridobivanja pozornosti ne 

glede na starost otrok. To, da se omenjen način usmerjanja pozornosti poleg 

ploskanja/tleskanja največkrat uporablja pri vseh vzgojiteljicah, ni presenetljivo, saj imajo 

roke, s katerimi ploskajo oz. jih dvignejo, vedno pri sebi (kar ne velja za boben, drugo 

glasbilo, piščalko, zvonček, igračo, predmet, lutko) in jih zato lahko največkrat uporabijo. 

Roke so otrokom vidne – poleg zvoka, ki nastane, ko plosknemo, je viden tudi gib rok, otroci 

pa so pozorni na celo telesno govorico odraslih (Brajša, 1993). Kljub temu pa vzgojiteljice 

udarjanje z roko oz. nogo (ki jih imajo – tako kot roke – vedno pri sebi) uporabljajo zelo 

redko – predvidevam, da zato, ker je takšen udarec manj slišen in opazen kot dvig roke ali 

ploskanje. Menim, da bi lahko predvsem v igralnicah vzgojiteljice večkrat uporabile tudi 

kakšen drug nebesedni znak (npr. dvig igrače/predmeta ali lutke), ki bi ga predhodno seveda 

predstavile otrokom. Predvsem na igrišču, kjer so otroci pogosto razpršeni po veliki površini, 

se mi zdi smiselna vpeljava akustičnih pomagal – kakšnega glasbila, zvončka ali piščalke 

(Cowley, 2007; Hočevar Boltežar, 2008). 

5.2 Globalni rezultati glede na pojav težav z glasom pri vzgojiteljicah 

Tabela 8: Globalni rezultati uporabe glasovnega in neglasovnega sporočanja glede na pojav težav z 

glasom pri vzgojiteljicah 

Spremenljivka Je imela težave z 

glasom 

Ni imela težav z glasom 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Glasovno sporočanje 21,22 7,10 19,14 6,93 

Neglasovno sporočanje 48,88 14,20 49,74 15,60 

Ʃ 70,10 21,30 68,88 22,53 

Tabela 8 prikazuje, kako vzgojiteljice uporabljajo glasovno in neglasovno sporočanje glede na 

to, ali so med poklicnim delom že imele težave z glasom ali pa se z njimi še niso srečale. 



Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok Sara Grebenc 

52 

 

Izkazalo se je, da glasovno sporočanje več uporabljajo vzgojiteljice, ki so težave z glasom že 

imele, medtem ko neglasovno sporočanje bolj uporabljajo tiste, ki se s težavami z glasom še 

niso soočile. 

5.2.1 Pregled rezultatov pogostosti uporabe različnih načinov glasovnega sporočanja 

glede na pojav težav z glasom pri vzgojiteljicah 

Tabela 9: Uporaba glasovnega sporočanja glede na pojav težav z glasom pri vzgojiteljicah 

Spremenljivka Je imela težave z 

glasom 

Ni imela težav z glasom 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

G
la

so
v
n

o
 s

p
o
ro

ča
n

je
 

Preglasno in tiho govorjenje 2,83 0,65 2,60 0,69 

Hitro in počasno govorjenje 2,44 0,63 2,22 0,68 

Kratki in dolgi premori v 

govoru 

2,82 0,68 2,62 0,75 

Nizka in visoka jakost 

govorjenja 

2,88 0,84 2,73 0,77 

Kričanje 1,83 0,72 1,47 0,57 

Vzklikanje 2,11 0,93 1,83 0,95 

Monotono govorjenje 1,38 0,63 1,30 0,60 

Uporaba mašil 2,16 0,99 1,90 0,85 

Ponavljanje že povedanega 

(prve besede/zloga) 

2,77 1,03 2,47 1,07 

Ʃ 21,22 7,10 19,14 6,93 

Med vzgojiteljicami, ki so pri svojem delu že imele težave z glasom, in vzgojiteljicami, ki 

težav z glasom še niso imele (Tabela 9), so nastale opazne razlike pri uporabi glasovnega 

sporočanja. Občutno več ga uporabljajo vzgojiteljice, ki so že imele težave z glasom. Podatek 

me ne preseneča, saj so težave z glasom navadno posledica prevelike ali napačne uporabe 

glasu (preglasno govorjenje (3,31 pri vzgojiteljicah, ki so že imele težave z glasom, in 2,70 pri 

vzgojiteljicah, ki težav še niso imele), kričanje, vzklikanje, hitro govorjenje (2,48 pri 

vzgojiteljicah, ki so že imele težave z glasom, in 2,17 pri vzgojiteljicah, ki težav še niso 

imele), govorjenje s kratkimi premori (3,16 pri vzgojiteljicah, ki so že imele težave z glasom, 

in 2,90 pri vzgojiteljicah, ki težav še niso imele
2
), ponovitev že povedanega – vse našteto sodi 

                                                 
2
 Podatke, zapisane v oklepajih, sem pridobila z analizo posameznih spremenljivk, kot so bile zapisane v 

anketnem vprašalniku, preden sem jih združila v pare. 
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k napačni uporabi glasu in vse zapisano bolj uporabljajo vzgojiteljice, ki so že imele težave z 

glasom). Največja razlika je nastala pri spremenljivki preglasno govorjenje (3,31 pri 

vzgojiteljicah, ki so že imele težave z  glasom, in 2,70, ki težav še niso imele), ki ga več 

uporabljajo vzgojiteljice, ki so se že srečale s težavami z glasom. To me ne preseneča, saj je 

preglasen govor eden od načinov zlorabe glasu; njegove posledice so lahko težave z glasom. 

Med vsemi spremenljivkami, ki jih zajema glasovno sporočanje, vzgojiteljice iz obeh 

analiziranih skupin najbolj uporabljajo znižanje jakosti glasu (3,21 pri vzgojiteljicah, ki so že 

imele težave z glasom, in 3,13 pri vzgojiteljicah, ki težav še niso imele), in sicer v primeru, ko 

želijo otrokom povedati kaj pomembnega. To se mi zdi spodbudno, saj po mojem mnenju 

stišanje glasu pri otrocih ustvari občutek skrivnostnosti, da jim vzgojiteljica želi povedati 

nekaj pomembnega. Menim, da je to bolj učinkovit način sporočanja kot zvišanje jakosti 

glasu, saj vzgojiteljice že sicer govorijo precej glasno in zaradi tega zvišanje jakosti verjetno 

ne bi imelo tako velikega učinka, kot ga ima stišanje. 

5.2.2 Pregled rezultatov pogostosti uporabe različnih načinov neglasovnega sporočanja 

glede na pojav težav z glasom pri vzgojiteljicah 

Tabela 10: Uporaba neglasovnega sporočanja glede na pojav težav z glasom pri vzgojiteljicah 

Spremenljivka Je imela težave z 

glasom 

Ni imela težav z glasom 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

N
eg

la
so

v
n

o
 s

p
o
ro

ča
n

je
 

Izraz obraza 

in stik s 

pogledom 

Izraz obraza in 

mrščenje 
3,25 0,72 2,92 0,78 

Ustvarjanje stika 

s pogledom z 

otrokom med 

govorjenjem 

4,65 0,48 4,60 1,00 

Ʃ 7,90 1,20 7,52 1,78 

Gibi/kretnje Uporaba kretenj 

med govorjenjem 
3,81 0,89 3,90 0,66 

Nakazovanje z 

roko otroku, naj 

pride bližje 

3,32 0,92 3,40 1,22 

Nakazovanje s 

prstom otroku, 

naj bo tiho 

3,14 0,87 3,13 1,17 

Kazanje hrbta 

med govorjenjem 
1,09 0,29 1,00 0,00 

Ʃ 11,36 2,97 11,43 3,05 



Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok Sara Grebenc 

54 

 

Dotik Hipen dotik 

otroka 
3,26 0,79 3,53 1,22 

Božanje otroka 3,87 0,62 3,73 1,02 

Trd prijem 

otroka 
2,23 1,11 2,10 1,19 

Ʃ 9,36 2,52 9,36 3,43 

Drža telesa 

in telesna 

bližina 

Vzravnano 

sedenje/stoja 

med 

govorjenjem/pet

jem 

3,47 1,04 3,27 0,87 

Govorjenje z 

otrokom na 

razdalji 1 m ali 

manj 

4,09 0,81 4,30 0,60 

Ʃ 6,47 1,85 7,57 1,47 

Usmerjanje 

pozornosti 

S ploskanjem/ 

tleskanjem 

3,12 1,05 3,10 1,16 

S piščalko/z 

zvončkom 

2,25 1,26 2,53 1,33 

Z bobnom/s 

kakšnim drugim 

glasbilom 

2,51 1,11 2,43 1,10 

Z dvigom roke, 

igrače/ predmeta 

in z dvigom 

lutke 

2,66 0,76 2,66 0,79 

Z udarcem z 

roko ob mizo ali 

tla 

1,81 0,80 1,77 0,82 

Z udarcem z 

nogo ob tla 

1,44 0,68 1,37 0,67 

Ʃ 13,79 5,66 13,86 5,87 

 Ʃ 48,88 14,20 49,74 15,60 

V primerjavi z glasovnim sporočanjem, ki ga več uporabljajo vzgojiteljice, ki so že imele 

težave z glasom, neglasovno sporočanje več uporabljajo vzgojiteljice, ki se z glasovnimi 

težavami še niso srečale (Tabela 10). Vendar razlika med skupinama ni velika, zato težko 

sklenem, da se vzgojiteljice, ki težav z glasom še niso imele, z njimi niso soočile zaradi tega, 

ker uporabljajo več neglasovnega sporočanja v primerjavi z drugimi vzgojiteljicami.  

Vse vzgojiteljice, ne glede na to, ali so že imele težave z glasom ali ne, največ uporabljajo 

tako gledanje v oči kot tudi kratko osebno razdaljo med pogovorom z otrokom. Pogosto 

uporabljajo tudi kretnje in božanje. Uporaba omenjenih dveh spremenljivk v tolikšni meri se 
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mi zdi spodbudna. Vzgojiteljice lahko z uporabo kretenj nebesedno ponovijo tisto, kar so že 

povedale (npr. rečejo, da si gredo umit roke, potem pa vstanejo in gredo v umivalnico ter si 

tudi same umijejo roke), dopolnijo svoje pripovedovanje ali dajanje navodil (npr. otroku 

rečejo, naj bo tiho, ker govori drug otrok, obenem pa dajo na svoja usta prst), z gestami lahko 

poudarijo bistvene stvari iz besednega sporočila in nadzorujejo potek komunikacije (npr. z 

roko nakažejo, kateri otrok ima besedo) (Rus in Kocmur, 1993; Ule, 2005). Vse to pripomore 

k temu, da manj uporabljajo glas, kot bi ga, če bi namesto kretenj ponovile tisto, kar so že 

povedale. Uporaba božanja se mi zdi smiselna v primerih, kadar otrok uporabi neko vedenje, 

ki je zaželeno. Vzgojiteljica mu z božanjem namesto besed pokaže, da ji je njegovo obnašanje 

všeč. 

Tudi pri kompozitni spremenljivki usmerjanje pozornosti so nastale majhne razlike pri 

uporabi različnih načinov pridobivanja pozornosti med vzgojiteljicami, ki so že imele težave z 

glasom, in vzgojiteljicami, ki težav z glasom še niso imele. Zaradi tega sklepam, da pojav 

glasovnih težav ne vpliva na izbiro načina pridobivanja pozornosti otrok. Če bi do razlike 

prišlo in bi bile višje povprečne vrednosti pri vzgojiteljicah, ki so težave z glasom že imele, bi 

to lahko pomenilo, da se vzgojiteljice zavedajo, da s tem, ko pozornost otrok pridobijo z 

zvišanjem glasu ali s kričanjem, škodujejo glasu in zaradi tega namerno več uporabljajo 

neglasovnih načinov usmerjanja pozornosti. Če pa bi bile občutno višje povprečne vrednosti 

pri vzgojiteljicah, ki težav z glasom še niso imele, bi to lahko pomenilo, da njihovo 

neglasovno pridobivanje pozornosti do neke mere pripomore k preprečevanju pojava težav z 

glasom. 

5.3 Globalni rezultati glede na starost vzgojiteljic 

Tabela 11: Globalni rezultati uporabe glasovnega in neglasovnega sporočanja glede na starost vzgojiteljic 

Spremenljivka Starost pod 40 let Starost nad 40 let 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Glasovno sporočanje 21,35 6,87 20,29 7,14 

Neglasovno sporočanje 51,51 13,62 49,25 14,68 

Ʃ 72,86 20,49 69,54 21,82 
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Tabela 11 prikazuje, kako vzgojiteljice uporabljajo glasovno in neglasovno sporočanje glede 

na njihovo starost. Tako glasovno kot tudi neglasovno sporočanje bolj uporabljajo tiste, ki so 

mlajše od 40 let. Razlika je nekoliko večja pri uporabi neglasovnega sporočanja. 

5.3.1 Pregled rezultatov pogostosti uporabe različnih načinov glasovnega sporočanja 

glede na starost vzgojiteljic 

Tabela 12: Uporaba glasovnega sporočanja glede na starost vzgojiteljic 

Spremenljivka Starost pod 40 let Starost nad 40 let 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

G
la

so
v
n

o
 s

p
o
ro

ča
n

je
 

Preglasno in tiho govorjenje 2,95 0,61 2,68 0,68 

Hitro in počasno govorjenje 2,32 0,71 2,39 0,60 

Kratki in dolgi premori v 

govoru 

2,99 0,53 2,64 0,75 

Nizka in visoka jakost 

govorjenja 

2,84 0,85 2,84 0,81 

Kričanje 1,70 0,66 1,77 0,73 

Vzklikanje 2,03 1,00 2,04 0,92 

Monotono govorjenje 1,38 0,59 1,33 0,63 

Uporaba mašil 2,41 0,87 1,93 0,97 

Ponavljanje že povedanega 

(prve besede/zloga) 

2,73 1,05 2,67 1,05 

Ʃ 21,35 6,87 20,29 7,14 

Pri kompozitni spremenljivki glasovno sporočanje prihaja do majhnih razlik med 

vzgojiteljicami, ki so mlajše od 40 let, in vzgojiteljicami, ki so starejše od 40 let (Tabela 12). 

Vendar pa so nekatere spremenljivke pogostejše pri mlajših, druge pa pri starejših 

vzgojiteljicah. Uporaba mašil je občutno pogostejša pri mlajših vzgojiteljicah. Predvidevam, 

da je tako zato, ker imajo mlajše krajšo delovno dobo, so manj izkušene od starejših in se 

zaradi tega večkrat znajdejo v zadregi, kaj reči, posledično pa uporabijo mašilo. Vzgojiteljice 

vseh starosti zelo redko govorijo monotono, kar se mi zdi dobro, saj v nasprotnem primeru 

njihov glas lahko postane grob ali hripav (Gajšek, 2007). 
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5.3.2 Pregled rezultatov pogostosti uporabe različnih načinov neglasovnega sporočanja 

glede na starost vzgojiteljic 

Tabela 13: Uporaba neglasovnega sporočanja glede na starost vzgojiteljic 

Spremenljivka Starost pod 40 let Starost nad 40 let 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

N
eg

la
so

v
n

o
 s

p
o
ro

ča
n

je
 

 

Izraz obraza 

in stik s 

pogledom 

Izraz obraza in 

mrščenje 
3,22 0,68 3,14 0,79 

Ustvarjanje stika 

s pogledom z 

otrokom med 

govorjenjem 

4,65 0,89 4,61 0,52 

Ʃ 7,87 1,57 7,75 1,31 

Gibi/kretnje Uporaba kretenj 

med 

govorjenjem 

4,03 0,42 3,77 0,89 

Nakazovanje z 

roko otroku, naj 

pride bližje 

3,65 1,12 3,20 0,96 

Nakazovanje s 

prstom otroku, 

naj bo tiho 

3,32 0,78 3,06 0,98 

Kazanje hrbta 

med 

govorjenjem 

1,03 0,03 1,09 0,28 

Ʃ 12,03 2,35 11,12 3,11 

Dotik Hipen dotik 

otroka 
3,78 0,79 3,11 0,91 

Božanje otroka 3,76 0,93 3,89 0,65 

Trd prijem 

otroka 
2,32 1,20 2,13 1,09 

Ʃ 9,86 2,92 9,13 2,65 

Drža telesa 

in telesna 

bližina 

Vzravnano 

sedenje/stoja 

med 

govorjenjem/pet

jem 

3,58 0,82 3,36 1,02 

Govorjenje z 

otrokom na 

razdalji 1 m ali 

manj 

4,30 0,38 4,06 0,83 

Ʃ 7,88 1,20 7,42 1,85 

Usmerjanje 

pozornosti 

S ploskanjem/ 

tleskanjem 
3,32 1,00 3,03 1,10 
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S piščalko/z 

zvončkom 
2,19 1,26 2,39 1,29 

Z bobnom/s 

kakšnim drugim 

glasbilom 

2,38 1,06 2,56 1,13 

Z dvigom roke, 

igrače/predmeta, 

in z dvigom 

lutke 

2,52 0,71 2,74 0,80 

Z udarcem z 

roko ob mizo ali 

tla 

1,97 0,90 1,71 0,75 

Z udarcem z 

nogo ob tla 
1,49 0,65 1,40 0,69 

Ʃ 13,87 5,58 13,83 5,76 

 Ʃ 51,51 13,62 49,25 14,68 

Pri kompozitni spremenljivki neglasovno sporočanje je prišlo do nekoliko večje razlike med 

vzgojiteljicami, ki so mlajše do 40 let, in tistimi, ki so starejše od 40 let (Tabela 13). Pri 

posameznih kompozitnih spremenljivkah je prišlo do nekoliko večjih razlik glede uporabe 

gibov/kretenj in glede dotikov. Vse to pogosteje uporabljajo mlajše vzgojiteljice. Tudi 

preostale kompozitne spremenljivke bolj uporabljajo mlajše vzgojiteljice, vendar so tam 

razlike zelo majhne. Večino posameznih spremenljivk pogosteje uporabljajo vzgojiteljice, ki 

so stare pod 40 let. To lahko pomeni, da se mlajše vzgojiteljice bolj zavedajo pomena 

nebesedne komunikacije ter da vedo, da lahko otrokom marsikaj sporočijo brez besed. 

Pomenljivo se mi zdi dejstvo, da starejše vzgojiteljice pogosteje uporabljajo naslednje 

spremenljivke v primerjavi z mlajšimi: pridobivanje pozornosti s piščalko/z zvončkom, 

pridobivanje pozornosti z bobnom/s kakšnim drugim glasbilom, pridobivanje pozornosti z 

dvigom roke, igrače/predmeta in z dvigom lutke. To lahko pomeni, da so te vzgojiteljice med 

svojim delom opazile, da je pozornost otrok mogoče pridobiti tudi na neglasoven način in ne 

le z zvišanjem jakosti glasu oz. s kričanjem, medtem ko mlajše za pridobivanje pozornosti 

verjetno večkrat še uporabijo glas. Morda je k spremembi usmerjanja pozornosti pripomogel 

tudi pojav glasovnih težav, če so se z njim že srečale. 
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5.4 Preverjanje hipotez 

5.4.1 Hipoteza 1 

Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, ki 

so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju glasovnega sporočanja. 

Tabela 14: Razlike v uporabi glasovnega sporočanja vzgojiteljic v 1. in 2. starostnem obdobju 

Spremenljivka 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje MW p 

M SD PVR M SD PVR 

Glasovno sporočanje  2,27 0,78 51,20 2,31 0,79 55,95 1263,0 0,44 

Legenda: M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, PVR – povprečna vrednost rangov, MW – Mann–

Whitney U test, p – tveganje 

Rezultati Mann–Whitney U testa, ki so prikazani v Tabeli 14, kažejo, da je tveganje večje od 

5 % (p > 0,05), kar pomeni, da med vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 1. starostnem 

obdobju, in vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 2. starostnem obdobju, ne obstajajo statistično 

pomembne razlike na področju glasovnega sporočanja. To pomeni, da prvo hipotezo zavrnem. 

Iz dobljenih rezultatov (Tabela 14) je razvidno, da vzgojiteljice pri delu tako z mlajšimi kot 

tudi s starejšimi otroki približno enako pogosto uporabljajo glasovno sporočanje; malo več ga 

uporabljajo vzgojiteljice, ki delajo s starejšimi otroki. Takšen rezultat sem pričakovala, saj 

vzgojiteljice s starejšimi otroki po mojih opažanjih med prakso več govorijo: v programu je 

občutno več usmerjenih dejavnosti, za katere vzgojiteljica na začetku pove navodila, govor 

otrok je bolj razvit in zato se vzgojiteljica z njimi pogosteje pogovarja ali odgovarja na 

njihova vprašanja, tudi čas počitka je krajši, posledično se v tistem času izvajajo dejavnosti. 

Razlika v uporabi glasovnega sporočanja bi bila lahko večja, če vzgojiteljice pri delu z otroki 

v 1. starostnem obdobju ne bi velikokrat preglasno govorile (komentar pod Tabelo 6), saj je v 

teh skupinah manj otrok, pa tudi njihovega govorjenja (in posledično glasnosti) je manj, saj se 

le-ta še razvija. Če bi se vzgojiteljice večkrat spomnile, da same otrokom predstavljajo 

govorni zgled (Omerza, 1972), bi verjetno manjkrat govorile preglasno, saj bi se zavedale, da 

bodo otroci v prihodnjih letih tudi sami govorili preglasno, kar pa pomeni, da bodo one 

morale biti še glasnejše, če jih bodo hotele preglasiti. 
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5.4.2 Hipoteza 2 

Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, ki 

so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju neglasovnega sporočanja. 

Tabela 15: Razlike v uporabi neglasovnega sporočanja vzgojiteljic v 1. in 2. starostnem obdobju 

Spremenljivka 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje MW p 

M SD PVR M SD PVR 

Neglasovno 

sporočanje 

2,87 0,82 46,39 2,99 0,88 57,40 1045,5 0,07 

Izraz obraza in stik s 

pogledom 

3,85 0,58 49,73 3,93 0,79 56,98 1198,0 0,23 

Gibi/kretnje 2,83 0,74 53,27 2,86 0,77 55,38 1362,0 0,73 

Dotik 3,12 0,92 54,58 3,12 0,95 54,44 1414,0 0,98 

Drža telesa in telesna 

bližina 

3,71 0,85 49,42 3,84 0,83 57,20 1184,5 0,19 

Usmerjanje pozornosti 2,17 0,89 47,03 2,40 0,98 58,87 1079,5 0,05 

Legenda: M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, PVR – povprečna vrednost rangov, MW – Mann–

Whitney U test, p – tveganje 

Rezultat Mann–Whitney U testa, ki je prikazan v Tabeli 15 in je poudarjen, kaže, da je 

tveganje večje od 5 % (p > 0,05), kar pomeni, da med vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 1. 

starostnem obdobju, in vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 2. starostnem obdobju, ne 

obstajajo statistično pomembne razlike na področju neglasovnega sporočanja. To velja tako za 

kompozitno spremenljivko neglasovno sporočanje (v Tabeli 15 označeno poudarjeno), na 

katero se hipoteza nanaša, kot tudi za posamezne spremenljivke (izrazi obraza in stik s 

pogledom, gibi/kretnje, dotik, drža telesa in telesna bližina, usmerjanje pozornosti; gledano 

podrobneje znaša tveganje pri spremenljivki usmerjanje pozornosti 5,2 %
3
). Zato drugo 

hipotezo zavrnem. 

Iz dobljenih rezultatov (Tabela 15) je razvidno, da vzgojiteljice pri delu z otroki v obeh 

starostnih skupinah približno enako pogosto uporabljajo neglasovna sporočila ter zaradi tega 

ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Pričakovala sem, da bo do razlik prišlo, in sicer, 

da bodo vzgojiteljice, ki delajo z mlajšimi otroki, uporabljale več neglasovnega sporočanja ter 

posledično manj govorile v primerjavi z vzgojiteljicami, ki delajo s starejšimi otroki. Mlajši 

                                                 
3
 Podatek sem pridobila v analizi z SPSS programom. 
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kot so otroci, bolj so dovzetni za sporočila, podana s telesom – niso namreč toliko pozorni na 

besede, ki so jim rečene, temveč opazijo predvsem način, kako so jim sporočene (Žorga, 

1990). Menim, da bi bilo dobro, da bi vse vzgojiteljice pogosteje uporabljale kretnje, saj lahko 

z njimi nebesedno ponovijo, kar so že povedale, jih uporabijo namesto besed, z njimi 

dopolnijo ali poudarijo besede (Rus in Kocmur, 1993; Ule, 2005). Tudi uporaba dotikov bi 

bila po mojem mnenju lahko pogostejša, saj dotik, božanje ali objem predstavljajo način, s 

katerim vzgojiteljica otroku pokaže, da ji je všeč njegovo vedenje in da želi, da ga uporablja 

tudi v prihodnje. Ker se je izkazalo, da med vzgojiteljicami ne obstajajo velike razlike, 

sklepam, da se vzgojiteljice, ne glede na to, s katero starostno skupino otrok delajo, premalo 

zavedajo učinkovitosti nebesedne komunikacije pri otrocih. 

Iz Tabele 15 je tudi razvidno, da vzgojiteljice v obeh starostnih obdobjih pozornost otrok le 

redko usmerjajo neglasovno, v nekoliko večji meri pri starejših otrocih. Zdelo bi se mi dobro, 

če bi pozornost otrok na neglasovni način pogosteje pridobivale vse vzgojiteljice, ne glede na 

to, s kako starimi otroki delajo. Kljub temu pa višja povprečna vrednost pri uporabi 

usmerjanja pozornosti v drugem starostnem obdobju kaže na to, da se morda vzgojiteljice 

(vsaj nekatere) zavedajo, da so starejši otroci glasnejši, kar pomeni, da morajo biti tudi one 

glasnejše, če želijo pridobiti njihovo pozornost, zaradi tega pa namerno ali nenamerno več 

uporabljajo neglasovno usmerjanje pozornosti. 

5.4.3 Hipoteza 3 

Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so zaposlene v oddelku 2. starostnega obdobja, imajo 

pogosteje težave z glasom od tistih, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja. 

Tabela 16: Pogostost težav z glasom pri vzgojiteljicah v 1. in 2. starostnem obdobju 

Spremenljivka 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje χ
2
 preizkus p 

Težave z 

glasom 

DA 31 46 0,08 0,77 

NE 13 17 

Rezultat χ
2
 preizkusa, ki je prikazan v Tabeli 16, kaže, da je tveganje večje od 5 % (p > 0,05). 

To pomeni, da med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v 1. starostnem obdobju, in tistimi, ki so 

zaposlene v 2. starostnem obdobju, ne obstajajo statistično pomembne razlike pri pojavljanju 

težav z glasom. Zato tretjo hipotezo zavrnem. 

Glede na to, da je v skupinah v 2. starostnem obdobju več otrok, poleg tega pa so ti tudi 

glasnejši, saj je njihov govor vedno bolj razvit, sem pričakovala, da bodo vzgojiteljice, ki 
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delajo z njimi, pogosteje imele težave z glasom, saj morajo biti tudi one glasnejše. Vendar se 

moje predvidevanje, kot je razvidno iz Tabele 16, ni potrdilo. Razlogov, zakaj se to ni 

zgodilo, je več, vsi pa veljajo za vse vzgojiteljice, ne glede na to, s katero starostno skupino 

otrok delajo. Prvi razlog je ta, da vzgojiteljice večinoma ne poznajo svojih glasovnih 

zmogljivosti in zaradi tega svoj glas večkrat prekomerno obremenjujejo (Hočevar Boltežar, 

2008). Drugi razlog je ta, da neodvisno od starostne skupine včasih govorijo preglasno. 

Preglasno govorjenje je eden od načinov zlorabe glasu, saj takrat ne upoštevamo lastnih 

glasovnih zmogljivosti – mišice, ki sodelujejo pri tvorbi in oblikovanju glasu so preveč 

napete, pogosto se poškodujeta tudi glasilki, vse to pa povzroči težave z glasom (Hočevar 

Boltežar, 2008). Tretji razlog je nepoznavanje navodil za skrb za glas. Skoraj polovica 

sodelujočih vzgojiteljic v raziskavi ni seznanjena z navodili za skrb za glas. Samo poznavanje 

navodil sicer ne preprečuje težav z glasom, njihovo upoštevanje pa lahko nekoliko pripomore 

k manjši pogostosti pojavljanja težav z glasom, saj zmanjšuje glasovno obremenitev (Jeličić, 

Remic - Čuček in Krump, 2003). Žal se vzgojiteljice z njimi ne seznanijo v času študija, kot 

tudi ne spoznajo možnosti, s katerimi lahko okrepijo ali nadomestijo svoj glas (Radišel, Žargi 

in Hočevar Boltežar, 1994). 

5.4.4 Hipoteza 4 

Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 let, uporabljajo več neglasovnega 

sporočanja od tistih, ki so stare nad 40 let. 

Tabela 17: Razlike v uporabi neglasovnega sporočanja pri vzgojiteljicah, mlajših in starejših od 40 let 

Spremenljivka Starost pod 40 let Starost nad 40 let MW p 

M SD PVR M SD PVR 

Neglasovno sporočanje 3,03 0,80 59,32 2,90 0,86 49,19 958,0 0,11 

Izraz obraza in stik s 

pogledom 

3,94 0,79 58,38 3,88 0,66 50,99 1084,5 0,24 

Gibi/kretnje 3,01 0,59 64,43 2,78 0,78 48,49 909,0 0,01 

Dotik 3,29 0,97 61,89 3,04 0,88 49,83 1003,0 0,05 

Drža telesa in telesna 

bližina 

3,94 0,60 53,19 3,71 0,93 53,66 1249,0 0,94 

Usmerjanje pozornosti 2,31 0,93 53,40 2,31 0,96 53,55 1256,5 0,98 

Legenda: M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, PVR – povprečna vrednost rangov, MW – Mann–

Whitney U test, p – tveganje 
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Rezultat Mann–Whitney U testa, ki je prikazan v Tabeli 17 in je poudarjen, kaže, da je 

tveganje pri kompozitni spremenljivki neglasovno sporočanje, ki zajema ostale spremenljivke 

(izraz obraza in stik s pogledom, gibi/kretnje, dotik, drža telesa in telesna bližina, usmerjanje 

pozornosti) večje od 5 % (p > 0,05), kar pomeni, da med vzgojiteljicami, ki so stare pod 40 

let, in vzgojiteljicami, ki so stare nad 40 let, ne obstajajo statistično pomembne razlike na 

področju neglasovnega sporočanja. Če pa kompozitno spremenljivko razdelim na pet drugih 

spremenljivk in pogledam rezultate za vsako posebej, vidim, da obstajajo statistično 

pomembne razlike samo pri spremenljivki gibi/kretnje, kjer je tveganje manjše od 5 % (p < 

0,05). Pri ostalih spremenljivkah (izraz obraza in stik s pogledom, dotik, drža telesa in telesna 

bližina, usmerjanje pozornosti) je tveganje večje od 5 % (p > 0,05) (gledano podrobneje znaša 

tveganje pri spremenljivki dotik 5,2 %
4
) in zaradi tega ne prihaja do statistično pomembnih 

razlik med različno starimi vzgojiteljicami. Ker se četrta hipoteza nanaša na neglasovno 

sporočanje kot kompozitno spremenljivko in ker je pri njej tveganje večje od 5 %, jo zavrnem. 

Če bi do statistično pomembnih razlik pri neglasovnem sporočanju med mlajšimi in starejšimi 

vzgojiteljicami prišlo in bi četrto hipotezo potrdila, bi to lahko pomenilo, da se mlajše bolj 

zavedajo pomena nebesedne komunikacije kot starejše. Vzgojiteljice, ki so starejše od 40 let, 

so s svojim delom najverjetneje začele pred uvedbo Kurikuluma za vrtce, torej so delovale, 

kot je bilo predvideno v Vzgojnem programu za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Vzgojni 

program je imel točno določene vsebine, ki jih je bilo potrebno izvesti (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, Hočevar in Lepičnik Vodopivec, 2011), medtem ko je Kurikulum usmerjen k 

razvoju posameznika, pri čemer se morajo upoštevati njegove individualne značilnosti. 

Vzgojiteljica je zgled za prijetno komunikacijo, kamor sodi pogostost pozitivnih interakcij z 

otroki – uporaba dotika, nasmeha, prijema, govorjenja v višini otrokovih oči (Kurikulum za 

vrtce, 2011). Danes tudi starejše vzgojiteljice delajo po Kurikulumu za vrtce. Očitno so svoje 

delo v tem času, od kar je v uporabi Kurikulum, spremenile in vanj vključile toliko pozitivnih 

interakcij, da zaradi tega ni prišlo do statistično pomembnih razlik med njimi in mlajšimi 

vzgojiteljicami, ki so z delom v vrtcu začele po uvedbi Kurikuluma. 

Razlog, da so se statistično pomembne razlike pojavile pri spremenljivki gibi/kretnje (mlajše 

jih uporabljajo več kot starejše), bi lahko bil naslednji. Uporaba različnih gibov in gest lahko 

poteka hote ali nehote. Vzgojiteljice jih hote uporabljajo takrat, kadar želijo z njimi kaj 

                                                 
4
 Podatek sem pridobila v analizi z SPSS programom. 
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poudariti ali zgolj dopolniti govor. Tudi če jih uporabljajo nehote, z njimi otrokom 

posredujejo dodatna sporočila (Hayes in Orrell, 1998). Morda se mlajše vzgojiteljice bolj 

zavedajo uporabe gest in je zaradi tega prišlo do statistično pomembnih razlik. Morda pa 

mlajše vzgojiteljice namenoma več uporabljajo različne gibe in kretnje, ker se zavedajo 

pomembnosti nebesedno podanih sporočil. 

5.4.5 Hipoteza 5 

Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem poklicnem delu že imele težave z glasom, 

uporabljajo več neglasovnega sporočanja kot tiste, ki težav z glasom še niso imele. 

Tabela 18: Razlike v uporabi neglasovnega sporočanja pri vzgojiteljicah, ki so že imele težave z glasom, in 

vzgojiteljicah, ki težav z glasom še niso imele 

Spremenljivka Je imela težave z 

glasom 

Ni imela težav z 

glasom 

χ
2
 preizkus p 

M SD M SD 

Neglasovno sporočanje 2,94 0,84 2,93 0,92 80,45 0,23 

Izraz obraza in stik s 

pogledom 

3,95 0,60 3,76 0,89 9,38 0,59 

Gibi/kretnje 2,84 0,74 2,86 0,76 8,01 0,63 

Dotik 3,12 0,84 3,12 1,14 9,77 0,28 

Drža telesa in telesna 

bližina 

3,78 0,93 3,79 0,74 14,51 0,07 

Usmerjanje pozornosti 2,30 0,94 2,31 0,98 48,96 0,32 

Legenda: M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, PVR – povprečna vrednost rangov, p – tveganje 

Rezultati χ
2
 preizkusa, ki so prikazani v Tabeli 18, kažejo, da je tveganje tako za kompozitno 

spremenljivko neglasovno sporočanje kot tudi za vse posamezne spremenljivke (izraz obraza 

in stik s pogledom, gibi/kretnje, dotik, drža telesa in telesna bližina, usmerjanje pozornosti) 

večje od 5 % (p > 0,05), kar pomeni, da med vzgojiteljicami, ki so pri svojem poklicnem delu 

že imele težave z glasom, in tistimi, ki težav z glasom še niso imele, ne obstajajo statistično 

pomembne razlike pri uporabi neglasovnega sporočanja. To pomeni, da peto hipotezo 

zavrnem. 

Glede na rezultate (Tabela 18) sklepam, da vzgojiteljice ves čas približno enako uporabljajo 

neglasovna sporočila, ne glede na to, ali so težave z glasom že imele ali še ne. Pričakovala 

sem, da bodo vzgojiteljice, ki so že imele težave z glasom, uporabljale več neglasovnega 

sporočanja ter na ta način varovale svoj glas pred dodatnimi napori. Predvidevala sem, da 
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bodo iskale načine, kako lahko delno nadomestijo svoj glas in določena sporočila otrokom 

podajo drugače kot z besedami, vendar se to ni zgodilo. Morda ne iščejo načinov za 

»zamenjavo« glasu zato, ker se jim težave z glasom pojavljajo predvsem ob prehladih, kar so 

nekatere v anketni vprašalnik tudi zapisale. Menim, da bi bilo dobro, da bi vzgojiteljice, pri 

katerih se težave z glasom pojavljajo večkrat na mesec ali pa jih spremljajo stalno, razmislile 

o tem, da bi v svoje delo pogosteje zavestno vključevale neglasovno sporočanje. 

5.5 Pregled potrjenih in zavrnjenih hipotez in podhipotez 

Tabela 19: Pregled potrjenih in zavrnjenih hipotez in podhipotez 

Hipoteza Potrjena Zavrnjena 

Hipoteza 1: Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. 

starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, ki so zaposlene v 

oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne 

razlike na področju glasovnega sporočanja. 

   

Hipoteza 2: Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. 

starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, ki so zaposlene v 

oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne 

razlike na področju neglasovnega sporočanja. 

   

Hipoteza 2a: Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. 

starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, ki so zaposlene v 

oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne 

razlike na področju uporabe izrazov obraza in stikov s pogledom. 

   

Hipoteza 2b: Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. 

starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, ki so zaposlene v 

oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne 

razlike na področju uporabe gibov/kretenj. 

   

Hipoteza 2c: Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. 

starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, ki so zaposlene v 

oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne 

razlike na področju uporabe dotikov. 

   

Hipoteza 2č: Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. 

starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, ki so zaposlene v 

oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne 

razlike na področju drže telesa in telesne bližine. 

   

Hipoteza 2d: Med vzgojiteljicami, ki so zaposlene v oddelku 1. 

starostnega obdobja, in vzgojiteljicami, ki so zaposlene v 

oddelku 2. starostnega obdobja, obstajajo statistično pomembne 

razlike na področju usmerjanja pozornosti. 

   

Hipoteza 3: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so zaposlene v 

oddelku 2. starostnega obdobja, imajo pogosteje težave z glasom 

od tistih, ki so zaposlene v oddelku 1. starostnega obdobja. 
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Hipoteza 4: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 

let, uporabljajo več neglasovnega sporočanja od tistih, ki so stare 

nad 40 let. 
   

Hipoteza 4a: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 

let, uporabljajo več izrazov obraza in stikov s pogledom od tistih, 

ki so stare nad 40 let. 
   

Hipoteza 4b: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 

let, uporabljajo več gibov/kretenj od tistih, ki so stare nad 40 let.    
Hipoteza 4c: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 

let, uporabljajo več dotikov od tistih, ki so stare nad 40 let.    
Hipoteza 4č: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 

let, uporabljajo več neglasovnega usmerjanja pozornosti od tistih, 

ki so stare nad 40 let. 
   

Hipoteza 5: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem 

poklicnem delu že imele težave z glasom, uporabljajo več 

neglasovnega sporočanja kot tiste, ki težav z glasom še niso 

imele. 

   

Hipoteza 5a: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem 

poklicnem delu že imele težave z glasom, uporabljajo več 

izrazov obraza in stikov s pogledom kot tiste, ki težav z glasom 

še niso imele. 

   

Hipoteza 5b: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem 

poklicnem delu že imele težave z glasom, uporabljajo več 

gibov/kretenj kot tiste, ki težav z glasom še niso imele. 
   

Hipoteza 5c: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem 

poklicnem delu že imele težave z glasom, uporabljajo več 

dotikov kot tiste, ki težav z glasom še niso imele. 
   

Hipoteza 5č: Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so pri svojem 

poklicnem delu že imele težave z glasom, uporabljajo več 

neglasovnega usmerjanja pozornosti kot tiste, ki težav z glasom 

še niso imele. 

   

V Tabeli 19 je zapisanih vseh pet glavnih hipotez. Drugo, četrto in peto hipotezo sem 

razdelila na podhipoteze (označene s številko glavne hipoteze in črko), ki predstavljajo 

posamezne preučevane spremenljivke znotraj kompozitne spremenljivke neglasovno 

sporočanje. Iz Tabele 19 je tako mogoče razbrati, katere hipoteze sem tekom svojega 

raziskovanja potrdila in katere zavrnila. Potrdila sem le podhipotezo 4b (vzgojiteljice 

predšolskih otrok, ki so mlajše od 40 let, uporabljajo več gibov/kretenj od tistih, ki so stare 

nad 40 let). Vse ostale podhipoteze in glavne hipoteze sem zavrnila. 
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Sklep 

V svojem diplomskem delu sem z raziskavo želela ugotoviti, kako vzgojiteljice pri svojem 

delu skrbijo za svoj glas glede na način komunikacije. Da bi to ugotovila, sem oblikovala 

različne hipoteze, s katerimi sem preverjala, ali vzgojiteljice pri delu z otroki v obeh 

starostnih obdobjih enako pogosto uporabljajo glasovno in neglasovno sporočanje, pri delu v 

katerem starostnem obdobju se težave z glasom pojavljajo pogosteje, ali vzgojiteljice, ki so že 

imele težave z glasom, delujejo podobno kot tiste, ki težav z glasom še niso imele, ter ali 

obstajajo razlike v načinu dela starejših in mlajših vzgojiteljic. 

Podatke, ki sem jih v raziskavi obdelala, sem pridobila z anketnim vprašalnikom, ki sem ga 

pripravila. Anketni vprašalnik sem razdelila v pet ljubljanskih vrtcev, kjer so ga izpolnile 

vzgojiteljice predšolskih otrok ter tako predstavljajo vzorec raziskave. Rezultate, ki sem jih 

pridobila v anketnih vprašalnikih, sem prenesla na računalnik ter jih obdelala s pomočjo 

različnih računalniških programov (Excel, program za statistično analizo SPSS). Za 

ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami sem pri hipotezah 1, 2, in 4 uporabila Mann–

Whitney U test, pri hipotezah 3 in 5 pa sem uporabila χ
2
 preizkus. Hipotezo bi potrdila v 

primeru, če je bilo tveganje manjše od 5 % (p < 0,05), kar se ni zgodilo pri nobeni od glavnih 

hipotez, zato sem jih zavrnila. Le pri podhipotezi 4b je bilo tveganje manjše od 5 % (p < 

0,05). 

Rezultati raziskave so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike samo med 

vzgojiteljicami, ki so mlajše od 40 let, in vzgojiteljicami, ki so starejše od 40 let, in sicer na 

področju gibov/kretenj – mlajše uporabljajo več gibov in kretenj. Pričakovala sem, da 

obstajajo tudi razlike med vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 1. starostnem obdobju, in 

vzgojiteljicami, ki delajo z otroki v 2. starostnem obdobju, in sicer, da obstajajo razlike v 

uporabi glasovnega in neglasovnega sporočanja. Prav tako sem pričakovala, da obstajajo 

razlike v zvezi s pojavnostjo težav z glasom, in sicer, da se te pojavljajo pogosteje pri 

vzgojiteljicah, ki delajo s starejšimi otroki, ter da vzgojiteljice, ki so se s težavami z glasom že 

srečale, uporabljajo več neglasovnega sporočanja. Da so rezultati takšni, kot so, me je 

presenetilo, saj sem menila, da bo do statistično pomembnih razlik prišlo. Menim, da je 

razlogov, zakaj se to ni zgodilo, več. 

Prvi in po mojem mnenju glavni razlog je ta, da so vzgojiteljice ocenjevale sebe in svoje delo. 

Menim, da se videnje samega sebe večkrat razlikuje od tega, kako nas vidi druga oseba. Tako 
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lahko npr. vzgojiteljica zase oceni, da redko kriči in ima pri tem v mislih kričanje na 

posameznega otroka. Ne zaveda pa se, da npr. zakriči tudi takrat, ko skuša celo skupino otrok 

umiriti z besedami: »Hej, umirite se, tišje!«. Morda to dojema kot povzdignjen glas, medtem 

ko druga vzgojiteljica to dojema kot kričanje. Mislim, da bi bili rezultati bolj verodostojni, če 

bi vzgojiteljice ocenjevala sama kot avtorica raziskave, saj bi pri vseh vzgojiteljicah uporabila 

enaka merila. Raziskava bi bila v tem primeru dolgotrajnejša, saj bi morala vsako 

vzgojiteljico opazovati vsaj en dan, še bolje bi bilo, če bi jo opazovala nekaj dni. Kljub temu 

bi lahko tudi tu prišlo do netočnih rezultatov, saj bi morda katera od vzgojiteljic v času 

opazovanja namenoma delala stvari, ki jih sicer ne počne – npr. uporabljala več nebesednih 

sporočil, manj kričala. Vendar sem prepričana, da bi rezultati bolj odražali dejansko delo 

vzgojiteljic. 

Drugi razlog, da do razlik ni prišlo, je, da so vzgojiteljice morda označevale odgovore, za 

katere so menile, da bodo meni všeč. Posledica tega dejstva bi lahko bila zelo nizka vrednost 

pri spremenljivki kričanje, čeprav sem sama v praksi omenjeno zasledila precej pogosto 

(seveda se razlikuje od vzgojiteljice do vzgojiteljice). Tudi zvišanje glasu ima po mojem 

mnenju prenizke vrednosti, saj sem opazila, da vzgojiteljice navadno pozornost otrok 

pridobijo tako, da povzdignejo glas in jih preglasijo. Opazila sem, da glas pogosto najprej 

zvišajo, da jih preglasijo in povejo, naj se umirijo, nato pa jakost glasu znižajo, ker jim želijo 

kaj povedati. Veseli me visok rezultat pri spremenljivkah gledanje v oči, uporaba kretenj, 

božanje ter kratka osebna razdalja. Opazila sem, da te dejavnike vzgojiteljice resnično 

pogosto vključujejo v svoje delo. Po drugi strani pa so rezultati pokazali, da so nekateri načini 

usmerjanja pozornosti zelo redko v uporabi. Tudi to sem v praksi opazila, da v veliki meri 

drži. Dejstvo me žalosti, saj menim, da bi bilo dobro uporabljati različne načine pridobivanja 

pozornosti, ne le z uporabo glasu. 

Tretji razlog za razlike je lahko nastal na podlagi delovnega mesta. Nekatere vzgojiteljice so 

morda ocenjevalno lestvico izpolnjevale glede na trenutno delovno mesto (moje mnenje je, da 

obstajajo določene razlike v načinu dela z mlajšimi in s starejšimi otroki glede tega, kar sem 

raziskovala), nekatere pa so reševale na splošno, torej kako vidijo svoje delo neodvisno od 

starostne skupine otrok, s katerimi delajo. 

Da bi pridobila rezultate, ki bi bili natančnejši in objektivnejši od teh, ki sem jih pridobila 

med raziskavo v diplomskem delu – pri tem bi po mojih predvidevanjih nastale tudi nekatere 
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statistično pomembne razlike med skupinami analiziranih vzgojiteljic – bi bilo raziskavo 

potrebno izvesti nekoliko drugače: 

 raziskave ne bi izvedla z anketnimi vprašalniki, ampak z osebnim opazovanjem 

vzgojiteljic pri delu z otroki, saj bi na ta način ocenjevanje potekalo bolj objektivno; 

 na ta način bi lažje primerjala delo vzgojiteljic, ki delajo z mlajšimi otroki, in delo 

vzgojiteljic, ki delajo s starejšimi otroki, saj ne bi vedela, kako delujejo pri delu z 

otroki druge starostne skupine; 

 raziskava bi potekala dlje časa, saj bi bilo dobro posamezno vzgojiteljico opazovati 

več dni; če bi jo opazovala le en dan, bi se lahko takrat posebej trudila, da bi 

uporabljala več nebesednih spodbud ter manj kričala, pri večdnevnem opazovanju pa 

bi bila možnost za pretvarjanje manjša in bi bili podatki pristnejši; 

 zanimivo bi bilo izvesti longitudinalno študijo, pri kateri bi opazovala delo ene 

vzgojiteljice z isto skupino otrok od njihovega prihoda v vrtec (starost 1–2 leti) do 

vstopa v šolo (starost 5–6 let), in sicer vsako leto nekaj dni, morda tudi dvakrat ali 

trikrat na leto po en teden, ter bi na ta način spremljala, kako se pri vzgojiteljici 

spreminja delo z različno starimi otroki na področju besedne in nebesedne 

komunikacije (seveda bi se na ta način opazovalo več vzgojiteljic, da bi se jih lahko 

potem tudi primerjalo med seboj). 

Vsa ta navodila lahko služijo kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje skrbi za glas vzgojiteljic 

ter uporabo besednega/nebesednega sporazumevanja v vrtcu. 

Med raziskavo, ki sem jo izvedla, se je izkazalo, da se je skoraj tri četrtine sodelujočih 

vzgojiteljic že srečalo s težavami z glasom pri svojem poklicnem delu. To se mi zdi skrb 

vzbujajoč podatek, saj pomeni, da se vzgojiteljice premalo zavedajo svoje pretirane uporabe 

glasu ter možnosti, da ga lahko občasno nadomestijo z nebesednimi sporočili. Skoraj polovica 

anketirank ni seznanjena z navodili za skrb za glas in več kot polovica od njih je že imela 

težave z glasom. Menim, da bi bilo nujno, da se vzgojiteljice z navodili za skrb za glas 

seznanijo na fakulteti, še v času šolanja, vendar ne zgolj tako, da slišijo, da navodila obstajajo, 

ampak da bi se v navodila poglobile – morda s pogovorom po skupinah, koliko se posamezno 

navodilo upošteva/ne upošteva v vrtcu, kaj bi lahko študentke kot bodoče vzgojiteljice storile, 

da bi to upoštevale. Morda tudi ne bi bilo slabo, če bi vsako kandidatko za vzgojiteljico pred 

začetkom študija pregledal foniater, da bi preveril primernost njenega vokalnega aparata za 
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delo z otroki v vrtcu. Če bi se ugotovilo, da ni primerna za ta poklic, bi se lahko odločila za 

drug študij in poklic, pri katerem se ne bi tako pogosto srečevala z glasovnimi težavami, kot 

bi se morda v vrtcu, ter bi se na ta način izognila morebitni kasnejši nujni zamenjavi 

delovnega mesta. Če pa se študentka za to ne bi želela odločiti, bi bilo dobro, da bi bila 

deležna primerne logopedske obravnave, pri kateri bi se naučila pravilne glasovne tehnike, da 

bi na ta način preprečila pogost pojav glasovnih motenj. 

Upam, da bo to diplomsko delo vsem – tako vzgojiteljicam, ki že delajo v vrtcu, kot tudi 

študentkam, ki se na delo v vrtcu šele pripravljajo – v pomoč, da bodo videle, da ni potrebno 

vseh sporočil podati le z glasom, ampak obstajajo tudi drugi načini sporočanja. Prav tako pa 

želim s tem diplomskim delom sporočiti, da moramo vsi skrbeti za svoj glas, saj je 

nenadomestljiv. 
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PRILOGA 

 

Vprašalnik za vzgojiteljice/vzgojitelje predšolskih otrok 

 

Pozdravljeni! 

Sem Sara Grebenc, absolventka predšolske vzgoje. Pripravljam diplomsko delo z naslovom 

Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih 

otrok. V njej raziskujem pomen in načine skrbi za glas pri vzgojiteljih, da jim le-ta lahko čim 

dlje in čim bolje služi. Raziskujem tudi besedne in nebesedne načine sporazumevanja ter 

pomen njihove uporabe v vrtcu. Med študijsko prakso sem namreč opazila, da so nekatere 

vzgojiteljice imele težave z glasom, bile hripave, saj so glas velikokrat povišale, da so 

preglasile otroke in jim kaj povedale. S tem diplomskim delom zato želim ozavestiti 

vzgojiteljice, da lahko delujejo drugače, kot so vajene, ter na ta način skrbijo za svoj glas, da 

jim bo še dolgo služil. 

Hvaležna Vam bom, če si vzamete nekaj časa in odgovorite na zastavljena vprašanja ter mi 

tako pomagate pri izdelavi naloge. 

 

1. Spol 

 

a) Ženski 

b) Moški

 

2. Koliko ste stari? 

 

 

3. Koliko let delate v vrtcu? 

 

 

4. Trenutno sem: 

 

a) vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok. 

b) pomočnica/pomočnik vzgojiteljice/vzgojitelja predšolskih otrok. 
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5. Koliko let opravljate delo vzgojiteljice/vzgojitelja predšolskih otrok (če ne delate na tem 

delovnem mestu, lahko to vprašanje izpustite)? 

 

 

6. Trenutno delam: 

 

a) v oddelku 1. starostnega obdobja. 

b) v oddelku 2. starostnega obdobja. 

 

 

7. Ali ste pri svojem poklicnem delu že imeli težave z glasom (npr. odstopanje višine, 

glasnosti, kvalitete glasu, motnje ritma, hripavost, tih glas, se vam je glas lomil, vam je 

glasu zmanjkovalo, vas je ob govorjenju bolelo grlo)? 

 

a) DA 

b) NE 

 

Katere? 

 

 

8. Če ste na 7. vprašanje odgovorili z DA, kako pogosto se pojavljajo težave? 

 

a) Do petkrat na leto. 

b) Skoraj vsak mesec. 

c) Večkrat na mesec. 

d) Težave me spremljajo ves čas. 

9. Če ste na 7. vprašanje odgovorili z DA, pri delu v oddelku katerega starostnega obdobja 

imate večkrat težave z glasom? 

 

a) V oddelku 1. starostnega obdobja. 

b) V oddelku 2. starostnega obdobja. 

c) V obeh oddelkih se težave z glasom pojavljajo enako pogosto. 
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10. Označite! 

 

Ali ste zaradi težav z glasom že obiskali 

 osebnega zdravnika 

 otorinolaringologa 

 foniatra 

 logopeda 

 

DA 

DA 

DA 

DA 

 

NE 

NE 

NE 

NE 

Ali ste seznanjeni z navodili za skrb za glas? DA NE 

Če DA, kje ste se seznanili z navodili? 

 

Ali dnevno popijete 1,5–2 litra tekočine (v to ne smete všteti 

tekočine, ki jo zaužijete s hrano, npr. z juho)? 

DA NE 

Ali kadite? DA NE 

Ali pogosto pijete gazirane pijače? DA NE 

Ali pogosto uživate alkohol? DA NE 

Ali igralnico redno zračite? DA NE 

 

11. Označite, kako pogosto naslednje trditve veljajo za vas pri vašem delu v vrtcu s skupino 

otrok (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno)! 

 

1 Preglasno govorim 1 2 3 4 5 

2 Zaploskam ali zatleskam, ko želim otrokom povedati kaj 

pomembnega 
1 2 3 4 5 

3 Otroka se dotaknem (hipen dotik) 1 2 3 4 5 

4 Uporabljam kretnje (med govorjenjem z rokami podpiram 

tisto, kar govorim, npr. pokažem, da je nekaj zelo majhno, 

veliko, okroglo) 

1 2 3 4 5 

5 Govorim zelo hitro 1 2 3 4 5 

6 Med govorjenjem/petjem sedim/stojim vzravnano 1 2 3 4 5 

7 Šepetam 1 2 3 4 5 

8 Z roko udarim ob mizo ali tla, ko želim otrokom povedati 

kaj pomembnega 
1 2 3 4 5 

9 Ponovim, kar sem že povedal(a)/ponovim prvo besedo/prvi 

zlog besede 
1 2 3 4 5 



Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok Sara Grebenc 

  

 

10 Otroka med govorjenjem gledam v oči (ustvarjam stik s 

pogledom) 
1 2 3 4 5 

11 Med govorjenjem delam dolge premore 1 2 3 4 5 

12 Dvignem lutko, ko želim otrokom povedati kaj 

pomembnega 
1 2 3 4 5 

13 Otroka pobožam 1 2 3 4 5 

14 Otroku s prstom pokažem, naj bo tiho 1 2 3 4 5 

15 Kričim 1 2 3 4 5 

16 Uporabim piščalko ali zvonček, ko želim otrokom povedati 

kaj pomembnega 
1 2 3 4 5 

17 Otrokom kažem hrbet, medtem ko govorim 1 2 3 4 5 

18 Povzdignem glas, ko želim otrokom povedati kaj 

pomembnega 
1 2 3 4 5 

19 Začnem se mrščiti, če mi ni všeč, kar dela otrok 1 2 3 4 5 

20 Govorim monotono 1 2 3 4 5 

21 Otroku, s katerim govorim, se približam na razdaljo 1 m ali 

manj 
1 2 3 4 5 

22 Otroka trdo primem (da s tem npr. preprečim, da bi koga 

udaril ali da preneha z neprimernim vedenjem) 
1 2 3 4 5 

23 Vzklikam 1 2 3 4 5 

24 Dvignem roko, ko želim otrokom povedati kaj pomembnega 1 2 3 4 5 

25 Med govorjenjem delam kratke premore 1 2 3 4 5 

26 Otroku z roko nakažem, naj pride k meni 1 2 3 4 5 

27 Z nogo udarim ob tla, ko želim otrokom povedati kaj 

pomembnega 
1 2 3 4 5 

28 Govorim zelo počasi 1 2 3 4 5 

29 Uporabim boben ali kakšno drugo glasbilo, ko želim 

otrokom povedati kaj pomembnega 
1 2 3 4 5 

30 Zavestno ustvarjam različne izraze na obrazu (mimika) in 

tako izražam osnovna čustva 
1 2 3 4 5 

31 Stišam glas, ko želim otrokom povedati kaj pomembnega 1 2 3 4 5 

32 Uporabljam mašila 1 2 3 4 5 

33 Dvignem predmet/igračo, ko želim otrokom povedati kaj 

pomembnega 
1 2 3 4 5 
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12. Če pri svojem delu nimate težav z glasom, lahko naslednjo lestvico izpustite. 

 

Kako pogosto spremenite način dela v skupini, če imate težave z glasom, tako da: 

s pomočnico/pomočnikom vzgojiteljice/vzgojitelja 

zamenjata vlogi, da ona/on več govori, vi pa manj 

1 2 3 4 5 

začnete govoriti tišje in upate, da vas otroci kljub temu 

slišijo 

1 2 3 4 5 

manj kričite in zato, da pridobite njihovo pozornost, 

uporabljate akustične pripomočke 

1 2 3 4 5 

zavestno več uporabljate nebesednega sporočanja: 

 kretnje 

 mimika obraza 

 stik s pogledom 

 dotiki 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

5 

načina dela v skupini ne spremenite 1 2 3 4 5 

drugo: 1 2 3 4 5 

 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje! 

 

 

 


