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Povzetek  
 
Isto   situacijo   lahko   različni   ljudje   doživljamo   na   različne   načine.   Načinu   doživljanja   situacije  
bomo   rekli   doživljajska   naravnanost.   Cilj   te   magistrske   naloge   je   postaviti   model   razdelitve  
doživljajskih   naravnanosti,   ki   obstajajo   na   spektru   z   dvema   esktremoma,   vsebinsko   in  
odnosno   naravnanostjo   ter   preveriti   obstoj   le-teh   v   vsakdanjem   življenju.   Vsebinsko   je  
naravnan   nekdo,   ki   je   v   komunikacijski   situaciji   osredotočen   na   vsebino   pogovora,   odnosno  
pa   nekdo,   ki   je   osredotočen   na   sogovornika.   Razdelitev   na   odnosno   in   vsebinsko   smo   povzeli  
po   Watzlawickovih   nivojih   komuniciranja.   Predpostavljamo   tudi,   da   se   to   razdelitev   lahko  
uporabi   kot   skupni   imenovalec,   ki   nam   pomaga    povezati   na   videz   neodvisne   teorije   z  
različnih   področij   kognitivne   znanosti   in   psihologije.   Te   teorije   so   med   drugimi   tudi  
Dunbarjeva   teorija   razvoja   jezika,   Baron   Cohenova   E-S   teorija   in   Piagetova   teorija   razvoja  
mišljenja.   Razikovanja   se   lotimo   s   pomočjo   vprašalnika,   ki   preverja   intuicije   udeležencev   o  
naravnanostih   v   raznih   situacijah   in   pa   fenomenološkega   intervjuja,   kjer   s   soraziskovalci  
raziskujemo   doživljanje   naravnanosti   v   pomembnih   doživljajskih   epizodah.   Rezultati   kažejo  
na   možnost   uporabe   koncepta   naravnanosti   kot   združevalnega   pojma   za   zgoraj   omenjene  
teorije   ter   na   smiselnost   razdelitve   naravnanosti   na   spektru   odnosno-vsebinsko.   
 
Ključne   besede :   naravnanost,   vsebinsko-odnosno,   fenomenološki   intervju,   modularnost  
možganov,   doživljanje  
 

Abstract   
An   identical   situation   can   be   experienced   differently   by   different   people.   We   will   call   these  
different   ways   of   experiencing   a   situation   experiential   attitudes.   This   work   aims   to   develop   a  
model   that   distinguishes   between   different   experiential   attitudes   that   exist   on   a   spectrum   with  
the   following   two   extremes   -   content   focused   and   relationship   focused.   Somebody   is   content  
focused,   for   example   in   a   communicative   situation,   if   they   focus   is   primarily   what   is   being  
discussed.   On   the   other   hand,   a   relationship   focused   attitude   is   revealed   when   someone   is  
focused   primarily   on   who   they   are   communicating   with.   This   distinction   was   adopted   from  
Watzlawick's   two   levels   of   communication.   We   propose   to   use   the   aforementioned   distinction  
as   an   umbrella   term   that   can   bridge   the   gap   between   seemingly   unconnected   theories   from  
various   areas   of   cognitive   science   and   psychology,   including   Dunbar’s   theory   of   the   evolution  
of   language,   Baron-Cohen’s   E-S   theory   and   Piaget’s   theory   of   cognitive   development.   We  
approach   our   research   using   a   questionnaire   that   examines   people’s   intuitions   about  
experiential   attitudes   and   a   phenomenological   interview   in   which   we   examine   experiential  
attitudes   in   important   moments   from   co-researcher’s   daily   lives.   Our   findings   indicate   that  
the   concept   of   experiential   attitudes   is   a   valid   way   of   bridging   the   gap   between   the   various  
theories   listed   above.   Additionally,   the   concept   of   a   spectrum   of   attitudes   with   content  
focused   on   one   extreme   and   relationship   focused   on   the   other   looks   valid   as   well.   
 
Keywords :   experiential   attitude,   content-relationship,   phenomenological   interview,  
modularity   of   mind,   experience   
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1.   UVOD  

Med  debatami  lahko  velikokrat  pride  do  nesporazuma,  pri  čemer  na  prvi  pogled  izgleda,  da               

sogovorca  govorita  o  isti  stvari,  vendar  se  ob  globljem  vpogledu  v  njuno  doživljanje  izkaže,               

da  namen  pogovora  ni  enak  pri  obeh  govorcih.  Primer  takšnega  nesporazuma  je  študent,  ki               

vneto  razlaga  staršu  o  svojem  študiju,  starš  ga  pa  z  zanimanjem  posluša.  Ob  tem  študent                

najverjetneje  doživlja  situacijo  kot  prenos  informacij,  kot  predstavitev  nekega  znanstvenega           

področja;  medtem  ko  starš  ta  pogovor  vidi  bolj  kot  priložnost  za  ohranjanje  oziroma              

vzpostavitev   prijateljskega   stika   z   otrokom   (ki   ga   že   dolgo   ni   videl).  

Ta  razkorak  med  razlogom  otroka  in  starša  za  udeleženost  v  pogovoru  morda  zgleda  obroben,               

toda  zdi  se,  da  namiguje  na  obstoj  nečesa  globljega  in  bolj  temeljnega.  Kljub  temu  da  se  na                  

vedenjskem  nivoju  komuniciranje  lahko  kaže  kot  povsem  usklajeno,  primer  kaže  na  možnost,             

da  so  lahko  za  propozicionalno  identičnimi  trditvami  povsem  različna  razumevanja           

komunikacijske   situacije.   

Najprej  bomo  predstavili  teoretična  izhodišča  poglavitnih  teorij,  s  katerimi  bomo  poskusili            

orisati  predlagano  distinkcijo.  Sledila  bo  predstavitev  modela  in  ključnih  pojmov,  ki  so             

potrebni  za  razumevanje  le-tega  (pojma  naravnanost  in  udejanjanje).  Nato  bomo  predstavili            

zasnovo  raziskave  ter  rezultate  (tako  kvantitativnega  kot  kvalitativnega  dela),  na  koncu  pa             

bom  rezultate  interpretirali  s  pomočjo  teoretičnih  izhodišč  in  jih  poskusili  aplicirati  na             

vsakdanje   življenje.   
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2.   TEORETIČNA   IZHODIŠČA  

V  nadaljevanju  sledi  opis  teorij  različnih  disciplinarnih  izvorov,  ki  nam  lahko  pomagajo  pri              

razmišljanju  in  razumevanju  možnosti  različnih  naravnanosti  v  komunikaciji  in  pri           

udejanjanju  znanja.  Pred  tem  pa  bi  rad  omenil  naslednje.  Zasnova  te  naloge  je  nastajala               

postopoma.  Z  nekaterimi  izmed  teorij,  ki  so  opisane  v  sledečem  poglavju  sem  se  spoznal  že                

dolgo  preden  sem  začel  pisati  nalogo.  Med  branjem  teh  teorij  se  mi  je  zazdelo,  da  je  ob                  

njihovi  primerjavi  možno  najti  skupne  točke.  Ideja  za  vključitev  naravnanosti  je  prišla  ob              

pogovoru  z  mentorjem,  ki  mi  je  pomagal  konceptualizirati  te  skupne  točke  v  distinkcijo  med               

tipi  naravnanosti.  V  nalogi  morda  argumentacija  izpade  krožna,  vendar  smo  do  te  distinkcije              

prišli   na   podlagi   teorije,   ne   zato   da   bi   potrjevali   svoje   ideje.  

2.1.   Hipoteza   modularnosti   možganov   in   Teorija   socialnega   dogovora  

Eden  glavnih  pokazateljev,  da  lahko  obstajajo  različne  naravnanosti  razmišljanja  in           

funkcioniranja,  ne  glede  na  splošne  kognitivne  kapacitete,  vendar  pa  lahko  v  odvisnosti  od              

situacijskega  konteksta,  je  eksperiment  raziskovalcev  Cosmides  in  Toobyja  (1997),  ki  sta            

ugotovila,  da  gre  ljudem  logično  sklepanje  veliko  boljše  od  rok,  če  je  naloga  postavljena  v                

socialni   kontekst,   namesto   da   operirajo   z   abstraktnimi   vrednostmi.  

Preden   se   spustimo   v   njun   eksperiment   in   njuno   tezo,   pa   moramo   omeniti   hipotezo  

modularnih   možganov,   saj   bo   to   pomagalo   razumeti,   s   katerega   vidika   ste   se   lotila   svojega  

eksperimenta.  

Prvi,   ki   je   omenil   možnost   modularnosti   možganov,   je   bil   Fodor   (1983   v   Robbins,   2017).   V  

svoji   definiciji   miselnega   modula   je   naštel   9   značilnosti:  

1. Domenska   specifičnost.  

2. Nujno   (nezavedno,   nekontrolirano)   delovanje.  

3. Nedostopnost   ali   omejena   dostopnost   centralnemu   opazovanju.  

4. Hitro   procesiranje   (pol   sekunde   ali   manj).   

5. Informacijska   zaprtost   (ang.   encapsulation).  

6. “Plitvi”   zaključki.  

7. Točno   določena   živčna   arhitektura   (živčna   lokaliziranost).  

8. Značilni   in   specifični   vzorci   propada   (disociabilnost).  

9. Značilen   ter   ontogenetski   ritem   in   zaporedje   (prirojenost   –   npr.   jezik).  
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Kognitivni  sistem  je  po  tej  definiciji  modularen,  v  kolikor  do  neke  mere  ustreza  vsem  tem                

pogojem,  ki  jih  bomo  v  nadaljevanju  nekoliko  bolj  razložili.  Pojem  informacijske  zaprtosti             

označuje  oviranje  prenosa  informacij  v  sistem  -  pri  procesiranju  nekega  vnosa  informacij.             

Torej  zaprti  sistem  lahko  dostopa  le  do  informacij,  ki  jih  dobi  iz  dražljajev,  na  katere  je                 

osredotočen  oz.  mu  selektivno  ustrezajo  ter  informacij,  ki  so  v  tem  sistemu  že  shranjene.  Ne                

bo  pa  dostopal  do  širših  informacij  ali  do  informacij,  ki  jih  imajo  drugi  sistemi.  Pojem                

centralne  nedostopnosti  opisuje  oviranost  prenosa  informacij  iz  sistema  –  kar  pomeni,  da  je              

procesiranje  sistema  nedostopno  zavesti  –  in  posledično  delovanja  takih  sistemov  torej  ne             

moremo   introspektivno   opazovati.  

Nujnost   delovanja   pomeni,   da   so   modularni   procesi   nezavedni   in   nekontrolirani   –   nekdo,   ki  

razume   slovenski   jezik,   se   ne   more   pripraviti   do   tega,   da   bi   govor   v   slovenskem   jeziku  

razumel   kot   sekvenco   glasov   brez   pomena.   Plitvost   pomeni,   da   so   miselni   zaključki  

energetsko   nepotratni   in   informacijsko   splošni.   Hitrost,   plitvost   in   nujnost   so   med   sabo  

povezane   lastnosti,   in   sicer   preko   skupne   značilnosti   sistema:   zaprtosti   –   bolj   kot   je   sistem  

zaprt,   bolj   verjetno   je   hiter,   nepotraten   in   nenadzorovan.   

Disociabilni   sistemi   so   tisti,   katerih   poškodba   in   propad   ne   vpliva   na   delovanje   drugih  

sistemov.   Taki   sistemi   so   pogosto   tudi   zelo   lokalizirani   –   za   njihovo   delovanje   so   zadolžene  

specifične   možganske   strukture.   

Domenska   specifičnost   se   nanaša   na   to,   da   sistem   dostopa   do,   operira   z   in   procesira  

informacije   o   zelo   ozkem   naboru   stvari   in   značilnosti   oziroma   da   ustvari   zaključke   za   zelo  

ozek   nabor   vnosov.    Fodorjeva   hipoteza   se   razlikuje   od   kasnejših   zagovornikov   modularnosti  

po   tem,   da   predpostavi   zgolj   modularnost   nizke   ravni   –   samo   sistemi,   ki   procesirajo   vnos   in  

vrnejo   nek   izhod,   zaključek   so   modularni   (jezik,   čutila).   Centralni   sistemi   (tisti,   ki   prejmejo  

izhodno   informacijo   modularnih   sistemov   in   ga   procesirajo   (presojanje,   fiksacija   prepričanj)  

pa   niso   modularni.   

Fodorjevo  hipotezo  modularnosti  so  prevzeli  in  razširili  evolucijski  psihologi,  med  drugimi            

tudi  zgoraj  omenjena  Tooby  in  Cosmides,  ki  zagovarjata  masivno  modularnost  možganov  (pri             

kateri  so  tudi  centralni  sistemi  obravnavani  kot  modularni).  Cosmides  in  Tooby  sta             

zagovornika  evolucijskega  pristopa  k  raziskovanju  kognicije.  Evolucijski  pristop  se  razlikuje           

od  tistega,  ki  mu  pravita  “standardni  model  socialne  znanosti”  -  pristopa,  ki  zagovarja  idejo               
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“tabule  rase”,  po  predpostavki,  da  smo  ljudje  rojeni  z  velikim  številom  različnih             

mehanizmov,  ki  nam  sploh  omogočajo  učenje  (Cosmides  in  Tooby,  1997).  Pomembno  je             

izpostaviti,  da  avtorja  predpostavljata  da  so  tudi  mehanizmi,  ki  se  jih  je  v  preteklosti               

konceptualiziralo  kot  domensko-splošne  (učenje,  indukcija,  inteligentnost,  posnemanje,        

racionalnost,  kultura)  v  resnici  domensko  specifični  -  torej  kot  sem  zgoraj  opisal,  da  so  to                

sistemi  ali  pa  skupki  sistemov,  ki  rešujejo  zelo  specifične  probleme.  Naj  ponazorimo  to  s               

primerom:  odločanje  oziroma  presojanje  ni  naloga  enega  samega  splošnega  sistema,  ravno            

nasprotno,  izvajajo  ga  različni  mehanizmi,  v  odvisnosti  od  tega,  o  čem  se  odločamo  v  danem                

trenutku.  Mehanizem  za  presojanje,  katero  živilo  nas  bo  najbolj  nahranilo  in  posledično  za              

odločanje,  kaj  bomo  jedli,  ni  isti  mehanizem  kot  tisti,  ki  presoja  s  kom  bomo  imeli  najbolj                 

zdrave  otroke  in  lahko  posledično  odloča  o  tem,  katerega  partnerja  si  bomo  izbrali.  To  pa                

zato,  ker  so  se  naši  predniki,  tekom  evolucije  človeka,  spopadali  z  različnimi  problemi,  na               

osnovi  katerih  so  razvili  množico  različnih  mehanizmov,  pri  čemer  je  vsak  specializiran  za              

specifično  prilagoditev.  Naši  možgani  so  torej  sestavljeni  podobno  kot  naše  telo,  ki  vsebuje              

množico  organov,  pri  čemer  ima  vsak  od  njih  svojo  “nalogo”  pri  vzdrževanju  ravnovesja  v               

telesu.  Seveda  pa  obstajajo  tudi  mehanizmi  oziroma  moduli,  ki  integrirajo  izhode  vseh  ostalih              

modulov   in   tako   ustvarijo   vedenje.   

Podobno,  kot  je  naše  telo  skupek  organov  z  različnimi  nalogami,  so  torej  možgani  skupek               

modulov.  Eden  izmed  primarnih  pokazateljev  modularnosti  možganov  so  možganske          

poškodbe  in  njihove  posledice.  Nekdo,  ki  si  poškoduje  del  možganov,  ima  oškodovanost  po              

navadi  na  zelo  specifičnem  aspektu  kognicije  (odvisno  seveda  od  velikosti  in  lokalizacije             

poškodbe).  Podobno  vidimo  tudi  pri  ljudeh,  ki  jih  nek  primanjkljaj  spremlja  od  rojstva.              

Ljudje  z  avtistično  motnjo  imajo  težave  z  razumevanjem  teorije  uma,  saj  njihov  modul  za               

prepoznavanje  mentalnih  stanj  ne  deluje  tako,  kot  bi  moral,  nimajo  pa  (vedno  -  odvisno  ali  so                 

visoko  ali  nizko  funkcionirajoči)  primanjkljajev  pri  drugih  aspektih  kognicije  (Cosmides  in            

Tooby,   1997).   

Tukaj  se  pojavi  zanimivo  vprašanje,  če  je  srce  (oz.  možgani)  najpomembnejši  organ  v  našem               

telesu,   kateri   je   pa   najpomembnejši   modul   (če   sploh   lahko   za   katerega   tako   trdimo)?  

Nekdo,  ki  je  slep,  je  zelo  prikrajšan  v  vsakdanjem  življenju,  toda  s  pravo  podporno  mrežo                

lahko  marsikaj  nadoknadi.  V  kolikor  obstaja  oseba,  ki  bo  zanj  naredila  stvari,  ki  jih  sam  ne                 

more,  njegovo  preživetje  ni  toliko  ogroženo.  Podobno  velja  tudi  za  gluhe  ljudi  –  seveda  je  to                 
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primanjkljaj,  vendar  smo  ljudje  družabna  bitja  in  zato  lahko  to  nadoknadimo,  če  so  naši               

bližnji  (ali  pa  tudi  naši  podrejeni)  pripravljeni  nam  narediti  uslugo.  Kaj  je  torej  najhujša               

grožnja  za  človeka?  Bloger  Spandrell  (2015)  pravi,  da  je  to  izobčenost  iz  družbe  in  sam  se                 

strinjam  z  njim.  Včasih  je  izobčenost  pomenila,  da  je  nekdo  umrl  v  divjini  zaradi               

pomanjkanja  hrane  in  zatočišča,  dandanes  pa  pomeni,  da  nekdo  ostane  brez  službe,  saj  ga               

nihče  noče  zaposliti,  posledično  ostane  brez  denarja,  pristane  na  cesti  in  zelo  težko  shaja.               

Pomen  vpetosti  v  družbo  izpostavlja  tudi  Černigojev  model  socialne  motivacije,  ki  je  bil              

izpeljan  iz  Bečajevega  (v  Černigoj,  2007).  Bečaj  gradi  na  Piagetovem  modelu  odnosa  med              

organskimi  regulacijami  in  kognitivnimi  procesi  (Piaget,  1971;  v  Černigoj,  2007),  ki            

predpostavlja  da  za  preživetje  organizma  ni  dovolj  zgolj  zadovoljevanje  fizioloških  potreb,            

vendar  mora  to  biti  vključeno  v  avtoregulacijski  krog.  Avtoregulacijski  krog  med  drugim             

sestavlja vedenjski  repertoar -  vsota  vseh  vedenjskih  vzorcev,  na  podlagi  katerih  se  regulira              

izmenjava  med  organizmom  in  okoljem.  Pri  živalih  je  vedenjski  repertoar  sestavljen  iz             

instinktov,  ljudje  pa  naj  bi  namesto  instinktov  imeli  kvaliteten  kognitivni  aparat.  Temu  sledi,              

da  mora  človek  vedenjski  repertoar  pridobiti  skozi  socialno  interakcijo  znotraj  socialne            

skupine  in  je  torej  socialna  interakcija  nekaj  eksistenčno  nujnega  za  človeka  -  temu  pravi               

socialna  motivacija .  Černigoj  to  nadgradi  saj  izpostavi  pomembno  informacijo,  da           

socializacija  v  večjih  ali  manjših  skupinah  ni  lastna  zgolj  ljudem  -  večina  primatov  (kot  bomo                

videli  v  naslednjem  poglavju)  tudi  izkazuje  težnjo  po  skupinskem  življenju  in  da  ljudje              

težimo  k  socializaciji  tudi  po  tem,  ko  smo  vedenjski  repertoar  že  prevzeli  od  socialne  skupine                

(in  je  torej  po  zgoraj  navedenem  modelu  izvor  primarne  socialna  motivacija  izginil).  Zato              

izpostavi  tri  ravni  socialne  motivacije:  eksistenčna  odvisnost  ljudi  od  življenja  v  velikih             

skupinah  (posledica  vrojene  težnje  po  stiku  z  drugimi  ljudmi);  eksistenčna  odvisnost            

posameznega  človeka  od  avtoregulacijskih  sredstev,  pridobljenih  od  drugih  ljudi  (ker  ta  niso             

vrojena)  in  eksistenčna  odvisnost  človeka  od  simbolno  posredovanih  vrednostnih  razlikovanj,           

na  katerih  je  utemeljen  njegov  obstoj  -  posledica  česar  je  prava  socialna  motivacija  (Černigoj,               

2007).  Simbolno  posredovana  vrednostna  razlikovanja  (npr.  norme  in  vrednote)  po           

Černigoju  niso  neposredno  nujna  za  človekovo  biološki  eksistenco,  so  pa  nujna  za socialno              

eksistenco, saj  so  temelj  za  nadaljevanje  obstoja  sebstva  (Černigoj.  2007).  Tukaj  moramo  pa              

dodati  naslednje:  menim,  da  karkoli  vpliva  na  človekov  socialni  obstoj  posredno  vpliva  tudi              

na  njegov  biološki  obstoj,  tudi  brez  upoštevanja  tega  kako  človek  doživlja  sebe  v  kontekstu               

družbe.  Človekovo  preživetje  je,  kot  sem  že  prej  omenil,  neločljivo  povezano  z  njegovim              

položajem   v   družbi.  
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Socialni  stik,  socialno  življenje  in  vse  kar  nam  to  omogoča  ter  preprečuje,  da  bi  prišlo  do                 

pomanjkanja  le-tega,  so  torej  zelo  pomembni  aspekti  človeškega  kognitivnega  aparata.  Iz            

tega  lahko  izpeljemo,  da  je  najpomembnejši  del  kognitivnega  aparata  oziroma           

najpomembnejši  modul  tisti,  ki  procesira  posameznikov  status  v  dani  skupini  in  v  skupku              

vseh  skupin  (družbi  na  splošno)  ter  je  zadolžen  tudi  za  optimizacijo  le-tega.  To  bomo               

poimenovali socialni  modul.  To  je  posebej  pomembno  v  današnjem  svetu,  ko  poznanstva             

veliko  pomenijo  in  lahko  z  denarjem  kupimo  večino  storitev,  ki  jih  sami  nismo  sposobni               

opraviti,  med  drugim  tudi  del  zdravja,  z  denarjem  namreč  lahko  pozdravimo  veliko  lažjih              

poškodb,  preskočimo  čakalne  vrste  ipd.  Naše  preživetje  je  torej  v  veliki  meri  pogojeno  z               

uspešnostjo  našega  socialnega  modula.  Ena  izmed  funkcij  tega  modula  je  tudi  formiranje             

prepričanj  na  podlagi  socialnega  konsenza  oziroma  priporočila  avtoritete.  To  pa  zato,  ker  je              

tako  najbolj  enostavno  in  najmanj  energijsko/časovno  potratno,  saj  nekaj,  kar  deluje  za             

večino  ljudi,  najverjetneje  deluje  tudi  za  posameznika.  Tako  družbeno  življenje  kot  splošno             

znanje  imata  mnogo  aspektov,  ki  jih  en  sam  človek  zelo  težko  poglobljeno  razišče,  zato  je                

bolj  enostavno  se  specializirati  na  enem  samem  področju.  Na  tem  področju  smo  strokovni  in               

presojamo  na  podlagi  dejstev  in  resnice,  na  ostalih  področjih  pa  se  zanašamo  na  socialni               

modul,  saj  si  s  tem  prihranimo  veliko  časa  in  energije.  Če  je  socialni  modul  najbolj                

pomemben,  najbrž  gre  največ  energije  za  njegovo  delovanje  in  se  v  večini  primerov              

zanašamo  nanj  –  iz  tega  sledi,  da  najverjetneje  večino  časa  presojamo  s  pomočjo  socialnega               

modula.  Če  ponazorimo  s  primerom,  strukturo  DNK  sta  odkrila  Watson  in  Crick  v  20.               

stoletju  in  svoje  odkritje  predstavila  svetu.  Dandanes  pa  se  o  tem  uči  vsak  gimnazijec  pri                

biologiji,  toda  njihovo  znanje  se  razlikuje  od  tega,  ki  sta  ga  imela  Watson  in  Crick.  Redko                 

kdo,  ki  ve,  kaj  je  DNK  ima  tako  poglobljeno  znanje,  kot  sta  ga  imela  odkritelja  in  ki  ga  imajo                    

strokovnjaki  na  tem  področju.  To  pa  zato,  ker  je  naše  znanje  pogojeno  s  socialnim  modulom                

–  zadostuje  nam,  da  vemo,  da  obstaja  nekdo,  ki  to  razume  in  zaupamo  presoji  te  osebe.                 

Podobno  velja  tudi  za  razumevanje  delovanja  letala.  V  letu  2019  se  je  z  letali  peljajo  4,5                 

milijarde  ljudi  (Mazareanu,  2020),  kar  pomeni,  da  vsaj  toliko  ljudi  verjame,  da  so  letala               

dovolj  varna  in  delujejo.  Toda  večina  teh  ljudi  nima  zadostnega  faktografskega  znanja,  da  bi               

lahko  sami  presodili,  ali  je  to  res  (oziroma  motivacije,  da  bi  to  znanje  pridobili).  Preprosto                

verjamemo,  da  je  bilo  letalo  dobro  narejeno  in  se  ne  bo  pokvarilo  tekom  leta.  Tukaj  spet                 

deluje  socialni  modul  -  socialni  konsenz  pravi,  da  so  letala  varna,  statistike  (ki  jih  malokdo                

preveri  in  služijo  kot  argument  na  podlagi  avtoritete,  češ  “strokovnjaki  tako  pravijo”)  kažejo,              

da  so  letala  varna  in  zato  dojemamo  letala  kot  varna.  Še  ena  pomembna  funkcija  socialnega                

modula  pa  je  tudi  zaznavanje  socialne  zaželenosti  in  usmerjanje  vedenja  ter  izraženih             
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prepričanj  tako,  da  se  čim  bolj  skladajo  s  socialno  zaželenostjo.  Neko  vedenje  oziroma              

prepričanje  je  socialno  zaželeno  takrat,  ko  nam  tovrstno  vedenje  poviša  status  v  dani  družbeni               

skupini  (obstajajo  sicer  univerzalni  pokazatelji  visokega  statusa,  so  pa  ti  velikokrat  tudi             

kontekstualno  pogojeno).  Dodaten  primer  –  med  gimnazijci  je  pitje  alkohola  in  predvsem             

dostop  do  alkohola  znak  visokega  statusa;  med  odraslimi  samo,  če  je  ta  alkohol  zelo  drag,                

prekomerno   uživanje   (alkoholizem)   pa   osebi   zniža   status.  

Funkcije  socialnega  modula  so  torej  naslednje:  procesiranje  relativnega  položaja  v  družbi,            

presojanje  na  podlagi  socialnega  konsenza/avtoritete  in  izkazovanje  vedenja  ter  prepričanj,  ki            

so  socialno  zaželena  (z  namenom  izboljšanja  družbenega  položaja).  Na  osnovi  tega,  je  naša              

teza,   da   večino   presojanj   v   vsakdanjem   življenju   človeka   opravi   socialni   modul.   

Primarnost  socialnega  presojanja  pa  kaže  tudi  naslednji  eksperiment,  ki  sta  ga  zasnovala             

Cosmides  in  Tooby  (1997).  Eksperiment  izhaja  iz  teorije  socialne  izmenjave  (ang.  social             

exchange),  ki  jo  evolucijski  psihologi  včasih  poimenujejo  tudi  “recipročni  altruizem”.  Gre  za             

proučevanje  odnosov  “daj,  dam”,  ki  pa  lahko  obstajajo  samo  v  primeru,  ko  lahko  vsi               

udeleženci  v  tem  procesu  prepoznajo  “goljufe”  in  jih  izobčijo  iz  prihodnjih  izmenjav.  Goljufi              

so  v  tem  primeru  tisti,  ki  sprejmejo  neko  uslugo,  ne  da  bi  izpolnili  pogoj,  ki  naj  bi  bil  pred  to                     

uslugo.  

  

Pred  opisom  eksperimenta  bo  nekaj  malega  povedanega  o  stavčni  logiki,  saj  je  razumevanje              

le-te  pomembno  za  razumevanje  eksperimenta.  Pri  stavčni  logiki  se  ukvarjamo  z  resničnostno             

vrednostjo  stavkov  različnih  oblik  in  s  pomočjo  le-teh  izpeljujemo  sklepe.  Pri  izpeljavi             

sklepov  si  pomagamo  z  raznimi  logičnimi  pravili,  kot  na  primer modus  ponens  in modus               

tollens .  Oba  uporabljamo  pri  stavkih  oblike  “če  A,  potem  B”  in  s  pomočjo  resničnostne               

vrednosti  A  (predhodnik;  ang.  antecedent)  oziroma  B  (posledica;  ang.  consequent)  sklepamo            

o  resničnosti  vrednosti  drugega.  Modus  ponens  je  potrjeni  predhodnik,  torej:  “Če  A,  potem              

B.”  "A  drži."  Iz  tega  izpeljemo,  da  tudi  B  drži.  Modus  tollens  pa  je  zanikani  predhodnik,  torej                  

“Če   A,   potem   B.”   “B   ne   drži.”   Iz   tega   izpeljemo,   da   tudi   A   ne   drži.   

Cosmides  in  Tooby  sta  s  pomočjo  variacije  poskusa  “Wason  Selection  Task”,  ki  se  je  sicer                

uporabljala  v  kognitivni  psihologiji  za  dokazovanje  pristranosti  oz.  pomanjkanja          

racionalnosti  pri  ljudeh,  pokazala,  da  je  logično  sklepanje  (oziroma  mehanizem  za  detekcijo             

kršitev  logičnih  zakonov)  nadgradnja  ali  pa  stranski  produkt  mehanizma  za  detekcijo  kršitev             

socialnih  norm  (zakonov).  Naloga  iz  njunega  eksperimenta  poda  trditev,  ki  velja  za             
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prebivalce  Cambridge-a  “Če  gre  oseba  v  Boston,  se  pelje  s  podzemno  železnico.”  Oseba,  ki               

rešuje  to  nalogo,  mora  izmed  štirih  kart  (na  eni  strani  je  podatek  o  kraju,  ki  ga  je  neka  oseba                    

obiskala,  na  drugi  pa  prevozno  sredstvo)  izbrati  minimalno  število  kart,  s  katerimi  lahko              

ugotovi,   ali   je   oseba   kršila   zgoraj   navedeno   trditev.   Karte   so   (druga   stran   je   zakrita):  

● Boston  

● Arlington   

● podzemna  

● taksi  

Pravilno  rešitev  te  naloge  nam  da  uporaba  zgoraj  omenjenih  modus  ponensa  in  modus              

tollensa.  Ljudem  ponens  ne  dela  težav,  zatakne  se  jim  pa  pri  tollensu  (izbrati  moramo  karto                

Boston  in  karto  taksi).  Izkaže  se,  da  samo  25  %  ljudi  pravilno  reši  to  nalogo.  Ta  delež  pa  se                    

zelo  zviša  (na  80  %),  če  je  naloga  postavljena  v  kontekst  iskanja  kršitev  socialnih  dogovorov                

(namesto  zgornjega  stavka  npr.:  “Da  se  nekdo  tetovira,  mora  najprej  dopolniti  18  let.”              

Splošna  oblika  pa  bi  bila:  “Če  nekdo  prejme  uslugo  U,  mora  izpolniti  pogoj  P.”)  –  tukaj                 

večina  razume,  da  je  treba  v  primeru  tatuja  preveriti  starost,  če  pa  je  oseba  pod  18,  preveriti,                  

če   tatuja   res   nima,   kar   je   tudi   logično   pravilno.   

Pomembna  pa  je  tudi  naslednja  podrobnost.  Tudi  če  obrnemo  vrstni  red  stavka  v  “Če  nekdo                

izpolne  pogoj,  lahko  nekaj  dobi.”  Npr.:“Če  imaš  18  ali  več  let,  potem  dobiš  tatu.”,  ljudje  še                 

vedno  preverjajo  resničnost  te  izjave,  tako  da  preverijo  starost  v  primeru  tatuja  (ali  nekdo,  ki                

je  nekaj  dobil  izpolnjuje  pogoj)  in  tetoviranost  v  primeru  mladoletnosti  (ali  je  nekdo  nekaj               

dobil,  kljub  temu  da  ne  izpolnjuje  tatuja).  Ta  strategija  je  sicer  smiselna,  ko  iščemo  kršitve                

socialnih   dogovorov,   ni   pa   striktno   pravilna   v   kontekstu   stavčne   logike.  

Iz  tega  lahko  z  visoko  stopnjo  gotovosti  sklepamo,  da  je  mehanizem  za  detekcijo  kršitev               

socialnih  dogovorov  obstajal  pred  mehanizmom  za  logično  sklepanje.  Poleg  tega  lahko  tudi             

predpostavljamo,  da  je  logično  sklepanje  nadgradnja  oziroma  stranski  produkt  mehanizma  za            

detekcijo   kršitev   socialnih   norm   (zakonov)   (Cosmides   in   Tooby,   1997).  
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2.2.   Dunbarjeva   evolucijska   teorija   jezika  

Ena  izmed  mnogih  evolucijskih  teorij  jezika,  ki  je  pa  zelo  relevantna  za  temo  tega               

magistrskega  dela,  je  Dunbarjeva  teorija  jezikovnega  komuniciranja  kot  opravljanja.  Za           

razliko  od  do  takrat  konvencionalnega  pogleda  na  jezikovno  komuniciranje,  ki  je  jezik             

konceptualiziral  kot  orodje  za  opisovanje  sveta  in  prenos  informacij,  Dunbar  predpostavlja,            

da  se  je  jezik  razvil  zato,  da  bi  nam  omogočil  opravljanje.  Opravljanje  naj  bi  bilo  nadgradnja                 

oziroma  naslednja  stopnja  v  razvoju  čiščenja  krzna  (ang.  “grooming”),  ki  ga  še  dandanes              

opazimo  pri  različnih  opicah  (1968).  Dunbar  je  z  opazovanjem  opic  odkril  veliko  zanimivih              

značilnosti  čiščenja  krzna,  s  pomočjo  katerih  je  prišel  do  ugotovitve,  da  opravljanje  pri  ljudeh               

služi   podobni   funkciji.   

 

Velika  večina  živali  oz.  živalskih  vrst  se  sooča  z  nevarnostjo  plenilcev,  kateri  se  morajo               

prilagoditi.  Ta  problem  se  lahko  reši  na  različne  načine  −  velikost  organizma  je  en  način,                

večja  kot  je  žival,  težje  jo  plenilec  nadvlada.  Drugi  način  pa  je  skupinsko  življenje  −  skupine                 

živali  se  lažje  obranijo  pred  plenilcem  kot  ena  sama  žival.  To  je  strategija,  ki  jo  je  ubrala                  

večina  vrst  opic,  ki  jih  poznamo.  Znotraj  teh  skupin  obstajajo  manjše  skupine,  klike  opic,  ki                

si  medsebojno  čistijo  krzno.  Izkaže  se,  da  ima  to  opravilo  več  kot  zgolj  higiensko  funkcijo.                

Opice  razlikujejo  med  vokalizacijami  drugih  opic,  s  katerimi  si  čistijo  krzno  (torej  so  v               

zavezniškem  odnosu)  ter  tistimi,  s  katerimi  tega  ne  počnejo  −  krike  prve  skupine  obravnavajo               

kot  veliko  bolj  pomembne,  za  krike  drugih  se  velikokrat  niti  ne  zmenijo.  Ne  samo  to,  v  večjih                  

skupinah  neizbežno  pride  do  maltretiranja  določenih  osebkov,  ki  se  nahajajo  na  dnu             

hierarhije,  kar  je  velik  vir  stresa  za  te  živali.  Na  srečo  pa  ima  čiščenje  krzna  sproščujoč  in                  

blago  evforičen  učinek,  kar  pomaga  opicam  izogniti  se  hujšim  posledicam  tega  stresa             

(Dunbar,  1968).  Čiščenje  krzna  ima  torej  pomembno  socialno  vlogo  v  opičjih  skupnostih,             

vendar  pa  je  to  dokaj  časovno  potratna  aktivnost,  zato  to  opice  opravljajo  samo  s  “prijatelji”                

ne  z  osebki,  ki  so  zanje  zgolj  “znanci”  −  torej  zgolj  s  svojo  kliko,  ne  pa  s  celotno  skupino,  ki                     

je   sestavljena   iz   večjega   števila   klik.   

 

Z  naraščanjem  števila  osebkov  v  celotni  skupnosti  narašča  tudi  kompleksnost  odnosov,  zaradi             

česar  je  avtor  sklepal,  da  je  velikost  skupnosti  povezana  z  velikostjo  možganov.  Izkazalo  se               

je,  da  ne  korelira  specifično  z  velikostjo  možganov,  ampak  z  velikostjo  neokorteksa.  Poleg              

tega  pa  ti  dve  meri  korelirata  tudi  z  velikostjo  klik,  katerih  člani  si  medsebojno  čistijo  krzno.                 

Ko  so  to  ugotovitev  aplicirali  na  ljudi,  so  ugotovili,  da  velikosti  našega  neokorteksa  ustreza               
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velikosti  skupnosti  okrog  150  ljudi.  To  število  se  izkaže  zelo  relevantno  tudi  v  praksi,  saj  je  to                  

približna  velikost  klanov  (ki  si  relevantni,  saj  so  ljudje  v  teh  pogosto  izvajali  rituale,  s                

katerimi  so  dali  pripadnosti  klanu  poseben  pomen),  približno  število  potomcev,  ki  jih  ustvari              

en  par  skozi  4  generacije  in  najpomembneje  −  velikost  skupnosti,  do  katere  je  “vrstniški               

pritisk”  zadosten  za  nadzor  vedenja  ljudi  v  tej  skupnosti.  Ko  se  to  velikost  preseže,  mora                

skupnost  postati  veliko  bolj  hierarhično  urejena,  če  želi  ohranjati  red.  Če  iz  števila  150               

ekstrapoliramo  velikost  klik,  se  izkaže,  da  bi  ljudje  morali  posvetiti  približno  10  ur              

medsebojnemu  čiščenju  “krzna”,  da  bi  ohranili  stike  z  vsemi  posamezniki  v  kliki  (Dunbar,              

1968).  Dunbar  zato  poda  alternativo−  kaj  če  jezik  pri  ljudeh  služi  enaki  funkciji  kot  čiščenje                

krzna   pri   opicah?   

 

Če  povzamem,  Dunbar  (1968)  predpostavlja,  da  je  bila  prvotna  oblika  jezikovnega            

komuniciranja  pri  naših  prednikih  bolj  podobna  opravljanju  kot  kazanju  na  dele  sveta.             

Opravljanje  naj  bi  bilo  nadgradnja  recipročnega  čiščenja  krzna,  ki  ga  še  dandanes  opazimo              

pri  različnih  opicah.  Pri  recipročnem  čiščenju  krzna  opice  druga  drugi  čistijo  krzno,  pri  čemer               

so  osebki,  ki  ne  “vrnejo  usluge”,  izobčeni  –  te  usluge  v  prihodnosti  niso  več  deležni.                

Opravljanje  naj  bi  se  po  Dunbarju  razvilo  iz  socialne  funkcije  tovrstnih  odnosov,  kot  način               

lažjega  širjenja  informacij  o  tistih,  ki  kršijo  pravilo  recipročnosti.  Jezikovno  komuniciranje            

naj  bi  torej  prvotno  nastalo  kot  orodje  za  ustvarjanje,  vzdrževanje  in  prekinjanje  socialnih              

stikov.  Šele  iz  tega  pa  se  je  razvila  uporaba  jezikovnega  komuniciranja  za  kazanje  in               

opisovanje  sveta  okrog  nas.  Tu  se  pokaže  dihotomija  –  jezikovno  komuniciranje  kot  orodje  za               

oblikovanje   odnosov   in   jezikovno   komuniciranje   kot   orodje   za   opisovanje   sveta.  
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2.3.   Piagetova   teorija   kognitivnega   razvoja  

Piaget  je  v  svoji  teoriji  kognitivnega  razvoja  poskušal  razložiti,  kako  otrok  ustvarja  svoj              

mentalni  model  sveta,  med  drugim  skozi  razvoj  pojavljanja  določenih  osnovnih  konceptov,            

kot  je  ideja  števila,  količine,  časa  in  vzročnosti.  Kognitivni  razvoj  je  opredelil  kot  proces,  ki                

se  zgodi  z  interakcijo  biološkega  dozorevanja  ter  okolja.  Svojo  teorijo  je  zgradil  na  ključni               

predpostavki,  da  mišljenje  otrok  ni  le  kvantitativno  različno  od  mišljenja  odraslih,  ampak  se              

razlikuje  tudi  v  kvaliteti.  Izpostavil  je,  da  so  skozi  odraščanje,  ključne  spremembe  v  mišljenju               

kvalitativne  in  ne  kvantitativne.  Poleg  pojma  shem  (kot  osnovnih  gradnikov  znanja),            

prilagoditvenih  procesov  (ekvilibriuma,  akomodacije  in  asimilacije)  je  identificiral  4  stopnje           

kognitivnega   razvoja   otrok   (Piaget   in   Inhelder,   1972):  

● Senzomotorična   stopnja   (rojstvo–2   leti)  

○ otrok   spoznava   svet   skozi   motoriko   in   čutila,   s   pomočjo   osnovnih   gest,   kot   so  

opazovanje,   poslušanje,   prijemanje,   srkanje,  

○ razvije   stalnost   objekta,  

○ s   svojimi   dejanji   lahko   vpliva   na   svet   okrog   sebe,  

○ spozna,   da   je   različen   od   objektov   in   ljudi   okrog   njega.  

● Predoperativna   stopnja   (2–7   let)  

○ pojavi   se   simbolno   razmišljanje,  

○ z   besedami   in   risbami   lahko   otrok   reprezentira   objekte,  

○ izražen   je   egocentrizem   in   nezmožnost   prevzemanja   perspektive   drugih.  

● Stopnja   konkretnih   logičnih   operacij   (7–11   let)  

○ sposobnost   logičnega   operiranja   s   konkretnimi   objekti,  

○ razumevanje   konzervacije   količine,  

○ induktivno   sklepanje,  

○ decentracija   mišljenja,   sposobnost   prevzemanja   perspektiv   drugih.  

● Stopnja   formalnih   logičnih   operacij  

○ abstraktno   mišljenje   in   logične   operacije   z   abstraktnimi   koncepti,  

○ moralna   vprašanja,  

○ deduktivno   sklepanje.  

 

Za  nas  je  pomembna  distinkcija  med  drugo  in  tretjo  stopnjo,  saj  se  na  tem  prehodu  pri  otroku                  

razvije  zmožnost  decentracije  mišljenja,  ki  je  pomembna  za  naš  model.  Piaget  opisuje  proces              
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decentracije,  kot  nekaj  kar  se  zgodi,  ko  se  otrok  zave  svoje  subjektivnosti  in  ločenosti  od                

sveta   okrog   njega.   Ta   proces   karakterizirajo   trije   prehodi   (Piaget,   Gruber   in   Vonneher,   1995):  

● Ločitev  zunanjega  in  notranjega  sveta,  zunanji  svet  ni  več  subjektiven,  ampak            

objektiven  (ne  pripisuje  mu  več  namenov,  motivacij)  -  v  to  ga  prisili  socialno              

življenje.  

● Otrokova  perspektiva  ni  več  absolutna,  ugotovi,  da  je  realnost  to,  kar  je  skupno  vsem               

možnim  perspektivam.  Zamenja  svojo  perspektivo  z  integrirano  perspektivo  vseh          

ostalih   in   recipročnostjo   med   njimi.   

● Prehod  iz  absolutnega  koncepta  v  relacijskega  -  če  je  prej  težo  obravnaval  kot              

absolutno  (kamen  je  težek),  jo  zdaj  začne  obravnavati  kot  relativno  (zame  je  težek,  za               

očeta   pa   ni).  

Razlika  med  egocentrizmom  in  decentracijo  je  zelo  jasno  vidna  pri  otroških  igrah.  Po  7.  letu                

se  otroci  igrajo  zelo  strukturirano,  vsi  poznajo  pravila,  se  jih  zavedajo  in  so  pozorni  na  to,  da                  

jih  tudi  drugi  upoštevajo.  Mlajši  otroci  pa  se  igrajo  drugače.  Zaradi  kompleksnih  pravil  si  jih                

težje  zapomnijo  -  zato  se  držijo  le  dela  pravil.  Vsak  pozna  le  del  pravil,  ki  ni  nujno  enak  in                    

vsak  igra  zase  -  igra  nima  zmagovalcev  in  poražencev.  Smisel  igre  je  se  zabavati  sam  s  seboj,                  

pri  čemer  skupina  dodatno  animira  posameznega  otroka.  Diferenciacije  med  socialno           

interakcijo   in   individualno   igro   sploh   ni   (Piaget   in   Inhelder,   1972).   

2.4.   Baron-Cohenova   teorija   empatiziranja   in   sistemiziranja  

Baron-Cohenova  teorija  empatiziranja  insistematiziranja  (ang.  Empathizing-Systemizing;  v        

nadaljevanju  E-S)  predpostavlja  dve  različni  nastrojenosti  možganov  in  s  tem  načinov            

razmišljanja  (2002).  Na  eni  strani  je  sistemiziranje,  na  drugi  pa  empatiziranje.  Pri             

sistemiziranju  gre  za  gradnjo  in  analizo  sistemov  z  dobro  definiranimi  pravili,  kjer  je  zelo               

jasno,  kakšna  posledica  sledi  kateremu  vzroku.  Deluje  torej  po  principu  vhodna  informacija  −              

operacija  –  izhodna  informacija,  in  je  induktiven  proces,  ki  vključuje  opazovanje  ter  izpeljavo              

pravil  glede  na  opažene  vzorce.  Sistemiziranje  je  zelo  primerno  za  operacijo  z  dobro              

definiranimi  in  urejenimi  fenomeni,  ni  pa  zelo  uporabno  za  usmerjanje  človeka  v  kontekstu              

interakcije  z  drugimi  ljudmi.  Za  ustrezno  modeliranje  in  razumevanje  vedenja  drugih  ljudi             

potrebujemo  empatiziranje.  Slednje  je  pripisovanje  mentalnih  stanj  in  odzivanje  nanje  –  je             

veliko  bolj  primerno  za  navigacijo  po  socialnem  svetu,  kjer  pravila  niso  tako  natančno              

definirana.  Sestavljeno  je  iz  kognitivne  in  afektivne  komponente.  Prva  se  nanaša  na             

razumevanje  misli  in  čustev  druge  osebe,  druga  pa  na  čustveno  reakcijo,  ki  sledi  temu               

razumevanju  (Billington,  Baron-Cohen  in  Wheelwright,  2007).  Baron-Cohen  predpostavlja,         
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da  smo  ljudje  večinoma  bolj  nagnjeni  k  enemu  ali  drugemu  ustroju  −  zmerna  prevlada               

sistemiziranja  (naj  bi  bila  bolj  pogosta  pri  moških),  zmerna  prevlada  empatiziranja  (naj  bi  bila               

bolj  pogosta  pri  ženskah),  enako  izražena  E  in  S  pa  so,  po  njegovem,  normativno               

funkcioniranje  možganov,  pri  čemer  ekstremna  izraženost  v  katerikoli  smeri  vodi  do  patologij             

(2002).  Po  njegovem  je  vzrok  za  motnjo  avtističnega  spektra  ravno  v  ekstremni  izraženosti              

sistemiziranja.  Avtistične  osebe  naj  bi  poskusile  probleme  in  situacije,  h  katerim  normativna             

oseba  pristopa  z  empatiziranjem,  pristopiti  s  sistemiziranjem,  kar  vodi  do  neuspešnosti.  Prav             

tako  v  negotovih  situacijah  te  osebe  poskusijo  prisilno  vzpostaviti  neko  gotovost/dobro            

definiranost,   kar   vodi   do   značilnih   izpadov.   

Nagnjenost  ljudi  k  enemu  od  obeh  ustrojev  je  s  sodelavci  pokazal  s  pomočjo  dveh               

vprašalnikov:  –  Količnik  sistemiziranja  (ang.  Systemizing  quotient)  in  Količnih  empatije           

(ang.  Empathy  quotient)  −  to  sta  samoocenjevalni  lestvici,  s  postavkami,  ki  opisujejo  vzorce              

sistematiziranja  oz.  empatiziranja.  Pokazala  se  je  povezava  med  rezultatom  na  teh  lestvicah  in              

spolom  udeležencev,  kar  je  potrdilo  njihova  pričakovanja,  da  imajo  moški  v  povprečju  bolj              

izraženo  sistemiziranje,  ženske  pa  empatiziranje.  Odkrili  so  tudi  povezavo  med  rezultatom  na             

EQ  in  SQ  ter  študijsko  smerjo,  in  sicer  študentje  družboslovja  so  imeli  višji  rezultat  na  EQ,                 

študentje   naravoslovnih   ved,   pa   na   SQ   (Billington   idr.,   2007).   

 

Tako   pri   Piagetovi   kot   pri   Baron-Cohenovi   teoriji   imamo   distinkcijo   med   dvema   načinoma  

razmišljanja.   Piagetova   je   hierarhična,   pri   čemer   abstraktno   mišljenje   zraste   iz   konkretnega  

(podobno   kot   pri   jeziku   in   logičnem   sklepanju),   Baron-Cohenova   pa   govori   o   dveh  

enakovrednih,   a   različnih   tipih   mišljenja.   Imamo   torej   štiri   primere   teorij,   ki   nakazujejo   na  

razdelitev   mišljenja,   sklepanja   in   komuniciranja.   Kljub   temu   da   gre   za   različne   kognitivne  

procese,   se   zdi,   da   imajo   skupni   presek.  
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2.5.   Watzlawickova   nivoja   komuniciranja  

Pojma  odnosna  in  vsebinska  naravnanost  sta  prevzeta  od  Watzlawicka  in  kolegov,  ki  v  svoji               

knjigi Pragmatics  of  human  communication  (1968)  govorijo  o  dveh  nivojih  komuniciranja  –             

odnosnem  in  vsebinskem  ("relationship  level"  in  "content  level";  Watzlawick,  Beavin,           

Bavelas  in  Jackson  ...,  1968,  str.  51–54  in  80–93)  ter  od  trenutno  neobjavljenega  dela               

mentorja,  izr.  prof.  dr.  Kordeša.  Watzlawick  in  kolegi  so  eni  izmed  prvih,  ki  so               

konceptualizirali  distinkcijo  med  vsebinskim  in  odnosnim.  Do  tega  so  prišli,  ko  so  ugotovili,              

da  ima  vsako  sporočilo/komuniciranje  neko  vsebino,  hkrati  pa  nosi  tudi  informacijo  o  odnosu              

med  sogovornikoma.  To  so  poimenovali  vsebinski  (ang.  content  level)  in  odnosni  (ang.             

relationship   level)   nivo.   Primer:  

● A   lahko,   prosim,   zakleneš   vrata,   ko   greš   v   službo?  

● Zakleni   vrata,   ko   greš   v   službo.   
 

Vsebina  obeh  izjav  je  enaka,  in  sicer:  “Želim  si,  da  so  vrata  zaklenjena,  ko  greš  v  službo,”                  

vendar  pa  vsak  od  zgoraj  napisanih  stavkov  implicira  drugo  vrsto  odnosa  −prvi  je  prošnja,               

drugi  pa  ukaz.  Seveda  se  pa  odnosni  nivo  lahko  izrazi  tudi  neverbalno,  z  nasmehom  ali                

dvignjenim   glasom   itd.   

Watzlawick  idr.  (1968)  predstavijo  še  en  način  konceptualizacije  odnosnega  in  vsebinskega            

nivoja  sporočila  −  vsebinski  nivo  je  poročilo  (ang.  report),  odnosni  pa  ukaz  (ang.  command),               

in  sicer  vsebinski  nivo  preda  informacijo,  odnosni  pa  pove  (“ukaže”)  kako  sprejeti  to              

informacijo  -  je  torej  metainformacija.  Odnosno  komuniciranje  (metakomuniciranje)  pa  je           

zelo  močno  povezano  z  razumevanjem  sebe  in  drugih,  saj  se  na  odnosnem  nivoju  skrivajo               

informacije,  ki  dajo  nekemu  sporočilu  kontekst  −nekdo,  ki  tega  ne  zna  razbrati,  ima  velike               

težave   pri   vsakdanjem   komuniciranju.   

Če  ima  komuniciranje  dva  nivoja,  iz  tega  sledi,  da  nesporazumi  lahko  izvirajo  iz  neskladja  na                

enem  ali  drugem  nivoju.  To  se  pogosto  zgodi  pri  prepirih  partnerjev,  ko  (mislijo,  da)  se                

prepirajo  o  neki  stvari  (vsebini),  v  resnici  pa  se  prepirajo  na  odnosnem  nivoju.  Primer               

(Watzlawick   idr.,   1968):  

Žena   in   mož   sta   se   prepirala   o   nečem,   pri   čemer   se   je   izkazalo,   da   je   imela  

žena   prav   in   je   svojemu   možu   to   tudi   dokazala,   pa   se   vseeno   ni   strinjal   z   njo,  

ker   je   bilo   narobe   že   to   “da   se   prepira   z   njim”.  

Tukaj   je   bil   izvor   prepira   zelo   jasno   na   odnosnem   nivoju   -   moža   je   motilo   ženino   nestrinjanje,  

ni   ga   v   resnici   zanimalo,   ali   ima   prav   ali   ne.   Tudi   na   videz   trivialna   nestrinjanja   so   podvržena  
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temu   možnemu   neskladju,   npr.   če   se   dva   prerekata   o   tem,   koliko   elektronov   ima   uran   in   eden  

pravi   da   92,   drugi   pa   94,   se   to   lahko   dokaj   enostavno   preveri.   Vendar   to   ni   konec,   saj   se  

pojavi   nov   (odnosni)   problem   −   eden   od   njiju   je   imel   prav,   drugi   pa   ni   imel.   

 

Avtorji   trdijo,   da   je   odnosni   nivo   sporočila   v   bistvu   sporočilo   o   sporočevalcu   oziroma   o  

odnosu   med   sporočevalcem   in   prejemnikom   (Watzlawick   idr.,   1968).   Na   to   sporočilo   lahko  

prejemnik   odgovori   na   3   načine:  

● potrditev   (ang.   confirmation)  

● zavrnitev   (ang.   rejection)  
● zanikanje   (ang.   disconfirmation):   tukaj   gre   v   bistvu   za   zanikanje   (namerno   ali  

pa   nenamerno)   legitimnosti   sporočevalčevega   sporočila   (“ti   ne   moreš   tega  

trditi”)   in   je   najbolj   pogost   vzorec   prepirov   na   odnosni   ravni.  

Fenomen  nenamernega  zanikanja  (ki  pogosto  vodi  do  nesporazumov)  avtorji  poimenujejo           

neprepustnost  (ang.  imperviousness).  Do  tega  pride,  ko  sporočevalec  A  pošlje  neko  odnosno             

sporočilo,  ki  ga  B  narobe  razume,  vendar  se  tega  ne  zaveda,  in  nakaže,  da  se  strinja.  Vendar                  

se  zaradi  nerazumevanja  v  resnici  ne  strinja.  Torej  neprepustnost  prvega  reda  je  ko  se  B  ne                 

zaveda  nerazumevanja  A-jevega  sporočila,  neprepustnost  drugega  reda  pa  je,  ko  se  A  ne              

zaveda,   da   B   ni   razumel   sporočila   (Watzlawick   idr.,   1968).  
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2.6.   Bernov   ulteriorni   nivo   komuniciranja  

Eric  Berne  je  avtor  koncepta  transakcijske  analize,  ki  se  jo  še  dandanes  uporablja  v               

terapevtski  psihološki  praksi.  Prvi  osnovni  koncept  transakcijske  analize  je  transakcija  oz.            

transakcijski  dražljaj  −  to  je  kakršen  koli  vzorec  vedenja,  s  katerim  oseba  drugi  osebi  (ob                

stiku  z  njo)  da  vedeti,  da  je  zaznala  njeno  prisotnost  (Berne,  1973).  Ta  dražljaj  je  lahko                 

verbalen  (“Živjo,  kako  si?”)  ali  pa  neverbalen  (obrat  proti  osebi,  odmik  stran  od  osebe).               

Druga   oseba   na   to   odgovori   oziroma   kako   drugače   reagira   −   to   je   transakcijski   odziv.   

 

Drugi   osnovni   koncept   transakcijske   analize   so   ego   stanja   (Berne,   1973):  

● Ego   stanje   starša   (starš)  

○ ponotranjeni   vzorci   obnašanja   naših   staršev,   ki   se   manifestirajo   na   dva   načina  

−   obnašamo   se,   kot   so   se   starši   obnašali,   obnašamo   se,   kot   so   starši   želeli,   da  

se   mi   obnašamo.  

● Ego   stanje   odraslega   (odrasli)  

○ objektivno   procesiranje   informacij   in   sveta   okrog   nas   ter   regulacija   in  

mediacija   aktivnosti   starša   in   otroka.  

● Ego   stanje   otroka   (otrok)  

○ zastareli   vzorci   obnašanja   iz   otroštva,   ki   pa   vseeno   pridejo   na   plano   v  

določenih   situacijah   kot   odziv   na   specifične   dražljaje.  

 

Ena  izmed  funkcij  starša  je  avtomatizacija  odzivov,  kar  prihrani  čas  in  energijo.  Veliko  stvari               

se  dela,  ker  “Se  tako  to  dela.”  (ang.  “That’s  the  way  it’s  done.”)  To  omogoči  odraslemu,  da  se                   

ne  ukvarja  s  trivialnimi  stvarmi  (Berne,  1973).  Ta  opredelitev  funkcije  starša  je  zelo              

relevantna  za  naš  model.  Če  se  za  trenutek  vrnemo  k  socialnemu  modulu,  kjer  je  bilo                

omenjeno,  da  je  ena  izmed  nalog  socialnega  modula  “presojanje  na  podlagi  socialnega             

konsenza/avtoritete  in  izkazovanje  vedenja  ter  prepričanj,  ki  so  socialno  zaželena”,  vidimo,            

da   tukaj   Berne   opisuje   zelo   podobno   stvar   kot   eno   izmed   funkcij   ego   stanja   starša.   

 

Tretji  osnovni  koncept  transakcijske  analize  pa  je  sama  analiza  transakcij,  ki  pa  lahko              

potekajo  med  katerim  koli  stanjem  sporočevalca  in  katerim  koli  stanjem  prejemnika  (naloga             

izvajalca  transakcijske  analize  je  ugotoviti,  katero  stanje  sporočevalca  je  komuniciralo,  s            

katerim  stanjem  prejemnika).  Posebej  so  zanimive  tako  imenovane  “ulteriorne  transakcije”,           
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kjer  sta  aktivni  dve  ego  stanji  naenkrat.  Te  transakcije  imajo  socialni  pomen  −  to  kar  je                 

izrečeno   −   in   psihološki   pomen   −   to   kar   v   resnici   mislimo.   Berne   poda   primer   (1973):  

● Prodajalec:   Ta   model   je   boljši,   ampak   si   ga   ne   morete   privoščiti.   

● Kupec:   Tega   bom   vzel.   

 

Na  prvi  pogled  je  to  zelo  enostavno  sporočilo,  kjer  prodajalec  kot  odrasli  predstavi  dve  očitni                

dejstvi  “Ta  model  je  boljši.”  in  “Ne  morete  si  ga  privoščiti.”.  Če  bi  tudi  kupec  deloval  kot                  

odrasli,  bi  odgovoril  nekako  tako:  “Obe  trditvi  sta  pravilni.”,  vendar  pa  je  to  v  bistvu                

apeliranje  na  kupčevega  otroka,  ki  se  odzove  in  skuša  dokazati  prodajalcu,  da  se  moti  in                

vseeno  vzame  dražji  model,  ki  si  ga  v  resnici  ne  more  privoščiti  (Berne,  1973).  Koncept                

ulteriornih  transakcij,  kjer  transakcija  na  videz  poteka  med  dvema  odraslima,  v  resnici  pa  je               

naslovljena  na  neko  drugo  ego  stanje,  spominja  na  distinkcijo  vsebinskega  in  odnosnega             

nivoja   komuniciranja.   Vsebinski   nivo   je   po   Bernu   socialni,   odnosni   pa   psihološki.   

3.   PROBLEM  

Piaget  našteje  dva  možna  načina,  kako  lahko  oseba  A  v  položaju  avtoritete  prepriča  drugo               

osebo  B  o  pravilnosti  svojega  stališča  (Piaget,  Smith  in  Brown,  2011).  Ena  možnost  je,  da                

osebi  B  pokaže  dejstva,  ki  potrjujejo  veljavnost  svojega  stališča,  druga  pa,  da  apelira  na  svoj                

položaj   avtoritete   in   s   tem   pridobi   osebo   B   na   svojo   stran.   

 

Lahko  bi  rekli,  da  en  način  prepričevanja  poteka  po vsebinsk i  poti,  drugi  pa  po odnosni .                

Menim,  da  sta  načina  dobra  ilustracija  dveh  različnih  doživljajskih  naravnanosti,  za  kateri             

sklepam,  da  igrata  pomembno  vlogo  pri  vseh  zgoraj  naštetih  procesih  (mišljenju,  jezikovnem             

komuniciranju  in  udejanjenju  znanja).  Odnosno  smo  naravnani,  ko  je  v  ospredju  socialni             

kontekst  komuniciranja  (razmišljanja  itd.)  oziroma  ko  je  socialni  učinek  pomembnejši  od            

resničnostne  vrednosti.  O  vsebinski  naravnanosti  pa  lahko  govorimo,  ko  smo  usmerjeni  v             

poročilo  o  stanju  stvari.  Odnosno  smo  naravnani,  ko  je  konsenz  pomembnejši  od  resnice,              

vsebinsko  pa,  ko  velja  obratno.  Še  en  način  prepoznave  naravnanosti,  ki  pa  je  primeren  samo                

v  komunikacijski  situaciji,  je  ločevanje  med  naslednjim:  kaj  oseba,  ki  je  udeležena  v  tej               

situaciji,  doživlja  kot  bolj  pomembno:  o  čem  se  pogovarja  ali  s  kom  se  o  tem  pogovarja?  Če                  

velja  prvo,  je  vsebinsko  naravnana,  če  drugo  pa  odnosno.  Zelo  pomembna  značilnost  oziroma              

predpogoj  za  zmožnost  vsebinske  naravnanosti  je  ravno  decentracija  mišljenja,  ki  jo  je  opisal              

Piaget  pri  svojem  modelu  kognitivnega  razvoja  otrok.  Odnosna  naravnanost  je  velikokrat            

egocentrična  ali  sociocentrična  −  presojanje  na  podlagi  skupine,  ki  ji  pripadam,  kar  lahko              
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konceptualiziramo  kot  egocentrizem  drugega  reda  −  jaz  sem  del  skupine,  to  kar  velja  za               

skupino  velja  zame.  Odnosno  presojanje  je  vezano  ali  na  notranjo  avtoriteto,  ali  pa  na  socialni                

konsenz  (npr.  Nebo  je  zeleno,  ker  je  tako  rekel  moj  oče  oziroma  ker  tako  verjamejo  vsi                 

ostali.).  Odnosno  komuniciranje  je  vedno  vezano  na  nek  socialni  cilj  (približevanje            

pozitivnemu  izkupičku  ali  pa  izogibanje  negativnemu).  Vsebinsko  naravnanost  pa          

karakterizira  težnja  po  iskanju  resnice  in  po  izmenjavi  ali  kreaciji  informacij,  ki  niso  vezane               

na  odnos  in  ravno  zato  je  potrebna  decentracija  oziroma  "pogled  od  nikjer"  (ang.  “view  from                

nowhere”),   saj   samo   tako   lahko   pridemo   do   “čiste”   resnice.   

 

Možen  prevod  zgoraj  omenjenih  nivojev  (vsebinski  in  odnosni)  v  doživljajski  prostor  bi             

lahko  služil  kot  opredelitev  spektra  naravnanosti  (angl.  attitudes).  V  primeru  komuniciranja            

se  tak  spekter  razpira  med  odnosno  naravnanostjo,  kjer  je  komuniciranje  videno  kot             

uravnavanje  odnosa  (sporočanje  in  sprejemanje  napotkov  oziroma  navodil  za  socialno           

ravnanje),  in  med  vsebinsko  naravnanostjo,  kjer  na  komuniciranje  gledamo  kot  na  poročanje             

oziroma   posredovanje   in   sprejemanje   informacij.   

 

Glede  na  predstavljene  teorije  lahko  sklepamo,  da  se  je  jezikovno  komuniciranje  razvilo  kot              

opravljanje  (odnosno),  kasneje  pa  smo  ga  začeli  uporabljati  tudi  za  opisovanje  in  prenos              

informacij  (vsebinsko).  Podobno  se  kaže,  da  se  je  logično  sklepanje  (vsebinsko)  razvilo  iz              

mehanizma  za  detekcijo  kršitev  socialnih  norm  (odnosno).  Baron  Cohenovo  razdelitev  E-S            

lahko  razumemo  kot  analogno  razdelitev  med  odnosnim  in  vsebinskim  –  dva  različna  tipa              

mišljenja  in  dve  različni  naravnanosti,  pri  čemer  sistemiziranje  spominja  na  vsebinsko            

naravnanost,  empatiziranje  pa  na  odnosno.  Piagetove  stopnje  mišljenja  (predvsem  3.  in  4.)             

spominjata  na  razvoj  jezika  –  konkretno  logična  stopnja  je  zgolj  odnosna,  na  formalni  pa  se,  s                 

pomočjo  razvoja  decentralizacije,  razvije  vsebinska  naravnanost.  Zdi  se,  da  imajo  vse  te             

različne  teorije  oz.  pojmi,  ki  jih  opredeljujejo,  skupen  imenovalec:  naravnanost,  kot            

doživljajski   element.  
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3.1.   Kaj   sploh   je   naravnanost?  

Za  lažje  razumevanje  konceptov  “vsebinska  naravnanost”  in  “odnosna  naravnanost”  bomo           

poskusili  bolj  natančno  opisati  koncept  naravnanosti.  Ožja  in  glavna  (fenomenološka)           

definicija   se,   sliši   nekako   takole   (Kordeš,   2020;   osebni   pogovor):  

“ (Doživljajska) naravnanost  je  tisto,  kar  nas  usmerja  na  to,  katere  vsebine  bomo  procesirali.              

Je  usmeritev  oziroma  odzadnji  občutek,  ki  narekuje,  kako  bo  nekdo  razmišljal,  komuniciral  in              

prihajal  do  znanja.  Je  doživljajska  nagnjenost  in  doživljajski  fokus,  ki  določata,  katere             

vsebine  bodo  izločene,  katere  prisotne  v  doživljanju  in  kako  bodo  procesirane.  Naravnanost             

lahko  določimo  za  posamezni  doživljajski  interval;  v  enem  samem  doživljajskem  interval            

naravnanosti  ne  more  biti  veliko,  lahko  pa  se  do  neke  mere  kombinirajo  (npr.  udejanjanje               

vsebine   poteka   na   vsebinski   način,   njeno   artikuliranje   pa   na   odnosni   način).”  

.”  

Naravnanost  torej  označuje,  kako  posameznik  doživlja  dano  situacijo,  na  katere  aspekte  bo             

pozoren  in  kateri  bodo  zapadli  v  ozadje.  Prav  tako  tudi  usmerja  doživljanje  in  posledično  tudi                

geste,   ki   jih   posameznik   izvaja   v   danem   doživljajskem   intervalu   znotraj   izbrane   epizode.   

 

Menimo,  da  lahko  naravnanost  opredelimo  tudi  malo  širše.  Naravnanost  je  sicer  lastnost             

doživljanja,  ni  pa  samo  to.  Naravnanost  lahko  razumemo  tudi  kot  lastnost  situacije,  določene              

situacije  so  tako  močno  prežete  s  kontekstom,  da  je  zelo  težko  biti  naravnan  na  drugi  način,                 

kot   bi   se   za   to   situacijo   pričakovalo.   Npr.  

● spor  med  voznikoma  na  avtocesti  je  zelo  čustveno  obarvana  situacija,  kjer  je             

skoraj   nemogoče   biti   vsebinsko   naravnan.  
Prav  tako  obstajajo  situacije,  kjer  je  odnos  med  udeležencema  zelo  jasno  definiran  in  ima               

zelo  formalizirana  pravila  −  npr.  delodajalec  −  delavec,  starš  −  (mladoleten)  otrok  itd.  V  teh                

situacijah  je  najverjetneje  tudi  težko  popolnoma  prezreti  odnosni  kontekst  in  biti  popolnoma             

vsebinsko   naravnan,   ne   glede   na   to   o   čem   gre   pogovor.   

 

Zadnja  konceptualizacija  naravnanosti  pa  je  po  našem  mnenju  naravnanost  kot  lastnost            

posameznika,  ki  se  tudi  direktno  navezuje  na  definicijo  naravnanosti  kot  lastnosti  situacije.             

To  pa  je  naravnanost  kot  lastnost  posameznika  −  kako  je  posameznik  naravnan  do  sveta.  To  je                 

lahko  zelo  močna  usmeritev,  ali  pa  zgolj  blaga  tendenca  -  in  vse  kar  obstaja  vmes.  Če                 

vzamemo  seznam  vseh  možnih  situacij,  ki  so  kontekstualno  obarvane  v  eno  ali  drugo  smer,  je                

nevtralen  nekdo,  ki  je  vsebinsko  naravnan  v  vsebinskih  situacijah,  odnosno  pa  v  odnosnih.              
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Nekdo,  ki  je  vsebinsko  naravnan,  pa  pogosteje  vsebinsko  doživlja  tudi  odnosne  situacije             

(obratno  pa  velja  za  odnosno  naravnanost).  Ta  koncepcija  naravnanosti  je  zelo  blizu             

Baron-Cohenovi  E-S  teoriji,  ki  predpostavlja  dve  različni  nastrojenosti  možganov  −           

vsebinsko   naravnana   oseba   bi   ustrezala   sistemizerju,   odnosna   pa   empatizerju.   

3.2.   Udejanjanje  

V   naslovu   te   naloge   omenimo,   da   se   naravnanost   kaže   pri   mišljenju,   komuniciranju   in  

udejanjanju   znanja.   O   mišljenju   in   komuniciranju   je   bilo   že   veliko   povedanega,   moramo   pa  

še   predstaviti   pojem   udejanjanja.   Udejanjanje   (ang.   enaction)   je   pojem,   ki   so   ga   uvedli  

enaktivisti   Varela,   Thompson   in   Rosch   (1991),   da   bi   začrtali   srednjo   pot   med   dojemanjem  

kognicije   kot   procesa,   ki   odkriva   vnaprej   dani   zunanji   svet   oziroma   procesa,   ki   projicira  

vnaprej   dani   notranji   svet.   Zelo   preprosto   definicijo   udejanjanja   poda   Klauser   (2016)   v   svoji  

magistrski   nalogi   (parafrazirano):   udejanjanje   je   utelešen   proces   ustvarjanja   pomena   –  

organizem   si   konstruira   svet   v   soodvisnosti   med   zunanjim   in   notranjim.   Pojem   “udejanjanje  

znanja”   pa   uvede   Klauser   (2016),   ki   ga   razume   kot   vmesno   pot   med   razumevanjem   znanja  

kot   vsakič   novo   ustvarjenega   oziroma   nekje   zabeleženega   in   ta   definicija   bo   uporabljena   tudi  

v   nalogi.   Naša   teza   je,   da   sledove   tovrstne   distinkcije   lahko   najdemo   v   na   prvi   pogled  

nepovezanih   teorijah   z   različnih   področij   kognitivne   znanosti   in   psihologije,   kot   na   primer  

Dunbarjeva   teorija   evolucijskega   izvora   jezika,   Baron-Cohenovo   teorijo   E-S  

(Empathizing-Systemizing   theory)   in   Piagetovo   teorijo   kognitivnega   razvoja.  
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4.   CILJI   IN   HIPOTEZE  

Namen   raziskave   je   bil   ugotoviti   primernost   pojma   naravnanosti   kot   skupnega   imenovalca  

različnih   teorij,   za   katere   se   nam   je   zdelo,   da   reflektirajo   našo   koncepcijo   pojma   naravnanosti.  

Poleg   tega   smo   želeli   tudi   razumeti   raznolikost   naravnanosti   pri   udejanjanju   znanja   in  

komuniciranju   in   odkriti,   kako   se   naravnanosti   kot   element   doživljanja   kažejo   pri   ljudeh.   

Cilji :  

1.   S   teoretsko   metaanalizo   preveriti   smiselnost   in   ustreznost   teze,   da   naštete   teorije   povezuje  

skupni   fenomen;   skozi   vire   vseh   štirih   teorij   jasno   formalno   opredeliti   distinkcijo  

odnosno-vsebinsko .  

2.   Preveriti,   če   lahko   na   doživljajskem   nivoju   detektiramo   distinkcijo    odnosno-vsebinsko    v  

udejanjanju   znanja.  

Hipoteze :  

1. Distinkcija    odnosno-vsebinsko    lahko   razumemo   kot   doživljajsko   podstat,   ki   povezuje  

evolucijsko   teorijo   jezika,   Piagetovo   teorija   razvoja   mišljenj,   Baron-Cohenovo   E-S  

teorijo,   tako   da   pokažemo,   da   vsaka   od   teorij   vsebuje   distinkcijo,   ki   jo   je   možno  

razumeti   kot   analogni   distinkciji   odnosno-vsebinsko   (jezik:   opravljanje   –   prenos  

informacij,   Piaget:   egocentrično   –   decentrirano   mišljenje,   BC:   empatizerji   –  

sistemizerji)   .   

2. Doživljajske   naravnanosti   med   jezikovnim   komuniciranjem   in   razmišljanjem   lahko  

smiselno   uvrstimo   na   os   med   odnosnimi   in   vsebinskimi,   podobno,   ampak   ne  

identično,   kot   so   si   to   distinkcijo   zamislili   Watzlawick   in   kolegi.   Predpostavljamo  

obstoj   spektra   vmesnih   naravnanosti,   saj   govorimo   o   dogajanju   na   ravni   doživljanja.   

3. Odnosno   odgovarjanje   na   vprašalnik   je   možno   povezati   z   globljo   refleksijo,   vsebinsko  

pa   z   plitvejšo   refleksijo.  
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5.   METODA  

5.1.   Raziskovalni   načrt  

V  raziskavi  smo  želeli  razumeti,  ali  obstajajo  različne  naravnanosti  pri  komuniciranju  in  pri              

udejanjanju  znanja.  Za  ta  namen  je  raziskava  razdeljena  na  dva  dela.  Prvi  del  zajema               

metaanalizo  in  pojmovno  analizo  zgoraj  omenjenih  področij,  torej  različnih  teorij,  ki            

razlagajo  načine  mišljenja  in  komuniciranja.  Drugi  del  pa  zajema  empirično  fenomenološko            

raziskavo,   ki   je   sestavljena   iz   vprašalnika   in   fenomenoloških   intervjujev.  

 

Metaanaliza   in   pojmovna   analiza  

Ta   del   je   bil   delno   narejen   že   pred   pisanjem   te   naloge.   Našli   smo   različne   teorije,   z   raznih  

področij   kognitivne   znanosti,   kjer   se   je   zdelo,   da   dihotomne   distinkcije   implicirajo   obstoj  

metadistinkcije   vsebinsko   −odnosno.   S   to   distinkcijo   sem   se   pa   prvič   srečal   na   predavanju  

mentorja   Dr.   Kordeša   v   prvem   letniku.   Spomnila   me   je   na   določene   stvari,   ki   sem   jih   v  

preteklosti   bral,   potem   pa   smo   skupaj   prišli   do   okvirnega   seznama   teorij,   ki   jih   lahko  

vključimo.   Vključili   smo   temeljne   vire   s    teh   področij   in   jih   primerjali   na   tak   način,   da   smo  

povsod   poskusili   najti   analogijo   osnovni   distinkciji   vsebinsko   −   odnosno.   

 

Empirična   fenomenološka   raziskava  

● Na   osnovi   rezultatov   metaanalize   smo   pripravili   dvodelno   raziskavo,   katere   cilj   je   bil  

na   doživljajskem   nivoju   identificirati   značilnosti   naravnanosti   pri   procesih  

razmišljanja,   komuniciranja   in   udejanjanja   znanja.   Zasnova   raziskave   uporablja  

modificiran   okvir   pristopa   SIPI   (Second-person   in-depth   phenomenological   inquiry;  

Kordeš   in   Klauser,   2016).   SIPI   raziskovanje   razdeli   na   dva   dela,   pri   čemer   prvi   del  

služi   selekciji   udeležencev,   ki   so   primerni   za   vlogo   soraziskovalca   v   drugem   delu.   To  

pa   zato,   ker   je   preučevanje   svojega   doživljanja   zahteven   in   časovno   potraten   proces   in  

poteka   najbolje,   ko   to   nekoga   zanima.   Prvi   del   poteka   v   obliki   fenomenološkega  

intervjuja,   kjer   udeleženec   spozna   raziskovalno   vprašanje   in   proces   raziskovanja  

svojega   doživljanja.   V   drugem   delu   pa   udeleženec   prevzame   vlogo   soraziskovalca   in  

opazuje   svoje   doživljanje,   ki   si   ga   zapisuje   v   dnevnik,   ter   o   njem   poroča   na   srečanjih   z  

raziskovalcem.   Podoben   princip   smo   ubrali   tudi   pri   naši   raziskavi,   le   da   je   bila   v  

bistvu   razdeljena   na   3   faze.   Prva   faza   je   bila   operacionalizacija   osi   O/V   doživljajskih  

naravnanosti   v   obliki   vprašalnika.   V   tej   fazi   smo   želeli   preveriti   intuicije   udeležencev  

v   zvezi   z   doživljajskimi   naravnanostmi   v   trenutkih   komuniciranja,   razmišljanja   in  
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sklepanja.   Na   podlagi   rezultatov   v   ti   fazi   smo   izbrali   5   soraziskovalcev   za   drugo   in  

tretjo   fazo.   

● Druga   faza   (v   obliki   preliminarnega   intervjuja)   je   služila   spoznavanju   soraziskovalcev  

s   tematiko   raziskovanja   in   samim   raziskovanjem   doživljanja,   za   tiste,   ki   tega   še   niso  

bili   vajeni.   

● Tretja   faza   pa   je   preverjala   pojavnost   različnih   intuicij   o   naravnanostih   s   pomočjo  

dveh   ali   več   fenomenoloških   intervjujev   o   izbranih   doživljajskih   epizodah,   na   podlagi  

katerih   sem   podal   ocene   naravnanosti.   

5.2.   Udeleženci  

V   prvi   del   raziskave,   reševanje   vprašalnika,   je   bilo   vključenih   40   (19   moških)   udeležencev,  

medtem    ko   je   pri   seriji   fenomenoloških   intervjujev   sodelovalo   pet   (trije   moški)   udeležencev.  

Večina   udeležencev   je   bilo   starih   med   20   in   30,   pet   pa   jih   je   bilo   starejših   od   50.   Povprečna  

starost   udeležencev   pri   intervjujih   je   bila   26   let.   Udeležence   smo   pridobili   preko   vabil   raznim  

skupinam   študentov   kognitivne   znanosti   na   UL   PEF   in   biopsihologije   na   UP   Famnit   in   pa   s  

pomočjo   osebnih   povabil   (preko   poznanstev).   

Pogoji   za   sodelovanje   v   raziskavi   so   bili   skladu   s   Kordeš   in   Klauser   (2016)   naslednji:  

● pripravljenost   sodelovati   pri   fenomenološkem   intervjuju   v   drugi   fazi,  

● sposobnost   artikulacije   svojega   doživljanja,  

● zanimanje   za   raziskovanje   svojega   doživljanja.   
V   vsaki   fazi   raziskovanja   je   bilo   poskrbljeno   za   anonimnost   udeležencev.   V   drugo   fazo  

raziskave   so   napredovali   ljudje,   ki   so   dosegli   zanimiv   rezultat   na   vprašalniku   in/ali   so   že  

imeli   predhodne   izkušnje   z   raziskovanjem   doživljanja.   

5.3.   Merski   pripomočki  

1) Vprašalnik   intuicij   o   odnosni   in   vsebinski   naravnanosti:   

Vprašalnik   je   bil   sestavljen   na   podlagi   odkritij   iz   metaanalize   in   opisuje   vedenjske   situacije,  

ki   bi   jih   lahko   pojasnili   z   različnimi   doživljajskimi   dinamikami.   Vseboval   je   22   vprašanj,   pri  

čemer   je   vsako   imelo   4   vnaprej   podane   odgovore   in   možnost   odgovora   “drugo”,   kjer   je  

udeleženec   sam   napisal   odgovor.   V   naboru   odgovorov   je   bil   vsaj   en   odnosni   in   vsaj   en  

vsebinski,   ostali   pa   so   se   razlikovali   glede   na   vprašanje.   Razpon   odgovorov   je   bil   od   zelo  

vsebinskih   (V+)   in   vsebinskih   (V)   do   odnosnih   (O)   in   zelo   odnosnih   (O+).   Obstajali   so   tudi  

nevtralni   odgovori   (N),   katerih   značilnost   je   bila,   da   ne   nakazujejo   nobene   naravnanosti   ali   pa  

vsebujejo   aspekte   obeh.   Te   odgovore   smo   točkovali   tako:  
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● V+   =   -1.5   točk  

● V   =   -1   točka  

● N   =   0   točk  

● O   =   1   točka  

● O+   =   1.5   točk  

Ekstremni   odgovori   so   vredni   samo   pol   točke   več,   ker   se   s   tem   izognemo   prevelikim  

odstopanjem,   v   primeru,   da   smo   nek   odgovor   uvrstili   v   napačno   kategorijo,   (npr.   da   ga  

uvrstimo   pod   O+,   v   resnici   pa   je   oznaka   O   bolj   primerna).   

 

Sledi   primer   vprašanja   (ki   ni   bilo   vključeno   v   končni   vprašalnik),   vsa   vprašanja   pa   so   vidna   v  

vprašalniku   med   prilogami.  

Primer   (v   oklepaju   je   oznaka   naravnanosti,   ki   jo   odgovor   nakazuje):  

A   in   B   se   dobita   na   kavi   po   službi.   A   omeni   dogodek   iz   službe:   “Joj,   ne   boš   verjel,   kakšno   neumnost   je  

C   spet   naredila.   Danes   sva   se   spet   skregala.”   

 

Kaj   je   A   doživljal,   ko   je   to   rekel?   

a) Želel   je   zgolj   začeti   pogovor.   (N)  

b) Želel   je   povedati,   kaj   se   je   zgodilo   v   službi.   (O)  

c) Želel   je,   da   mu   B   da   vedeti,   da   ima   prav.   (O+)  

d) Želel   je,   da   mu   B   poda   objektivno   mnenje   glede   spora   s   C.   (V)  

 

2)   Fenomenološki   intervju:   

Držali   smo   se   splošnih   smernic,   ki   jih   v   svojem   delu   podajo   Petitmengin   (2006)   ter   Hurlburt  

in   Heavey   (2015),   med   drugim   tudi:  

● stabiliziranje   pozornosti   s   pomočjo   eksplikacije   naloge,   ki   si   jo   deliva   s  

soraziskovalcem   in   povzemanjem   poročanja;  

● obračanje   pozornosti   iz   kaj   v   kako;  

● premik   iz   splošne   reprezentacije   v   točno   določeno   izkustvo   (kako   je   bilo   videti  

mavrico   v   tistem   trenutku,   ne   kako   je   videti   mavrico   nasploh);  

● omogočanje   retrospektivno   dostopanje   do   izkustva   s   pomočjo   opisa   konteksta   (cilj   je  

evocirati   podoživljanje   situacije).  

Za  izbor  situacij,  na  osnovi  katerih  se  je  izvedel  fenomenološki  intervju,  smo  uporabili              

modificirano  metodo  “Opisnega  vzorčenja  izkustva”  (OVI;  ang.  Descriptive  experience          

sampling),  cilj  katerega  je  priti  do  čistega  (ang. pristine )  izkustva.  Metoda  se  izvaja  tako,  da                
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udeleženci  nosijo  napravo,  ki  ob  naključnih  trenutkih  zapiska  in  jih  opozori,  naj  si  zabeležijo               

doživljanje  v  tistem  trenutku.  V  roku  1  dneva  se  ti  udeleženci  srečajo  z  raziskovalcem,  ki  na                 

podlagi  tega  dnevniškega  zapisa  izvede  intervju  (Hurlburt  in  Akhter,  2006).  Namesto            

naključnih  piskov  smo  uporabili  metodo  pomembnih  trenutkov,  zato  ker  smo  samo  tako             

lahko  zagotovili,  da  bodo  doživljajski  zapisi  vsebovali  elemente,  ki  so  relevantni  za  našo              

študijo.  Cilj  intervjuja  je  bil  raziskati,  ali  lahko  tudi  v  situacijah  iz  vsakdanjega  življenja               

zaznamo  različne  naravnanosti  v  doživljanju  intervjuvanih  udeležencev.  Najprej  smo  z           

vsakim  od  petih  udeležencev  naredili  preliminarni  intervju,  pri  katerem  smo  jih  spraševali  o              

doživljanju  odgovora  na  vprašanje  “Kaj  je  mavrica?”.  To  vprašanje  sem  jim  zastavil,  ker  je               

bil  prvi  intervju  namenjen  raziskovanju  udejanjanja  v  čim  bolj  nevtralni  situaciji.  Vprašanje             

“Kaj  je  mavrica?”  se  mi  je  zdelo  dovolj  trivialno  in  nevtralno  (saj  to  praktično  vsak  ve)  da  na                   

odgovarjanje  ne  bi  vplivalo  nobeno  predznanje.  Na  podlagi  njihovega  odgovarjanja  na  tem             

intervjuju  in  njihovega  odgovarjanja  na  vprašalnik  sem  jim  nato  ponazoril  distinkcijo            

vsebinsko-odnosno,  zato,  da  so  ti  dve  naravnanosti  nato  bili  sposobni  prepoznati  pri  sebi.              

Potem  smo  z  vsakim  izvedli  še  vsaj  en  intervju.  S  tremi  od  petih  smo  izvedli  še  2  intervjuja,  z                    

enim  samo  enega,  z  zadnjim  pa  smo  jih  izvedli  še  4.  Pred  temi  intervjuji  so  udeleženci  zbirali                  

dnevniške  zapise  omenjenih  pomembnih  situacij  iz  vsakdanjega  življenja,  v  katerih  pri  sebi             

opazijo  določeno  naravnanost,  nato  smo  jih  pa  o  teh  situacijah  spraševali.  Intervjuji  o              

dnevniških  zapisih  pa  so  potekali  tako,  da  so  nam  udeleženci  povzeli  doživljajsko  situacijo,              

potem  smo  jim  pa  postavljali  podvprašanja.  Poleg  samega  doživljanja  v  teh  situacijah,  smo              

soraziskovalce   spraševali   še:  

● Se   ti   zdi,   da   si   odgovor   sam   sestavil   ali   si   ga   po   kom   povzel?  

● Si   imel   občutek   odnosa?   

● Kaj   je   bila   zate   ta   situacija   (poizvedovanje   ali   odnos)?  

● Ti   je   bilo   pomembnejše,   s   kom   se   pogovarjaš   ali   o   čem   se   pogovarjaš?   
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Intervjuji  so  posneti  s  snemalnikom  zvoka,  odgovori  so  zapisani  in  po  zaključenih  intervjujih              

transkribirani.   

Dnevniške  zapise  so  udeleženci  najprej  izbirali  brez  strogih  usmeritev  −naročeno  jim  je  bilo,              

naj  zabeležijo  doživljajske  epizode  (2−5),  kjer  pri  sebi  zaznajo  neko  naravnanost,  ki  se  jo               

lahko  umesti  v  kontinuum  vsebinsko  −  odnosno.  Kasneje  smo  se  odločili  iskati  vrste  situacij,               

sorodnim  tistim  v  vprašalniku,  in  smo  jim  naročili,  naj  si  zapišejo  do  5  situacij,  pri  čemer  naj                  

vsaka   spada   pod   eno   od   teh   kategorij:  

● komunikacijska   situacija/debata,  

● odgovor   na   vprašanje,  

● odločanje,  

● prepričevanje,  

● udejanjanje   prepričanja   v   odsotnosti   komuniciranja   (kjer   druga   oseba   ni   prisotna   oz.  

relevantna).  

5.4.   Obdelava   podatkov  

Pri  obdelavi  vprašalnika  so  bile  uporabljene  metode  opisne  statistike,  pri  obdelavi  intervjujev             

smo  pa  kategorizirali  doživljajske  situacije  glede  na  naravnanost  in  zabeležili  njihove            

značilnosti.  Vključili  smo  tudi  elemente  sekvenčne  analize,  vse  to  bo  bolj  podrobno  opisano  v               

poglavju  Rezultati,  saj  se,  skladno  s  sekvenčno  analizo,  obdelava  podatkov  lahko  spremeni             

glede  na  dobljene  rezultate  oz.  dodatna  raziskovalna  vprašanja.  Ugotovljena  je  bila  tudi             

veljavnost  poročanja,  tako  z  intrasubjektivno  veljavnostjo,  kot  z  intersubjektivno  veljavnost,           

ki  jo  opišeta  Bitbol  in  Petitmengin  (2013).  Za  preverjanje  intrasubjektivne  veljavnosti  smo             

uporabili   3   kriterije,   kot   jih   je   predlagal   mentor   dr.   Kordeš   (zasebni   pogovor,   2020):  

● globina   poročanja   pri   soraziskovalcu,  

● vodljivost   soraziskovalca   (koliko   je   pripravljen   spremeniti   svoje   mnenje:   ali  

vedno   vztraja   pri   svojem   ali   spremeni   mnenje,   da   ustreže   raziskovalcu),  

● zanimanje   za   preučevanje   doživljanja.  

Za   preverjanje   intersubjektivne   pa   smo   uporabili   vprašanja,   ki   jih   podata   Bitbol   in  

Petitmengin   (2013):  

● Imaš   občutek,   da   se   tvoje   poročilo   ujema   s   tvojim   doživljanjem   v   tistem   trenutku?  

● Imaš   občutek,   da   si   povedal   vse,   kar   si   želel,   da   je   tvoje   poročilo   izčrpno?  

● Kako   veš,   da   se   ali   se   ne   ujema   s   tvojim   doživljanjem   v   tistem   trenutku?  

● Kako   veš,   da   je   (ali   ni)   tvoje   poročilo   izčrpno?  
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Soraziskovalce   iz   intervjujev   smo   tudi   spraševali   o   načinu   reševanja   vprašalnika.   Zanimalo  

nas   je,   namreč,   kakšne   strategije   bodo   uporabljali   in   ali   bodo   take,   kot   smo   si   jih   zamislili.   Pri  

vseh   obdelavah   podatkov   iz   intervjujev   in   vprašalnika   je   bilo   poskrbljeno   za   anonimnost  

soraziskovalcev,   tako   da   smo   vse   ocene   njihovega   poročanja   in   primere   iz   transkriptov  

spremenili   v   moški   spol   ednine.   

5.5.   Interdisciplinarnost  

Že  sama  zasnova  te  magistrske  naloge  je  interdisciplinarna,  saj  poskuša  združiti  več  na  videz               

nepovezanih  teorij  iz  raznih  področij  kognitivne  znanosti  (npr.  evolucijska  psihologija,           

klinična  psihologija,  razvojna  psihologija,  lingvistika,  fenomenologija).  Poleg  tega  se  vpelje           

novo  doživljajsko  modalnost  (naravnanost),  ki  jo  lahko  razumemo  kot  podlago  zgoraj            

opisanim  teorijam.  S  fenomenološkim  konceptom  naravnanosti  torej  skušamo  združiti  več           

psiholoških  pojmov.  S  tem  tudi  uvedemo  fenomenološke  metode  v  raziskovanje  psihološkega            

fenomena,   kar   nam   nudi   celostnejši   vpogled.  

6.   REZULTATI  

6.1.   Sinteza   metaanalize   teoretičnih   izhodišč  

Eden   izmed   naših   ciljev   je   bil   preiskati   razne   teorije   in   poiskati   dihotomije,   ki   so   analogne  

osnovni   dihotomiji   vsebinsko   –   odnosno,   ki   smo   jo,   v   osnovi,   prevzeli   od   Watzlawicka   in  

kolegov.   Spotoma   smo   prišli   do   dveh   pomembnih   ugotovitev;   obstajata   dve   različni   vrsti  

dihotomij:   enakovredna   in   hierarhična/razvojna   in   da   naša   koncepcija   vsebinskega   proti  

odnosnem   ni   čisto   skladna   z   Watzlawickovo.   

 

Pod   enakovredne   dihotomije   lahko   uvrstimo   naslednje   teorije:  

● Baron   Cohen:   sistemiziranje   (vsebinsko)   in   empatiziranje   (odnosno)  

● Berne:   socialni   nivo   komuniciranje   (vsebinsko)   in   psihološki   nivo   komuniciranja  

(odnosno)  

 

Pod   hierarhične   oziroma   razvojne   pa   lahko   uvrstimo   ostale   teorije,   in   sicer:  

● Piaget:   egocentričnost   (odnosno)   in   decentracija   (vsebinsko),  

● Dunbar:   jezikovno   komuniciranje   kot   opravljanje   (odnosno)   in   kot   prenos   informacij  

(vsebinsko),  
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● Cosmides   in   Tooby:   modul   za   detekcijo   “goljufov”   (odnosno)   in   mehanizem   za  

reševanje   logičnih   problemov   (vsebinsko).  

Uporabljena   je   beseda   »razvojne«,   ker   je   pri   vseh   teh   teorijah   implicirano,   da   vsebinski   nivo  

vznikne   oziroma   se   razvije   iz   odnosnega,   kar   namiguje   na   to,   da   je   odnosna   naravnanost  

prvotna,   vsebinska   pa   sekundarna,   torej   nekaj,   kar   se   je   razvilo   kasneje,   skozi   človekov  

razvoj   oz.   dozorevanje.   

 

Poleg  teorij,  ki  so  opisane  že  v  teoretičnih  izhodiščih,  smo  poskušali  najti  še  druge,  ki  bi                 

lahko  opisovale  podobno  razmejevanje.  Podobna  izhodišča  smo  tako  zasledili  na  področju            

prepričevanja,  ki  mu  sicer  primarno  nismo  posvečali  velike  pozornosti  v  teoretskih            

izhodiščih.  Izkazalo  pa  se  je,  da  obstaja  teorija.  ki  podobno  razdeli  način  prepričevanja              

oziroma   postopek   spreminjanja   stališč.   
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6.1.1.   Model   verjetnosti   elaboracije   (ang.   Elaboration   likelihood   model,   ELM)  

Ta  model  opisuje,  kako  se  stališča  spreminjajo.  Predpostavlja,  da  obstajata  dve  različni  poti              

oz.  načina,  da  poslušalec  spremeni  svoja  stališča.  Na  kakšen  način  se  bo  njegovo  stališče               

spremenilo  pa  je  odvisno  od  poslušalčeve  motivacije  in  sposobnosti  za  “elaboracijo”  (za  to,              

da   bo   prišlo   do   resnega   premisleka)   sporočila.   Torej   (Cacioppo   in   Petty,   1984):  

- Če   je   poslušalec   zelo   motiviran   (npr.   zato,   ker   se   vsebina   sporočila   nanaša   na   temo,   ki  

ga   zanima)   in   je   tudi   sposoben   (ker   ima   o   tem   neko   predznanje)   razmišljati   o   vsebini  

sporočila,   torej   je   verjetnost   resnega   razmisleka   oz.   elaboracije   visoka,   se   bo   njegovo  

stališče   oblikovalo   preko    centralne    –   zavestne   in   logične   –   poti,   ter   bo   posledica  

razmisleka   o   vsebini   sporočila   (veljavnosti   argumentov,   smiselnosti   trditev   in  

primerjave   slišanega   z   obstoječim   znanjem).  

- Če  poslušalec  ni  motiviran  (ker  ga  to  ne  zanima,  je  utrujen  …)  ali  sposoben  (ker  o  tem                  

nima  predznanja)  -  torej  je  majhna  verjetnost,  da  bo  prišlo  do  resnega  razmisleka  oz.               

elaboracija,  pride  v  poštev periferni način  spremembe  stališč,  pri  katerem  je  vse             

odvisno  od  vtisov,  ki  jih  dobi  ob  poslušanju  sporočila.  Pomembne  so  lastnosti             

sporočevalca  (ali  dobro  zgleda,  govori  samozavestno,  daje  vtis  strokovnosti),          

razpoloženje  poslušalca  in  čustva,  ki  jih  sporočilo  izzove.  To  procesiranje  je  veliko             

bolj  nezavedno,  in  sloni  na  hevristikah  (npr.:  “Sporočevalec  zgleda  strokoven,  najbrž            

so  njegove  ideje  smiselne.”).  To  pa  zato,  ker  je  tukaj  cilj  oblikovati  zgolj  zadovoljivo               

mnenje   na   čim   bolj   enostaven   in   energijsko   nepotraten   način.  

- Spremembe  stališč,  ki  so  posledica  centralnega  procesiranja  so  veliko  bolj  trdne  in             

trajajo  dlje  (Cacioppo  in  Petty,  1984).  Oznaki  “centralna”  in  “periferna”  se  nanašata             

na  relacijo  procesiranih  vidikov  do  vsebine  sporočila.  Podane  informacije  in           

argumenti  so  centralni  vidiki  sporočila,  torej  centralna  pot;  lastnosti  sporočevalca  pa            

so   periferni   vidiki,   torej   periferna   pot.   

V  tem  modelu  je  torej  razvidna  dihotomna  distinkcija,  ki  zelo  spominja  na  našo  distinkcijo               

med  vsebinskim  in  odnosnim.  Centralna  pot  ustreza  vsebinski  naravnanosti,  periferna  pa            

odnosni.  Pomembno  je  tudi,  da  model  implicira  primarnost  periferne  poti,  saj  izpostavi  da              

prepričevanje   poteka   po   centralni   poti   samo,   ko   je   poslušalec   zelo   motiviran.   

 

Na  podlagi  sinteze  zgoraj  omenjenih  teorij  in  pogovorov  z  mentorjema  smo  oblikovali             

naslednjo  tabelo  (Tabela  1),  ki  naj  bi  vključevala  različne  manifestacija  odnosne  in  vsebinske              

naravnanosti.   
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Tabela   1:   Različne   teoretične   manifestacije   odnosne   in   vsebinske   naravnanosti.  

področja  odnosno  vsebinsko  

udejanjanje   (po  

Kordešu)  

Spomin   na   avtoritativni   vir,   ugibanje   na  

to,   kaj   bi   avtoriteta   mislila   o   tem,   misel   na  

to,   kaj   bo   ustrezno   za   prejemnika   (torej   –  

prejemnik   je   merilo).  

manifestira   se   kot   rekolekcija  

Primerjanje   z   "interno   mapo"   sveta   oz.  

jemanje   iz   te   "mape."  

Manifestira   se   kot   konstrukcija.  

komuniciranje  

(prirejeno   po  

Watzlawicku)  

Je   vzeto   kot   namig   na   to,   kako   naj   se  

nadaljuje   interakcija   oz.   na   to,   kaj   bi   oseba  

rada   socialno   dosegla.  izmenjava   podatkov   o   svetu  

mišljenje   (po   Piagetu)  egocentrično  decentrirano  

obnašanje   v   krizni  

situaciji  iskanje   socialnega   konsenza  iskanje   svoje   rešitve  

logično   sklepanje  

(Cosmides   in   Tooby)  v   socialnem   kontekstu  z   abstraktnimi   problemi  

prepričevanje   in  

sprememba  

stališča/mnenja  

(ELM)  

apeliranje   na   osebno   avtoriteto   oziroma  

socialni   konsenz,   odvisno   od   percepcije  

sporočevalca  

argumentacija   in   predstavitev  

relevantnih   podatkov,   odvisno   od  

percepcije   veljavnosti   sporočila  

posameznikova  

tendenca   pri  

procesiranju  

(Baron-Cohen)  empatiziranje  sistemiziranje  

vrednost   prepričanja  ko   je   koristno  ko   je   resnično/točno  

orientacija   v   socialni  

situaciji  

vedenje   glede   na   sklepanje   iz   konteksta  

(iščemo   globlji   pomen/motiv)  

vedenje   glede   na   izrečeno   in  

opazovano   vedenje  
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Kot  je  razvidno  v  tabeli,  več  avtorjev  opisuje  različne  vidike  človeškega  funkcioniranja             

skladno  z  našo  O-V  razdelitvijo.  Iz  tega  lahko  sklepamo,  da  je  razdelitev  na  vsebinsko  in                

odnosno  naravnanost,  vsaj  teoretično  veljavna.  Ne  vemo  pa  še,  ali  jo  lahko  najdemo  v               

vsakdanjem  življenju.  S  pomočjo  te  tabele  smo  zato  oblikovali  vprašalnik,  katerega  cilj  je              

odkriti  intuicije  ljudi  v  konkretnih  situacijah,  skozi  katere  bi  lahko  bil  razviden  spekter              

naravnanosti.   

6.2.   Osnovno   statistično   ovrednotenje   vprašalnika  

V  nadaljevanju  so  predstavljamo  rezultate  osnovne  statistične  obdelave  po  posameznih           

vprašanjih  vprašalnika.  Odgovori  na  desni  strani,  ob  tortnem  grafikonu,  so  v  vrstnem  redu              

pojavljanja  v  rezultatih,  kar  pomeni,  da  niso  nujno  v  istem  vrstnem  redu,  kot  so  zapisani  v                 

vprašalniku.  Odstotki  so  ponekod  zaokroženi.  Vsako  vprašanje  je  imelo  še  možnost  odprtega             

odgovora  “Drugo:”,  zato  imajo  nekatera  vprašanja  več  kot  4  različne  odgovore.  Vedno  so              

predstavljeni  najprej  diagrami  udeležencev,  zatem  pa  še  udeleženk.  Ob  vsakem  odgovoru  je             

tudi  pripisana  črka,  ki  označuje  kategorijo  naravnanosti  in  njeno  obteženost,  ki  smo  ju              

pripisali  vsakemu  odgovoru.  Glede  na  oba  kriterija  posamezni  odgovori  prispevajo  h            

končnemu   rezultatu   posamezne   kategorije   določeno   število   točk,   po   sledeči   lestvici:  

● ekstremno   vsebinski   odgovor,   označen   z   V+:   -1.5  

● zmerno   vsebinski   odgovor,   označen   z   V:   -1  

● nevtralen   odgovor,   označen   z   N:   0  

● zmerno   odnosen   odgovor,   označen   z   O:   1  

● ekstremno   odnosen   odgovor,   označen   z   O+:   1.5  

Na  koncu  obeh  slikovnih  predstavitev  je  povzet  najpogostejši  odgovor  oz.  njegova            

naravnanost   za   obe   skupini   udeležencev.  

V   nadaljevanju   bom   prikazal   rezultate.   Vsako   vprašanje   je   prikazano   v   zaporedju   pojavitve  

na   vprašalniku,   z   dvema   grafoma   glede   na   spol.   Vsako   vprašanje   je   v   tem   prikazu   določeno   s  

poimenovanjem   zgodbice   oziroma   scenarija,   ki   ga   vprašanje   prikazuje,   celotno   besedilo   pa   je  

prikazano   v   prilogi.   Rezultati   so   razdeljeni   po   spolu,   ker   smo   presodili,   da   bodo   vprašanja  

najbolj   veljavna,   če   bodo   udeleženci   (ki   naj   bi   se   on   odgovarjanju   postavili   v   opisano  

situacijo)   brali   zgodbice   o   osebi,   ki   je   istega   spola   kot   oni   sami   -   zaradi   tega   smo   oblikovali  

dve   različici   vprašanja,   eno   za   udeležence,   drugo   pa   za   udeleženke.   Razdelitev   po   starosti   ni  

bila   smiselna,   saj   so   bili   udeleženci   starostno   zelo   homogeni.   Temu   prikazu   pa   sledita   še  

prikaza   deležev   odgovorov   posameznih   kategorij   naravnanosti,   ki   pa   nista   razdeljena   po  

spolu.   
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Slika   1:   Porazdelitev   odgovorov   na   1.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   2:   Porazdelitev   odgovorov   na   1.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   najbolj   pogost   odgovor   A   (odnosna   naravnanost).   
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Slika   3:   Porazdelitev   odgovorov   na   2.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   4:   Porazdelitev   odgovorov   na   2.   vprašanje:   ženske.  

Pri   moških   je   najbolj   pogost   odgovor   D   (ekstremno   odnosna   naravnanost)   in   pri   ženskah  

odgovor   C   (ekstremno   vsebinska   naravnanost).   
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Slika   5:   Porazdelitev   odgovorov   na   3.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   6:   Porazdelitev   odgovorov   na   3.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najbolj   pogost   odgovor   B   (nevtralna   naravnanost).   

 

40  
 



 

 

Slika   7:   Porazdelitev   odgovorov   na   4.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   8:   Porazdelitev   odgovorov   na   4.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najbolj   pogost   odgovor   B   (odnosna   naravnanost).  
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Slika   9:   Porazdelitev   odgovorov   na   5.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   10:   Porazdelitev   odgovorov   na   5.   vprašanje:   ženske.  

 
Pri   obeh   skupinah   je   bil   najbolj   pogost   odgovor   C   (ekstremno   odnosna   naravnanost),   pri  

čemer   je   bil   delež   teh   odgovorov   pri   moških   višji   kot   pri   ženskah.   
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Slika   11:   Porazdelitev   odgovorov   na   6.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   12:   Porazdelitev   odgovorov   na   6.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najbolj   pogost   odgovor   C   (odnosna   naravnanost).   

43  
 



 

 

Slika   13:   Porazdelitev   odgovorov   na   7.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   14:   Porazdelitev   odgovorov   na   7.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najpogostejši   odgovor   A   (vsebinska   naravnanost).   
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Slika   15:   Porazdelitev   odgovorov   na   8.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   16:   Porazdelitev   odgovorov   na   8.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   moških   je   bil   najpogostejši   odgovor   D   (vsebinska   naravnanost),   medtem   ko   so   bili   pri  

ženskah   vsi   odgovori   precej   enakomerno   porazdeljeni.  
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Slika   17:   Porazdelitev   odgovorov   na   9.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   18:   Porazdelitev   odgovorov   na   9.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najpogostejši   odgovor   B   (nevtralna   naravnanost).   
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Slika   19:   Porazdelitev   odgovorov   na   10.   vprašanje:   moški  

 

 

Slika   20:   Porazdelitev   odgovorov   na   10.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najpogostejši   odgovor   A   (ekstremna   vsebinska   naravnanost).  
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Slika   21:   Porazdelitev   odgovorov   na   11.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   22:   Porazdelitev   odgovorov   na   11.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najpogostejši   odgovor   B   (vsebinska   naravnanost).   
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Slika   23:   Porazdelitev   odgovorov   na   12.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   24:   Porazdelitev   odgovorov   na   12.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   ženskah   je   bil   najpogostejši   odgovor   D   (vsebinska   naravnanost)   in   pri   moških   B   (odnosna  

naravnanost).   
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Slika   25:   Porazdelitev   odgovorov   na   13.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   26:   Porazdelitev   odgovorov   na   13.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najpogostejši   odgovor   A   (odnosna   naravnanost).  
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Slika   27:   Porazdelitev   odgovorov   na   14.   vprašanje:   moški.  

 

Slika   28:   Porazdelitev   odgovorov   na   14.   vprašanje:   ženske.   

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najpogostejši   odgovor   B   (vsebinska   naravnanost).  
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Slika   29:   Porazdelitev   odgovorov   na   15.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   30:   Porazdelitev   odgovorov   na   15.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   moških   je   bil   najpogostejši   odgovor   D   (vsebinska   naravnanost)   in   pri   ženskah   A  

(ekstremna   vsebinska   naravnanost).   
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Slika   31:   Porazdelitev   odgovorov   na   16.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   32:   Porazdelitev   odgovorov   na   16.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   ženskah   je   bil   najpogostejši   odgovor   A   (ekstremno   odnosna   naravnanost)   ter   A   in   B  

(oboje   nevtralna   naravnanost)   pri   moških.   
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Slika   33:   Porazdelitev   odgovorov   na   17.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   34:   Porazdelitev   odgovorov   na   17.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   ženskah   je   bil   najpogostejši   odgovor   C   (nevtralna   naravnanost)   in   pri   moških   odgovor   A  

(ekstremno   vsebinska   naravnanost),   vendar   je   bil   pri   slednjih   delež   pri   vseh   odgovorih   precej  

enakomerno   razporejen.   
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Slika   35:   Porazdelitev   odgovorov   na   18.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   36:   Porazdelitev   odgovorov   na   18.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   sta   najpogostejša   odgovora   A   in   B   (oba   kažeta   ekstremno   vsebinsko  

naravnanost).  
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Slika   37:   Porazdelitev   odgovorov   na   19.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   38:   Porazdelitev   odgovorov   na   19.   vprašanje:   ženske.  

 
Pri   obeh   skupinah   sta   bila   najpogostejša   odgovora   B   in   A   (ekstremno   odnosna   naravnanost   in  

vsebinska   naravnanost),   pri   čemer   je   bil   pri   moških   večji   delež   B   odgovora,   medtem   ko   sta  

bila   pri   ženskah   oba   približno   polovično   zastopana.   
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Slika   39:   Porazdelitev   odgovorov   na   20.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   40:   Porazdelitev   odgovorov   na   20.   vprašanje:   ženske.  

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najpogostejši   odgovor   C   (vsebinska   naravnanost).  
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Slika   41:   Porazdelitev   odgovorov   na   21.   vprašanje:   moški.  

 
 

 

Slika   42:   Porazdelitev   odgovorov   na   21.   vprašanje:   ženske.  

 

 

Pri   obeh   skupinah   je   bil   najpogostejši   odgovor   A   (ekstremno   vsebinska   naravnanost).  
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Slika   43:   Porazdelitev   odgovorov   na   22.   vprašanje:   moški.  

 

 

Slika   44:   Porazdelitev   odgovorov   na   22.   vprašanje:   ženske.  

 
Pri   moških   je   bil   najpogostejši   odgovor   C   (odnosna   naravnanost)   in   pri   ženskah   odgovor   D  

(nevtralna   naravnanost).  
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Tabela   2:   Najpogostejši   odgovori   na   vprašanja   po   spolu  

Vprašanje  Najpogostejši   odgovor   (M)  Naravnanost   (M)  Najpogostejši   odgovor   (Ž)  Naravnanost   (Ž)  

1  A  O+  A  O+  

2  D  O+  C  V+  

3  B  N  B  N  

4  B  O  B  O  

5  C  O+  C  O+  

6  C  O  C  O  

7  A  V  A  V  

8  D  V  B  V  

9  B  N  B  N  

10  A  V+  A  V+  

11  B  V  B  V  

12  A  O+  D  V  

13  A  O  A  O  

14  B  V  B  V  

15  D  V  A  V+  

16  A  O+  A  O+  

17  A  V+  C  N  

18  A  V+  A  V+  
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19  B  O+  B  O+  

20  C  V  C  V  

21  D  O+  D  O+  

22  C  O  D  N  

 

6.2.1.   Porazdelitev   kategorij   odgovorov   na   vprašanja  

 

Slika   45:   Delež   odgovorov   na   vsako   vprašanje   po   kategoriji   naravnanosti.  

 

Nevtralni   odgovor   je   najpogostejši   pri   3.   in   9.   vprašanju.   Ekstremno   odnosni   odgovori   so  

najpogostejši   pri   1.,   5.,   16.   in   19.   vprašanju.   Odnosni   pri   4.,   6.,   13   in   22.   Ekstremno   vsebinski  

pri   2.,   10.,   18.   in   21.   Vsebinski   pa   pri   7.,   8.,   11.,   12.,   14.,   15.   in   20.   vprašanju.   
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6.2.2.   Obteženi   deleži  

Obtežene  deleže  smo  dobili  tako,  da  smo  odgovore  V  in  V+  pretvorili  v  skupno  vsoto                

vsebinskih  odgovorov,  pri  čemer  so  bili  V+  odgovori  vredni  1.5  točke.  Enako  smo  naredili  z                

odnosnimi  odgovori.  Nato  smo  sešteli  skupno  vsoto  V,  skupno  vsoto  O  in  število  N               

odgovorov   in   na   podlagi   te   nove   vsote   izračunali   delež   V,   O   in   N   odgovorov.   

-  

Slika   46:   Obteženi   deleži   kategorij   pri   vsakem   vprašanju.   

 

Vidimo,   da   se   naravnanost   prevladujočih   odgovorov   ne   spremeni   v   primerjavi   s   prejšnjo  

sliko.  

Nevtralni   odgovor   je   najpogostejši   pri   3.   in   9.   vprašanju.   Odnosni   odgovori   so   najpogostejši  

pri   1.,   5.,   16.   in   19.   vprašanju   ter   pri   4.,   6.,   13   in   22.   Vsebinski   pa   pri   2.,   10.,   18.   in   21.   ter   pri  

7.,   8.,   11.,   12.,   14.,   15.   in   20.   vprašanju.   
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6.2.3.   Statistična   primerjava   glede   na   spol   udeležencev  

1) Pred   izločitvijo   neustreznih   vprašanj  

Tabela   3:   Opisne   statistike   pred   izločitvijo  

Povprečje   SD   vzorca  

0,6   8,13  

1,71  M   

−0,43  Ž   

 

T-test   je   pokazal,   da   razlika   med   povprečno   naravnanostjo   pri   dogovarjanju   na   vprašalnik,  

med   udeleženci   in   udeleženkami   ni   statistično   značilna   (T=   0.09,   p   =   0,41).  
 

 

Slika   47:   Razsevni   diagram   O   in   V   vsote   glede   na   spol   pred   izločitvijo   vprašanj.  
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2) Po   izločitvi   neustreznih   vprašanj  

Tabela   4:   Opisne   statistike   po   izločitvi  

Povprečje   SD   vzorca  

0,9   6,00  

0,92  M   

0,86  Ž   

 

T-test   je   pokazal,   da   razlika   med   povprečno   naravnanostjo   pri   dogovarjanju   na   vprašalnik  

med   udeleženci   in   udeleženkami   ni   statistično   značilna   (t   =   0,03,   p   =   0.9736).  

 

Podatki   se   prilegajo   normalni   porazdelitvi.   Če   s   pomočjo   Z   vrednosti   poskušamo   narediti  

normalno   porazdelitev   in   na   podlagi   te   porazdelitve   oceniti   kolikšen   rezultat   na   vprašalniku  

ustreza   kateri   oceni   naravnanosti,   dobimo   naslednje:  

● Zelo   odnosnih   je   6   udeležencev   (3   ženske).   Rezultati   se   gibljejo   od    − 17   do    − 10,5,   kar  

ustreza   Z   vrednosti   manjši   od    − 1.   Najbolj   ekstremno   vsebinski   rezultat   je   dosegla  

ženska.   

● Zmerno   vsebinskih   je   9   udeležencev   (6   žensk).   Rezultati   se   gibljejo   od    − 7,5   do    − 3,  

kar   ustreza   Z   vrednosti   med    − 1   in    − 0,3.   

● Nevtralen   rezultat   je   doseglo   8   udeležencev   (4   ženske).   Rezultati   se   gibljejo   od    − 2,5  

do    − 3,5),   kar   ustreza   Z   vrednosti   med    − 0,3   in   0,4.   

● Zmerno   odnosnih   je   11   udeležencev   (5   žensk).   Rezultati   se   gibljejo   od   4   do   7,5,   kar  

ustreza   Z   vrednosti   med   0,4   in   1.  

● Ekstremno   odnosnih   je   6   udeležencev   (3   ženske)   ž.   Rezultati   se   gibljejo   od   9,5   do   16,  

kar   ustreza   Z   vrednosti   nad   1.   Najbolj   ekstremno   odnosni   rezultat   je   dosegel   moški.   
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Slika   48:   Razsevni   diagram   O   in   V   vsote   glede   na   spol   po   izločitvi.  

 

Ne   glede   na   povprečno   naravnanost   udeležencev   so   rezultati   pokazali,   da   je   razpon  

naravnanosti   bil   pri   skoraj   vseh   udeležencih   popoln.   

6.2.4.   Načini   odgovarjanja   na   vprašalnik  

Zgoraj   navedeni   rezultati   so   bili   precej   nepričakovani.   Zanimivo   je   bilo:  

- Da   je   bilo   toliko   žensk   vsebinskih   (več   kot   moških   –   v   kolikor   bi   prišlo   do   razlike,  

smo   pričakovali   ravno   obratno).   To   smo   pričakovali   na   podlagi   teorije   in   izsledkov  

Baron-Cohena   (2002),   ki   je   označil   empatiziranje   (analogno   naši   odnosni  

naravnanosti)   kot   nekaj   bolj   značilnega   za   ženske,   sistemiziranje   (analogno   naši  

vsebinski   naravnanosti)   pa   kot   nekaj   bolj   značilnega   za   moške.   To   je   s   kolegi   tudi  

podprl   z   raziskavami   (Billington   idr.,   2007)  

- Da   je   na   določena   vprašanja,   ki   so   se   nam   zdela   popolnoma   odnosna,   večina  

udeležencev   odgovorila   vsebinsko   (primer:   21.   vprašanje).  
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K   temu   bi   lahko   pripomoglo   naslednje:  

- Določena   vprašanja   so   zastavljena   tako,   da   na   odgovor   bolj   vplivajo   izkušnje   in  

odnosi   udeleženca   kot   pa   naravnanost   (predvsem   se   to   pozna   pri   vprašanjih,   kjer  

nastopajo   starši   –   tukaj   je   odgovor   lahko   odraz   odnosa   s   staršem,   ne   pa   splošne  

naravnanosti).  

- Način   reševanja   vprašalnika   –   ali   se   je   udeleženec   res   postavil   v   predstavljeno  

situacijo   ali   je   vprašalnik   reševal   kako   drugače?   

 

Vsakega   od   udeležencev,   s   katerimi   sem   izvajal   intervju,   smo   zato   vprašali   tudi   na   kakšen  

način   so   odgovarjali   na   vprašalnik.   Predvideli   smo   naslednje   3   načine   reševanja:  

- Socialno   zaželeno   (udeleženec   izbere   tisti   odgovor,   ki   se   mu   zdi   najbolj   socialno  

zaželen),  

- Identifikacijsko   (sam   se   postavi   v   situacijo,   ki   je   opisana   v   vprašanju   in   na   podlagi  

tega   odgovori),  

- Hipotetično   (sklepa   o   doživljanju   osebe,   ki   je   opisana   v   vprašanju).  

 

Pogovor   z   udeleženci   pa   je   pokazal,   da   obstaja   še   nekaj   načinov,   ki   jih   nismo   predvideli:  

- Udeleženec   postavi   svojega   prijatelja   v   opisano   situacijo   in   sklepa   o   hipotetičnem   ali  

realnem   (če   mu   je   situacija   znana   iz   izkušenj)   doživljanju   svojega   prijatelja   v   tej  

situaciji.  

- Identifikacijsko,   ampak   so   udeležencu   odgovori   zelo   tuji,   zato   preprosto   izbere  

tistega,   ki   mu   je   najmanj   tuj.  

- Udeleženec   poskusi   odgovoriti   identifikacijsko,   ampak   mu   je   zaradi   osebnih  

izkušenj/preferenc   situacija   tako   tuja,   da   ne   more   in   zato   odgovori   hipotetično.  

 

Preverjali   smo   tudi   možnost   vpliva   podajanja   odgovorov   na   prvo   žogo,   pri   čemer   je   analiza  

najbolj   očitnih   odgovorov   oz.   odgovorov   “na   prvo   žogo”   pokazala,   da   so   ti   odgovori   precej  

enakomerno   razporejeni   po   naravnanostih,   zato   ne   moremo   trditi,   da   odgovarjanje   na   prvo  

žogo   vodi   do   vsebinskega   rezultata.   

 

Pomislili   smo   tudi,   ali   bi   lahko   odnosno   odgovarjanje   na   vprašalnik   v   bistvu   bilo   odraz  

globine   refleksije.  
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Tabela   5:   Vprašanja,   ki   smo   jih   izločili   iz   statistične   obdelave   podatkov  

Neustrezna  

vprašanja  Razlog   za   izločitev  

3  Odgovor   odraža   odnos   s   staršem.  

6  

Eden   izmed   odgovorov   je   zastavljen   tako   (tudi   sam   se   je   poglobil   v   padec   dvojčkov),   da   bodo  

tisti,   ki   so   se   sami   poglabljali   v   to   vedno   izbrali   ta   odgovor.   Torej   preverja   neko   "znanje"   s  

tega   področja,   bolj   kot   naravnanost.  

9  Nediskriminatorno   vprašanje   zaradi   odgovora,   ki   ga   je   izbrala   večina  

12  
Odgovori   so   taki,   da   za   nekatere   ljudi   izhodiščno   večina   odgovor   ne   ustreza   (npr.   nima  

prijatelja   virologa,   ne   spremlja   medijskega   poročanja).  

17  Odgovor   odraža   odnos   s   staršem.  

19  
Izkušnje   preveč   vplivajo   na   odgovarjanje   na   vprašanje,   zato   so   se   udeleženci   težje   postavili   v  

situacijo   (npr.   nekaterim   nobena   od   sladic   ni   všeč,   drugi   sploh   ne   vejo,   kaj   so   te   sladice).  

22  Vprašanje   ni   bil   ustrezno   napisano   in   zato   ni   bilo   razumljeno,   kot   je   bilo   mišljeno.  

Pogojna  

vprašanja   

2  
Vprašanje   govori   o   ljubezenskem   razmerju,   zaradi   česar   to   ali   je   nekdo   samski   ali   ne,   lahko  

vpliva   na   način   odgovarjanja.  

18  
Odgovori   so   zastavljeni   tako,   da   nekdo,   ki   je   ciničen   zelo   verjetno   izbere   "odnosni"   odgovor,  

ne   glede   na   naravnanost.  
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6.3.   Kvalitativna   analiza   intervjujev  

Kot   rečeno,   smo   s   petimi   udeleženci,   ki   so   predhodno   rešili   vprašalnik,   izvedli   tudi   več  

fenomenoloških   intervjujev,   skupaj   16.   Na   podlagi   kodiranja   smo   našli   več   kategorij  

naravnanosti.   Te   bodo   prikazane   v   nadaljevanju,   in   sicer   po   tem   principu:   Najprej   je   opis  

kategorije,   sledi   ime   kategorije   v   ležečem   tisku.   Potem   so   opisane   ključne   značilnosti,  

nazadnje   pa   je   prikazan   še   primer   iz   intervjuja,   ki   je   označen   z   enoto   kodiranja   (npr.   X1:40).  

Znaki   v   enoti   kodiranja   so   oznaka   udeleženca   (črka   -   drugačna   kot   v   tabeli   veljavnosti,   ki   bo  

prikazana   v   nadaljevanju   v   namen   varovanja   anonimnosti   udeležencev),   zaporedno   število  

intervjuja   s   tem   udeležencem   in   čas,   ko   se   je   pojavil   ta   izsek.   

 

● Vsebinsko   udejanjanje,   ki   pa   izvira   iz   odnosnega   oziroma   je   umeščeno   v   odnosno  

ozadje   –   kategorija:    Odnosna   naravnanost,   ki   obdaja   manj   izrazito   vsebinsko.  

naravnanost  

○ Značilnosti:  

■ Znanje   se   udejanja   na   način,   ki   bi   ga   označili   za   vsebinskega   –   znanje  

je   konstruirano   v   trenutku,   oseba   se   ne   spomni,   da   je   to   vsebino   nekje  

slišala   ali   prebrala.   

■ Odgovor   je   ustvarjen   v   trenutku   ali   seriji   trenutkov.   Vendar   se   ves   čas  

doživljanja,   v   ozadju,   oseba   zaveda   “socialnega   konteksta”.   V   primeru,  

če   odgovarja   na   vprašanje,   se   zaveda,   kdo   je   postavil   vprašanje,   in   ima  

neko   idejo,   kakšen   odgovor   si   le-ta   želi.   

■ V   primeru   pogovora,   se   oseba   zaveda,   s   kom   se   pogovarja   in   kaj   si   ta  

oseba   želi   slišati.   

○ Primer   X1:40:   

■ Kontekst:   Soraziskovalca   sem   vprašal:   “Kaj   je   mavrica?”,   pred   tem   pa  

sem   rekel:   “Zdaj   te   bom   vprašal   nekaj   zelo   neumnega.”   Po   podanem  

odgovoru   ga   vprašam   po   udejanjanju   odgovora   in   doživljanju   ob   tem.  

V   nadaljevanju   je   zapisan   časovni   proces   obojega.  

■ Ob   vprašanju,   se   mu   je   pojavil   nek   strah   oziroma   negotovost,   ker   se  

mu   odgovor   ni   takoj   udejanil   –   bal   se   je,   da   ne   bo   mogel   dati   dovolj  

znanstvenega   odgovora.  

■ Pomisli,   da   bi   izrekel   nek   preprost,   splošen   in   s   tem,   sigurno   pravilen  

odgovor   namesto,   da   bi   se   trudil   oblikovati   “intelektualen”   odgovor.  
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■ Potem   poskusi   priti   do   odgovora   –   pojavi   se   simbolna   misel   na  

mavrico,   iz   katere   nastanejo   asociacije   –   koncept   barve,   fotonov,  

lomljenja   svetlobe   v   obliki   nečesa   med   nesimbolnim   razmišljanjem   in  

notranjim   govorom.   Zatem   se   mu   prikaže   izsek   spomina   prejšnjega  

dne,   ko   je   videl   mavrico.   Potem   kot   da   bi   videl   kapljice   na   modrem  

ozadju,   skozi   katere   se   lomi   svetloba.   

■ Dobi   občutek   za   delno   oblikovan   odgovor,   s   katerim   ni   čisto  

zadovoljen,   ker   ni   imel   občutka,   da   bi   bil   odgovor   dovolj   sestavljen,  

zaradi   česar   poskusi   narediti   ta   odgovor   bolj   razumljiv   s   pomočjo  

vizualizacije,   ampak   mu   ne   uspe.   

■ Negotovost,   ampak   tudi   potreba,   da   bi   podal   odgovor.   Počuti   se   “kot  

da   bi   bil   na   ustnem   izpitu”.  

■ Ko   poda   odgovor,   doživlja   pričakovanje   –   želi   si   potrditev   (da   je  

odgovor   ustrezen)   hkrati   ga   je   pa   strah,   da   se   je   zmotil.   

 

● Vsebinski   izvor,   tekom   situacije   pa   se   filtrira   skozi   odnosno   sito   –   kategorija:  

V sebinska   naravnanost,   ki   se   filtrira   skozi   manj   pomembno   odnosno   naravnanost.  

○ Značilnosti:   

■ Začne   se   tako,   da   oseba   začuti,   da   lahko   nekaj   zanimivega   pove   in   to  

tudi   začne   udejanjati,   prisotno   je   neko   stanje   »kvazi«   zanosa,   potem   se  

pa   zave   (brez   nekega   zunanjega   dražljaja   kot   potencialnega   sprožilca),  

da   mora   to,   kar   razlaga,   prilagoditi   osebi,   ki   ji   to   razlaga.   To   prekine  

stanje   zanosa   in   oseba   začne   paziti   na   svoje   vedenje.  

○ Primer   X5:20:  

■ Kontekst:   Soraziskovalec   na   obisku   pri   babici   ostane   v   sobi   sam   z  

babičino   prijateljico,   ki   ga   vpraša   o   študiju   kognitivne   znanosti.   Pred  

tem   doživlja   situacijo   kot   nekoliko   nelagodno,   kjer   ga   ona   vpraša,   če  

naj   ga   vika,   on   odgovori,   da   ne,   ampak   ga   ona   ne   sliši   in   ga   začne  

vikati.   Posledično   začne   tudi   sam   vikati   sogovornico.   

■ Soraziskovalec   to   vprašanje   vzame   kot   povabilo,   da   (dokaj)   podrobno  

razloži   nekaj,   o   čemer   veliko   ve,   in   kar   mu   je   pri   srcu.   Začne   razlagati  

z   zagonom   (»skoraj   usuje   se   iz   njega«),   potem   pa   na   neki   točki  

ugotovi,   da   ga   ona   ne   razume   povsem.   
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■ Izbira   druge   besede,   tako   da   bodo   njej   razumljive   ter   bolj   počasi   govori  

in   opazuje   njene   reakcije.    Tempo   pripovedi   je   počasnejši   tudi,   ker   pogosto  

popravi   svoje   naslavljanje   sogovornice   iz   tikanja   v   vikanje.  
 

● Začne   z   vsebinsko   naravnanostjo,   tekom   situacije   pa   se   ta   prelevi   v   odnosno.  

Kategorija:    Prehodna   naravnanost   V-O.  

○ Značilnosti:   

■ Tekom   pogovora   se   nekaj   zgodi,   kar   osebo   opozori   na   spremembo  

vzdušja.   Oseba   takrat   spozna,   da   se   je   pogovor   prelevil   iz   vsebinskega  

v   odnosnega.  

○ Primer   X5:40:  

■ Kontekst:   Soraziskovalec   se   z   bratom   pogovarja   o   iskanju   stanovanja.  

Naenkrat   se   pogovor   ustavi   in   njegov   brat   izjavi:   “Ja,   kdor   išče,   ta  

najde”   in   se   zasmeje.   

■ Soraziskovalec   začuti,   da   je   bilo   bratu   neprijetno   in   je   zato   to   izrekel.  

Ugotovi,   da   bi   moral   nekaj   dodati,   da   do   tega   trenutka   ne   bi   prišlo.  

Hkrati   se   mu   gesta   zdi   zelo   prisrčna.   Začuti,   da   se   bo   sproščeno  

vzdušje   izgubilo,   zato   mora   pogovor   peljati   v   neko   drugo   smer.   

 

● Začne   z   odnosno   naravnanostjo,   ki   se   prelevi   v   vsebinsko.   Kategorija:    Prehodna  

naravnanost   O-V.  

○ Povzetek   situacije   Y3:45:  

■ Soraziskovalka   se   je   s   fantom   menila,   da   bosta   tisti   teden   šla   na  

večerjo,   nista   se   pa   točno   dogovorila,   kateri   dan   in   ob   kateri   uri,   ker  

fant   še   ni   poznal   svojega   urnika   dela.   Dogovorila   sta   se,   da   ji   sporoči  

urnik   in   ona   potem   rezervira   mizo.   Nekaj   dni   po   tem   sta   se   vozila   v  

avtu   in   fant   jo   je   vprašal,   če   je   že   rezervirala   mizo   (ni   ji   pa   sporočil  

urnika).  

■ Soraziskovalka   je   najprej   doživljala   krivdo   in   je   bila   zmedena.  

■ Potem   naredi   »namerno   gesto«:   oddalji   se   od   svojih   čustev,   ob   čemer  

se   spomni,   kaj   sta   se   dogovorila   in   ugotovi,   da   ni   nič   kriva.  

■ Ta   gesta   menjave   perspektive   je   vsebinska.  

● Odnosna   naravnanost :   tekom   celotne   situacije   je   prisotno   odnosno   naravnano  

doživljanje.  
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○ Značilnosti:  

■ Tekom   pogovora   osebe   zadržijo   svoje   mnenje   zase   oziroma   podajo  

spremenjeno   obliko   mnenja,   z   namenom   zapeljati   situacijo   do   želenega  

cilja.  

■ Sredi   pogovora   se   odločijo   podati   svoje   mnenje,   zato   da   tudi   sami  

prispevajo   k   pogovoru,   pri   čemer   je   namen   potrditev   lastne   pripadnosti  

skupini.  

■ Neka   interakcija   je   smiselna,   če   udeleženci   v   njej   dobijo   nekaj   zase.  

○ Primer   Z2:50:  

■ Kontekst:   Soraziskovalec,   ki   je   letos   zaključil   diplomski   študij   in   bo  

nadaljeval   z   magisterijem,   se   pogovarja   s   sošolcem,   ki   se   bo   zaposlil.  

Ta   ga   vpraša,   zakaj   gre   sploh   na   magisterij   glede   na   to,   da   (meni,   da)   se  

ne   splača   in   mu   našteje   več   razlogov   (argumentov),   zakaj   tako   misli.   

■ Soraziskovalec   se   strinja   z   večino   sošolčevih   argumentov,   ampak   želi  

kljub   temu   nadaljevati   študij   na   magistrski   stopnji.   

■ Sam   se   zaveda,   da   želi   na   magisterij   zato,   ker   je   bil   to   njegov  

izhodiščni   načrt,   ko   se   je   vpisal   na   dodiplomski   študij   in   se   zdaj   želi  

tega   držati,   kljub   temu   da   nima   zares   tehtnega   razloga.   

■ Zdi   se   mu,   da   njegov   sošolec   pričakuje   dobro   argumentiran   odgovor,  

podobno   kot   je   predstavil   razloge,   zakaj   se   magisterij   ne   splača   –   zdi   se  

mu,   da   mora   močno   upravičiti   to   odločitev,   ker   je   sošolec   tako  

“zastavil   pravila   pogovora”.  

■ Če   bi   povedal   po   pravici,   bi   se   sošolcu   to   zdel   “nesmiseln”   argument,  

zato   si   izmisli,   da   gre   na   magisterij   zato,   da   poglobi   svoje   znanje.   
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● Vsebinska   naravnanost :     tekom   celotne   situacije   je   prisotno   vsebinsko   naravnano  

doživljanje  

○ Značilnosti:  

■ Znanje   se   konstruira,   oseba   se   ne   spomni,   da   bi   to   vsebino   že   kje  

slišala   ali   prebrala.   

■ Neko   vprašanje   se   porodi   in   oseba   išče   odgovor,   zato,   da   bi   zadostila  

sebi.  

■ Pri   odločanju   med   alternativami   je   končna   izbira   tista,   ki   ustreza   želji,  

ki   jo   je   oseba   ozavestila,   in   ni   važno,   kdo   (če   sploh   kdo)   jo   je  

predlagal.  

■ Oseba   sama   presodi,   kdaj   je   nek   odgovor   ali   neko   prepričanje   pravilno,  

brez   reference   na   nek   spomin,   kjer   bi   to   slišala   ali   prebrala   ali   glede   na  

neko   avtoriteto,   ki   bi   to   legitimizirala.  

○ Primer   V1:15:  

■ Soraziskovalca   vprašam:   “Kaj   je   mavrica?”   Ko   mi   poda   odgovor,  

vprašam:   “Kaj   si   doživljal,   ko   sem   te   to   vprašal?”  

■ Pove,   da   si   je   predstavljal   mavrico,   vprašal   se   je:   »Zakaj   in   kako   do   nje  

pride?«   –   Takrat   se   pokaže   slika   vizualnega   spomina,   kot   da   bi   se   z  

vizualizacijo   postavil   v   mavrico.  

■ Mavrico   si   predstavlja,   kot   da   gleda   iz   dnevne   sobe   skozi   okno,   kjer   jo  

dejansko   pogosto   vidi.   V   njegovi   vizualizaciji   je   bilo   vreme   delno  

oblačno,   sonce   je   pronicalo   skozi   temne   oblake.   Podoživljal   je   en  

specifičen   spomin.   Prikaže   se   mu   slika   vizualnega   spomina   in   občutek  

rahle   topline   v   prsnem   košu.   Sika   ni   bila   izostrena.   Vizualno   se   je  

teleportiral   na   mavrico,   kar   ga   spomni   na   svetlobo.   Ko   vidi   to,   se  

spomni,   da   je   o   tej   svetlobi   že   bral.  

■ Doživlja   tudi   prijetna   čustva.  
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6.4.   Veljavnost   intervjujev  

 
Po   vsakem   intervjuju   je   bila   preverjana   intrasubjektivna   in   intersubjektivna   veljavnost  

le-tega.   

Preverjanje   intrasubjektivne   veljavnosti   je   potekalo   po   kriterijih,   ki   sta   jih   podala   Bitbol   in  

Petitmenginova   (2013;   navedena   v   poglavju   Metoda).   Vsi   so-raziskovalci   so   odgovorili  

pritrdilno,   na   osnovi   česar   lahko   zaključimo,   da   so   bili   intervjuji   intrasubjektivno   veljavni.  

Intersubjektivno   veljavnost   pa   smo   preverjali   glede   na   kriterije   dr.   Kordeša,   in   sicer   sem   za  

vsakega   so-raziskovalca   ocenil   kakšna   je   bila,   po   mojem   mnenju,   njegova   pripravljenost   za  

raziskovanje,   kakšna   je   bila   njegova   pripravljenost   za   spremembo   mnenja   ter   kakšna   je   bila  

globina   in   morebitna   protislovnost   poročanja.   Opažanja   so   zabeležena   v   spodnji   tabeli,   za  

vsakega   so-raziskovalca   posebej.   Poleg   številčne   ocene   je   podan   tudi   krajši   kvalitativen   opis  

oz.   razlaga   podane   ocene.  
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Tabela   6:   Spraševalčeva   ocena   intersubjektivne   veljavnosti   so-raziskovalcev   v   intervjujih.  

 A  B  C  D  E  

Pripravljenost  
za  
raziskovanje  5  4  4  5  3  

 

Zelo   je   bil  
pripravljen   za  
raziskovanje  
doživljanja.  

Na   začetku   je  
bil   zelo  
motiviran,   pri  
zadnjem  
srečanju   pa  
nekoliko   manj.  

Bil   je   precej  
pripravljen   za  
raziskovanje  
doživljanja.  

Zelo   je   bil  
pripravljen  
za  
raziskovanje  
doživljanja.  

Pri   prvem  
srečanje   je   bil  
zelo  
pripravljen,  
potem   pa   je  
bilo  
raziskovanje  
doživljanja   zanj  
prijateljska  
usluga   zame.  

Pripravljenost  
za  
spremembo  
mnenja  2  0  −1  0  1  

 

Pri   2   primerih   sem  
dobil   občutek,   da   je  
začutil,   da   iščem  
nekaj   odnosnega   v  
situaciji,   ki   je   zanj  
bila   vsebinska,   in   ni  
hotel,   da   bi   to   moje  
iskanje   bilo   uspešno.  

Popravil   me   je,  
če   sem   kaj  
narobe   povzel,  
kar   se   tiče  
naravnanosti   pa  
je   zaupal   moji  
interpretaciji.  

Včasih   nisem   bil  
siguren,   ali   so   njegovi  
odgovori   to,   kar   misli,  
da   želim   slišati,   ali  
resnično   poročanje.  

Popravil   me  
je,   če   sem  
kaj   narobe  
povzel,   kar  
se   tiče  
naravnanosti  
pa   je   zaupal  
moji  
interpretaciji.  

Bil   je   precej  
siguren   pri  
opisovanju  
doživljanja,   kar  
se   tiče  
naravnanosti   pa  
je   (zaključno)  
interpretacijo  
prepustil   meni.  

Protislovnost  
in   globina  3  2  3  4  4  

 

Opisi   doživljanja   so  
bili   zelo   globoki,  
velikokrat   zelo  
podobni   (stil  
opisovanja   je   bil  
vedno   isti),   zelo  
težko   sem   se   z   njimi  
poistovetil.  

Opis  
doživljanja   je  
včasih   vseboval  
teorije   in  
posploševanja;  
zdi   se   mi,   da   je  
delno   imel  
predstavo   tega  
kaj   želim  
slišati.  

Včasih   se   mi   je   zdelo,  
da   podaja  
interpretacije   namesto  
doživljanja,   se   mi   je  
pa   tudi   zdelo,   da   se  
zelo   dobro   zaveda  
svojega   doživljanja  
bila   težava   samo   v  
poročanju.   

Ni   bilo  
protislovij,  
zelo   sem   bil  
zadovoljen   z  
opisi  
doživljanja.  

Zelo  
zadovoljivi  
opisi  
doživljanja   za  
nekoga   ki   tega  
še   nikoli   ni  
delal.  
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6.4.1.   Legenda  

● Pripravljenost   za   raziskovanje:  

○ 5   pomeni   maksimalno   pripravljen;  

○ –5   pomeni   sploh   ni   pripravljen.  

● Pripravljenost   za   spremembo   mnenja:  

○ 5   pomeni   na   vsak   način   vztraja   pri   svoji   interpretaciji,   mnenju;  

○ –5   pomeni   popolnoma   se   pusti   voditi,   in   pove   to,   kar   misli,   da   raziskovalec  

hoče   slišati.  

● Protislovnost   in   globina:  

○ 5   pomeni   nobenega   protislovja   in   zelo   globoki   opisi   doživljanja;  

○ –5   pomeni   polno   protislovij,   zelo   plitvi   opisi   doživljanja.  

6.5.   Primerjava   ocene   naravnanosti   soraziskovalcev   glede   na   merski  
pripomoček  
 

Tabela   7:   Ocene   naravnanosti   soraziskovalcev   glede   na   merski   pripomoček  

Merski   pripomoček  A  B  C  D  E  

vprašalnik  V+  O+  N  V+  O  

njihove   ocene  V  N  O  V-N  V+  

intervju  O  O  O+  N-O  V  

 
Izkaže   se,   da   je   pri   tistih,   ki   so   imeli   nevtralni   ali   vsebinski   rezultat   na   vprašalniku  
tako   samoocena   naravnanosti   na   intervjuju   kot   končna   ocena   naravnanosti   na  
intervjuju   veliko   bolj   odnosna.  
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7.   INTERPRETACIJA  

7.1.   Preverjanje   hipotez   

1. Distinkcijo    odnosno-vsebinsko    lahko   razumemo   kot   doživljajsko   podstat,   ki   povezuje  

evolucijsko   teorijo   jezika,   Piagetova   teorija   razvoja   mišljenj,   Baron-Cohenovo   E-S  

teorijo.  

Pregled   zgoraj   omenjenih   teorij   je   pokazal,   da   pri   vsaki   najdemo   dihotomno  

distinkcijo,   ki   jo   je   mogoče   preslikati   na   distinkcijo   odnosno-vsebinsko   (od   zdaj  

naprej   O-V).   Če   združimo   vse   te   teorije   pod   nadpomenko   O-V,   dobimo   smiselno   sliko  

raznih   aspektov   te   distinkcije   (glej   prvo   tabelo   iz   poglavja   Rezultati)   in   tega,   kako   naj  

bi   se   ti   dve   naravnanosti   manifestirali   v   različnih   situacijah.   Evolucijska   teorija   jezika  

nam   lahko   služi   kot   osnova   (Dunbar,   1968)   –   jezikovno   komuniciranje   kot   orodje   za  

ohranjanje   odnosov   je   zelo   jasno   odnosni   aspekt,   medtem   ko   je   prenos   informacij  

vsebinski   aspekt   jezikovnega   komuniciranja.   Primarnost   uporabe   jezikovnega  

komuniciranja   kot   orodja   za   ohranjanje   odnosov   nam   tudi   služi   kot   namig,   da   je  

odnosna   naravnanost   primarna   in   starejša   od   vsebinske.   V   enako   smer   nas   vodita  

Piagetova   koncepta   egocentričnosti   in   decentracije   (Piaget,   1995).   Egocentričnost   –  

odnosni   aspekt   –   je   razvojno   zgodnejši   od   decentracije   (vsebinski   aspekt   ),   ki   se  

razvije   šele   med   7.   in   11.   letom.   Decentracijo   povezujemo   z   vsebinsko   naravnanostjo,  

saj   menimo,   da   je   vsebinska   naravnanost   nemogoča   brez   decentracije   mišljenja.   Če   je  

na   podlagi   teh   dveh   teorij   distinkcija   O-V   trenutno   zgolj   zarisana,   Baron-Cohenova  

(2002)   teorija   sistemizerjev   in   empatizerjev   zelo   dobro   opiše,   kaj   približno   mislimo,  

ko   govorimo   o   naravnanosti   kot   posameznikovi   tendenci.   Njegov    sistemizer    se   dobro  

prilega   hipotetičnemu   vsebinsko   naravnanemu   posamezniku,    empatizer    pa   odnosno  

naravnanemu.   Če   so   nam   te   teorije   pomagale   najti   primere   manifestacij   naravnanosti,  

so   nam   intervjuji   pokazali,   da   se   določene   od   teh   manifestacij   lahko   najde   tudi   v  

doživljanju   udeležencev   v   določenih   situacijah,   ki   so   si   jih   izbrali   –   pokazalo   se   je  

torej,   da   naš   koncept   naravnanosti   ni   samo   konstrukt,   ampak   je   nekaj,   kar   lahko  

najdemo   v   doživljanju.   Soraziskovalci   so   namreč   v   svojem   doživljanju   identificirali  

aspekte,   ki   smo   jih   nato   lahko   uvrstili   pod   vsebinske   ali   odnosne.   Upamo   si   trditi,   da  

smo   to   hipotezo   potrdili.   
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2. Doživljajske   naravnanosti   med   jezikovnim   komuniciranjem   in   razmišljanjem   lahko  

smiselno   uvrstimo   na   os   med   odnosnimi   in   vsebinskimi.   

Sprva   ni   bilo   jasno,   ali   je   distinkcija   O-V   diskretna   ali   je   to   zgolj   spekter  

naravnanosti,   ki   se   razsega   med   tema   dvema   poloma.   To   je   tudi   naše   poglavitno  

odstopanje   od   modela   Watzlawicka   in   kolegov   (1968).   Oni   namreč   pravijo,   da   je   pri  

vsakem   sporočilu   prisoten   tako   vsebinski   aspekt   kot   odnosni,   mi   pa   si   predstavljamo  

tudi   ekstremne   naravnanosti,   kjer   so   prisotni   zgolj   vsebinski   aspekti   ali   zgolj   odnosni  

aspekti.   Iz   intervjujev   z   udeleženci   se   zdi,   da   je   bolj   smiselna   konceptualizacija   v  

obliki   spektra   (to   pa   ne   pomeni,   da   ekstremni   naravnanosti   ne   obstajata),   na   kar  

namigne   tudi   Baron-Cohen   (2002)   s   svojo   kategorizacijo   tipov   možganov   (ekstremni  

sistemizer ,   zmerni    sistemizer ,   enako   izraženo   sistemiziranje   in   empatiziranje,   zmerni  

empatizer    in   ekstremni    empatizer ).   Prvi   pokazatelj   ustreznosti   ideje   spektra  

naravnanosti   je   bila   normalna   porazdelitev   rezultatov   na   vprašalniku.   Naši   udeleženci  

so   reševali   vprašalnik   tako,   da   so   nekateri   dobili   ekstremno   vsebinski   rezultat   (več   kot  

1SD   pod   povprečjem),   nekateri   zmerno   vsebinski   (do   1SD   pod   povprečjem  

povprečja),   itd.   do   ekstremno   odnosnega   (več   kot   1SD   nad   povprečjem)   –   vsebinske  

odgovore   smo   kodirali   negativno,   odnosne   pa   pozitivno.  

Če   poskusimo   razčleniti   strukturo   naravnanosti,   si   lahko   pomagamo   tako,   da  

poiščemo    izvor    oziroma    ozadje,    ki     spodbudi   doživljanje   ter    udejanjanje    –   kaj   potem  

oseba   dejansko   doživlja.   Popolnoma   vsebinsko   smo   naravnani   takrat,   ko   lahko   tako   za  

izvor   kot   za   udejanjanje   trdimo,   da   sta   vsebinska;   obratno   pa   velja   za   odnosno  

naravnanost.   Preostale   kategorije   naravnanosti   so   nekje   vmes,   vendar   smo   na   podlagi  

intervjujev   prišli   do   zaključka,   da   je   izvor   pomembnejša   komponenta   od   udejanjanja   –  

doživljanje   se   lahko   na   videz   zdi   vsebinsko,   je   pa   izvor   oziroma   ozadje   odnosno,   kar  

zelo   vpliva   na   doživljanje   osebe   v   trenutku.   Vmesne   kategorije   so   naslednje:  

● Odnosna   naravnanost,   ki   obdaja   manj   izrazito   vsebinsko   naravnanost   (odnosni  

izvor,   vsebinsko   udejanjanje).  

● Vsebinska   naravnanost,   ki   se   filtrira   skozi   manj   pomembno   odnosno  

naravnanost   (vsebinski   izvor,   odnosno   udejanjanje).  

● Prehodna   naravnanost   V-O   (tekom   epizode   se   prelevi   iz   vsebinske   v   odnosno).  

● Prehodna   naravnanost   O-V   (tekom   epizode   se   prelevi   iz   odnose   v   vsebinsko).  
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Primarnost   ozadja   oziroma   izvora   smo   ugotovili   pri   skoraj   vseh   soraziskovalcih.   Raziskovali  

smo   določeno   doživljajsko   epizodo,   ki   se   je   zdelo   popolnoma   vsebinska.   Tekom   intervjuja   pa  

smo   ugotovili,   da   se   je   v   ozadju   nahajal   nek   odnosni   element   (npr.   zavedanje   sogovornikove  

želje),   ki   je   usmerjal   celotno   situacijo.   Hipotezo   smo   torej   potrdili.   

 

3. Odnosno   odgovarjanje   na   vprašalniku   je   možno   povezati   z   globljo   refleksijo,  

vsebinsko   pa   s   plitvo   refleksijo.  

To   je   ad-hoc   hipoteza,   ki   smo   jo   dodali,   ko   smo   analizirali   rezultate   vprašalnikov.  

Udeleženci   so   na   nekatera   vprašanja   odgovarjali   precej   nepričakovano.   Predvsem   nas  

je   presenetila   količina   vsebinskih   odgovorov   pri   udeležencih,   posebej   pri   vprašanjih,  

kjer   se   nam   je   zdel   odnosni   odgovor   najbolj   očiten   in   smiseln   –   posledično   nas   je  

presenetilo   tudi   število   udeležencev,   ki   smo   jim   glede   na   rezultate   iz   vprašalnika  

pripisali   vsebinsko   naravnanost.   Našo   zmedo   bom   poskusil   ilustrirati   z   naslednjim  

primerom:   

● pri   21.   vprašanju   (glej   sliko   41   in   42   v   poglavju   Rezultati)   je   večina  

udeležencev   izbrala   vsebinski   odgovor   A.   “Zdi   se   mu/ji   zanimivo,   da   ga/jo   je  

Luka/Lara   opozoril-a   na   nekonsistenco”,   kar   se   nam   je   zdelo   precej  

nenavadno.   Situacijo   smo   namreč   razumeli   kot   zelo   dober   primer   “odnosnega”  

pogovora,   kjer   oseba   od   svojega   prijatelja   ali   prijateljice   želi   dobiti   podporo,  

ne   pa   opozarjanje   na   nekonsistentno   poročanje.   

 

 

Zaradi   tega   in   še   nekaterih   drugih   vprašanj   smo   se   začeli   spraševati,   če   ta   vprašalnik   res   meri  

naravnanosti   in   ali   je   odgovarjanje   mogoče   odvisno   od   česa   drugega.   Domislili   smo   se   treh  

možnih   interpretacij:  

● vsebinski   odgovori   prevladujejo   zaradi   strategije   odgovarjanja   “na   prvo   žogo”   –   torej  

izbire   najbolj   “očitnega”   odgovora,   brez   poglabljanja   v   vprašanje   in   odgovore.  

Odnosni   ogovori   pa   posledično   kažejo   globljo   refleksijo.   

● vsebinski   odgovori   prevladujejo   zaradi   socialno   zaželenega   odgovarjanja   (pomembno  

število   vprašanj   je   bilo   takih,   kjer   je   bil   vsebinski   odgovor   tisti,   ki   je   označeval  

socialno   zaželeno   obnašanje   –   dober   primer   tega   je   spet   vprašanje   21.  

● Naša   predpostavka   o   večinskem   doživljanju   udeležencev   je   napačna   in   torej   večina  

tovrstno   situacijo   doživlja   vsebinsko.  
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Izkazalo   se   je,   da   so   odgovori   na   prvo   žogo   precej   enakomerno   porazdeljeni   po  

naravnanostih,   tako   da   bi   nekdo,   ki   tako   odgovarja,   dobil   rezultat   blizu   0   (nevtralen   rezultat,  

ki   je   posledica   približno   enakega   števila   odnosnih   in   vsebinskih   odgovorov).   To   hipotezo   smo  

zato   ovrgli.   Namesto   tega,   pa   se   je   na   srečo   pokazalo,   da   bi   druga   interpretacija   lahko   držala.  

Do   tega   zaključka   smo   prišli,   tako   da   smo   primerjali   oceno   naravnanosti   iz   rezultatov  

vprašalnika,   tendence   soraziskovalcev   pri   ocenjevanju   svoje   naravnanosti   med   epizodami,   ki  

smo   jih   obdelali   med   intervjuji   in   pa   naše,   končne,   ocene   naravnanosti   soraziskovalcev   na  

podlagi   intervjujev.   Izkazalo   se   je,   da   so   trije   soraziskovalci,   ki   so   na   vprašalniku   odgovarjali  

vsebinsko   ali   nevtralno,   pri   intervjujih   imeli   bolj   odnosen   rezultat.   In   ne   samo   to,   tudi   njihove  

samoocene   so   bile   bolj   vsebinske   kot   naše   ocene.   Preostala   dva   soraziskovalca,   ki   sta   imela  

na   vprašalniku   odnosni   rezultat,   pa   sta   tako   pri   samooceni   in   naši   oceni   intervjujev   dobila  

rezultat,   ki   je   bil   veliko   bolj   skladen.   Iz   tega   smo   izpeljali   naslednji   sklep:  

 

● Odnosno   odgovarjanje   na   vprašalnik   je   povezano   z   iskreno   samorefleksijo.   Torej,  

tisti,   ki   so   se   postavili   v   situacijo   iz   vprašanja   in   si   iskreno   predstavljali   svoje  

doživljanje   v   njej,   so   odgovarjali   bolj   odnosno.   

 

Iz   tega   smo   sklepali,   da   obstaja   možnost,   da   je   vsebinska   naravnanost   v   splošnem   socialno  

zaželena,   in   zato   ljudje   odgovarjajo   vsebinsko,   ker    želijo   sami   sebe   doživljati   kot   človeka,   ki  

bi   dano   situacijo   tako   doživljal.    Možna   je   pa   seveda   tudi   tretja   interpretacija,   in   sicer,   da   smo  

narobe   predpostavljali,   kateri   odgovor   se   bo   udeležencem   zdel   najbolj   smiseln,   vendar  

rezultati   močneje   kažejo   na   pravilnost   druge.   V   nadaljevanju   bom   podrobneje   opisal   tezo  

socialne   zaželenosti   vsebinske   naravnanosti,   jo   argumentiral   in   se   poglobil   v   njene  

implikacije   ter   posledice.  
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7.2.   Zakaj   bi   vsebinska   naravnanost   bila   socialno   zaželena?  

Najprej   moram   pojasniti,   kaj   točno   mislimo   s   trditvijo,   da   je   vsebinska   naravnanost   socialno  

zaželena.   

Če   se   vrnemo   k   opredelitvi   vsebinske   naravnanosti   po   našem   modelu,   jo   karakterizirajo  

objektivnost,   ne-emocionalno   procesiranje   informacij   in   iskanje   resnice   ne   glede   na   konsenz  

oziroma   zapoved   avtoritete.   To   so   načeloma   značilnosti   (razen   zadnje,   ki   s   tem   ni   povezana)  

človeka,   ki   je   prišel   skozi   Piagetov   proces   decentracije   mišljenja.   Sama   decentracija   pa   je   po  

Piagetu   (1995)   del   odraščanja   –   torej,   nekdo,   ki   je   sposoben   decentracije,   je   bolj   razvit   in   bolj  

odrasel   od   nekoga,   ki   ni.   Iz   tega   lahko   izpeljemo,   da   je   zmožnost   decentracije   zaznana   kot  

boljša   od   nezmožnosti.   Torej,   nekatere   značilnosti   vsebinske   naravnanosti   se   ujemajo   z  

določenimi   lastnostmi,   ki   jih   družba   pričakuje   od   odraslega   človeka.   Družbena   percepcija  

odraščanja   in   odraslosti   v   primerjavi   z   otroštvom   je   prežeta   z   večanjem   objektivnosti,  

prevzemanjem   odgovornosti,   prisiljenostjo   sklepanja   kompromisov   in   krotenja   čustvenih,  

impulzivnih   reakcij,   ki   jih   zamenjajo   vljudne,   socialno   sprejemljive   reakcije.   Na   primer,   ko  

smo   še   otroci,   nam   je   dovoljeno   se   kujati,   kričati   in   jokati,   če   nekaj   ni   po   naše.   Kot   odrasli   se  

moramo   sprijazniti,   da   ne   bo   vedno   vse   po   naše   in   sklepati   kompromise.   Upam   si   torej   trditi,  

da   v   naši   kulturi   obstaja   ideja   nekega   koncepta,   ki   se   vsaj   delno   prilega   ideji   vsebinske  

naravnanosti   –   obnašanje   v   skladu   s   tem   konceptom   je   pričakovano   od   vsake   odrasle   osebe.  

To   pomeni,   da   je   socialno   zaželeno   (od   zdaj   naprej   bo   to   poimenovano    vsebinsko   obnašanje ).  

Če   je   izkazovanje   lastnosti   vsebinske   naravnanosti   socialno   zaželeno,   lahko   sklepamo,   da   bo  

nekdo,   ki   je   v   resnici   odnosno   naravnan,   v   nekaterih   situacijah   posnemal   vsebinsko  

naravnanost.   

Če   sledimo   hipotezi   socialne   zaželenosti   do   logičnega   zaključka,   lahko   sklepamo,   da   je  

odstopanje   med   njihovimi   samoocenami   ter   našo   oceno   naravnanosti   posledica   starosti  

udeležencev.   Spadajo   namreč   med   mlade   odrasle   –   tukaj   nam   že   samo   ime   pove,   da   mlademu  

odraslemu   vloga   odraslega   ni   popolnoma   priznana,   zato   se   zdi   smiselno,   da   so   to   osebe,   ki   se  

želijo   prikazati   in   doživljati   kot   čim   bolj   odrasle.   To   lahko   povežemo   z   Eriksonovimi   fazami  

psihosocialnega   razvoja   (MacLeod,   2018).   Eriksonova   5.   faza   je   faza   adolescence,   ki   jo  

karakterizira   konflikt   med   identiteto   in   zmedo   vlog   –   človek   v   tej   fazi   poskuša   najti   svojo  

identiteto,   pri   čemer   neuspeh   vodi   do   zmede   –   saj   ne   ve,   kam   spada   v   kontekstu   družbe.  

Erikson   je   sicer   predvidel   trajanje   te   faze   od   12.   do   18.   leta,   vendar   se   časi   spreminjajo   in  

dandanes   ljudje   zaradi   spremembe   družbenih   norm   dalj   časa   ostanemo   v   tej   fazi.   Patton,  

Olsson,   Skirbekk   idr.   (2018)   so   v   svojem   članku   Adolescence   and   the   new   generation   razširili  
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trajanje   obdobja   adolescence   od   10.   leta   do   24.   Če   vzamemo   razširjeno   obdobje   adolescence  

in   apliciramo   Eriksonov   konflikt   identitete,   se   zdi   precej   smiselno,   da   je   socialna   zaželenost  

vsebinske   naravnanosti   najbolj   prisotna   prav   v   tem   starostnem   obdobju,   ko   so   posamezniki   na  

meji   med   otroštvom   (odnosno)   in   odraslostjo   (vsebinsko).   

7.3.   Primarnost   odnosne   naravnanosti,   modularni   možgani   in   zakaj   sploh   obstaja  

vsebinska?  

“Ne   vem,   kaj   je   narobe   z   ljudmi;   ne   učijo   se   preko   razumevanja,   ampak   nekako   drugače   –   kot  

da   bi   se   učili   na   pamet.   Njihovo   znanje   je   zelo   krhko!”    Richard   Feynman   
 

Preden   se   spustimo   v   posnemanje   vsebinske   naravnanosti,   bomo   najprej   poskusili   povezati  

koncept   naših   naravnanosti   z   evolucijskimi   teorijami,   da   pokažemo   primarnost   odnosne  

naravnanosti   in   kako   in   zakaj   se   je   sploh   razvila   vsebinska.   

Tako   Dunbar   kot   Cosmides   in   Tooby   so   na   nek   način   pokazali   prirojenost   in   primarnost  

mehanizmov,   ki   nam   omogočajo   uspešno   orientacijo   po   socialnem   svetu.   Dunbar   (1968)   je  

predlagal   teorijo   izvora   jezikovnega   komuniciranja   kot   sredstva   za   vzpostavljanje   in  

ohranjanje   zavezništev   (odnosni   vidik),   Cosmides   in   Tooby   (1997)   pa   sta   pokazala,   da   ljudem  

gre   veliko   bolje   od   rok   prepoznavanje   kršitev   socialnih   dogovorov   (odnosni   vidik)   kot  

prepoznavanje   kršitev   logičnih   pravil   (vsebinski   vidik).   Iz   tega   lahko   sklepamo,   da   je  

odnosna   naravnanost   nekaj   naravnega,   prirojenega   za   večino   ljudi.   Toda,   kaj   nam   omogoča  

biti   odnosno   naravnani?   

Spomnimo   se   hipoteze   modularnih   možganov   (Fodor,   1983;   v   Robbins,   2017   ter   Cosmides   in  

Tooby,   1995).   Upamo   si   trditi,   da   so   odnosna   naravnanost   in   vse   njene   vedenjske  

manifestacije   rezultat   delovanja   socialnega   modula   naših   možganov.   Kot   sem   omenil   že   v  

poglavju,   kjer   sem   se   spuščal   v   lastnosti   socialnega   modula,   je   po   mojem   mnenju   to  

najpomembnejši   modul,   ki   mu   telo   nameni   največ   energije.   Iz   tega   je   smiselno   sklepati,   da  

smo   (v   povprečju)   večinoma   naravnani   odnosno   in   je   vsebinska   naravnanost   nekoliko  

redkejša.   
 

Človeka   in   njegovo   idejo   medsebojno   povezujemo.   Nekoga,   ki   zagovarja   nesmiselno   idejo,  

pojmujemo   kot   “idiota”,   medtem   ko   idejo,   ki   jo   predlaga   zloben   človek,   hitreje   vrednotimo  

kot   zlobno.   Vrednotenje   se   torej   prenaša   iz   ideje   na   človeka   in   obratno.   V   razvoju   človeških  

skupnostih   je   bilo   torej   zelo   pomembno   zagovarjati   tiste   ideje,   ki   so   jih   zagovarjali  

pomembni   člani   skupnosti   in   jim   ne   nasprotovati,   saj   je   nasprotno   vodilo   do   izobčenja   in  
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morda   tudi   smrti.   Spomnimo   se   npr.   Galilea,   ki   je   bil   kaznovan,   ker   je   nasprotoval   Cerkvi   in  

zagovarjal   heliocentrični   model   vesolja.   Odnosna   naravnanost   je   torej   še   kako   pomembna   za  

orientacijo   v   skupnosti.   

 

Če   je   odnosna   naravnanost   primarna   in   bolj   pogosta,   čemu   sploh   služi   vsebinska   in   zakaj   se  

je   razvila?   Prvi   namig   se   skriva   v   razumevanju    odnosnega    in    vsebinskega    učenja.   Oziroma,  

kot   ta   dva   koncepta   poimenujemo   v   vsakdanjem   življenju   –    učenja   na   pamet    in    učenja   z  

razumevanjem    (oziroma   razumevanja   samega).   Če   se   vrnemo   k   primeru   strukture   DNK,   ki  

sem   ga   podal   v   uvodu   –   ko   sta   jo   Watson   in   Crick   odkrila   in   opisala,   je   njuno   znanje   nujno  

moralo   biti   razumevanje,   saj   nista   mogla   od   nobenega   tega   znanja   prevzeti.   Dandanes   se  

lahko   kdorkoli   nauči   o   strukturi   DNK   že   v   osnovni/srednji   šoli,   ampak,   kot   sem   že   omenil,   je  

to   znanje   drugačno   od   znanja   znanstvenikov,   ki   sta   jo   odkrila,   in   tudi   sodobnih   strokovnjakov  

na   tem   področju.   Razlika   je   torej   med   znanjem,   kjer   se   mi   nekaj   naučimo   na   pamet,   in   to  

znanje   obravnavamo   kot   resnično,   ker   smo   ga   prevzeli   od   domnevne   avtoritete   in   znanjem,   ki  

smo   ga   ustvarili   s   pomočjo   razumevanja   in   ga   vključili   v   nekaj,   čemur   moj   mentor   dr.   Kordeš  

pravi   “notranji   zemljevid   sveta”.   Menim,   da   je   najpomembnejša   razlika   med   tema   dvema  

vrstama   znanja   zmožnost   uporabe   v   različnih   kontekstih.   Če   se   nekaj   naučimo   na   pamet,  

lahko   to   znanje   uporabimo   samo   v   točno   določenem   kontekstu   –   tistem,   v   katerem   smo   se   ga  

naučili.   Če   pa   nekaj   razumemo,   lahko   to   znanje   reproduciramo   in   ga   uporabimo   v   katerem  

koli   kontekstu.   To   bom   poskusil   ilustrirati   s   citatom   slovitega   fizika   in   Nobelovega  

nagrajenca   dr.   Richarda   Feynmana,   ki   opisuje   zanimivost   iz   časa   poučevanja   bodočih  

učiteljev   naravoslovja   (Shearer,   2014):  

 

[Opazil   je,   da   so   študentje   zelo   nekonsistentno   odgovarjali   na   vprašanja.   Enkrat   so   mu   takoj  

odgovorili   na   vprašanje,   če   je   pa   čez   nekaj   časa   postavil   (nekaj   kar   se   mi   je   zdelo)   isto  

vprašanje   iz   iste   snovi,   pa   nobeden   ni   znal   odgovoriti.   Poda   primer   vprašanja   o   polarizirani  

svetlobi.   Polaroid   prepušča   samo   svetlobo,   s   specifično   usmerjenim   električnim   vektorjem,  

zato   je   povedal,   kako   se   lahko   razbere   smer   polarizacije,   iz   tega   ali   je   polaroid   osvetljen   ali  

temen.]  

 

‘Vzeli   smo   dva   polaroidna   traka   in   ju   obrnili   tako,   da   sta   prepustila   čim   več   svetlobe   in   tako  

smo   ugotovili,   da   oba   oddajata   polarizirano   svetlobo   v   isti   smeri   –   kar   gre   skozi   en   trak,   gre  

tudi   skozi   drugega.   Potem   sem   jih   pa   vprašal,   kako   ugotovimo,   kaj   je   absolutna   smer  

polarizacije   za   točno   določen   kos   polaroida.   In   nihče   ni   vedel.   
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Vedel   sem,   da   to   ni   preprosto   vprašanje,   zato   sem   jim   dal   namig:   “Poglejte   skozi   okno,   kako  

se   svetloba   odbija   od   zaliva.”   Nihče   ni   odgovoril.   Vprašal   sem   jih,   če   vejo,   kaj   je   Brewsterjev  

kot.   Povedali   so   mi,   da   je   “kot   pri   katerem   je   svetloba,   ki   se   odbija   od   snovi,   ki   delno  

prepušča   svetlobo   popolnoma   polarizirana.”   “In   v   kateri   smeri   se   polarizira?”   “Pravokotno  

na   odbojno   ploskev.”   Pomislil   sem,   niti   sam   nisem   sposoben   na   to   odgovoriti   takoj,   oni   so   pa  

kar   ustrelili!   Pričakujoč   odgovor   sem   rekel   “No?”.   Nobenega   odgovora,   kljub   temu,   da   so   mi  

povedali   vse,   kar   so   potrebovali   za   oblikovati   odgovor.   Rekel   sem   naj   pogledajo   skozi   zaliv  

skozi   polaroid   in   naj   ga   prižgejo.   “Oooh   polarizirano   je!”.   Po   daljšem   spraševanju   sem  

ugotovil,   da   so   si   študentje   zapomnili   vse   definicije,   niso   pa   nikakor   razumeli,   kaj   pomenijo  

besede,   ki   so   jih   uporabljali.   Zato   so   lahko   odgovarjali   na   vprašanja,   kjer   so   se   naučili  

odgovor,   ko   sem   jim   pa   naročil   naj   pogledajo   vodo,   niso   imeli   pripravljenega   nobenega  

odgovora.’  

 

Študentje   so   poznali   odgovor   na   vsa   vprašanja,   ki   so   od   njih   zahtevala   neko   definicijo,   niso  

pa   razumeli   teh   definicij   in   jih   posledično   niso   bili   sposobni   uporabiti   v   katerem   koli   drugem  

kontekstu.   Razumevanje   je   namreč   tisto,   kar   nam   omogoči   poglobljeno   znanje   (posledica  

katerega   je   možnost   uporabe   v   različnih   kontekstih),   za   razumevanje   pa   je   potrebna   vsebinska  

naravnanost   do   znanja,   ki   ga   sprejemamo.   Vsebinska   naravnanost   nam   torej   omogoča   učenje  

z   razumevanjem,   kar   vodi   do   specializacije   na   nekem   področju   in   kar   nam   omogoča   uporabo  

naučenega   znanja   v   katerem   koli   kontekstu.   Če   to   povežemo   s   hipotezo   modularnih  

možganov,   ugotovimo,   da   je   bilo   pri   Feynmanovih   študentih   znanje   dostopno   samo   enemu  

modulu,   pri   učenju   na   vsebinski   način,   pa   je   znanje   dostopno   več   (morda   celo   vsem)  

modulom   oziroma,   morda,   do   tega   znanja   dostopajo   celo   domensko   specifični   mehanizmi,   ki  

sta   jih   omenila   Cosmides   in   Tooby   (1995).   Tukaj   se   torej   porodi   vprašanje   –   če   je   odnosna  

naravnanost   produkt   socialnega   modula,   kateri   modul   pa   omogoča   vsebinsko   naravnanost?  

Obstaja   nek   vsebinski   modul?   Je   vsebinska   naravnanost   res   produkt   domensko   splošnih  

mehanizmov   in   ne   produkt   nekega   modula?   Ali   je   vsebinska   naravnanost   produkt   modula,   ki  

integrira   informacije   iz   vseh   ostalih   modulov?   

 

Zaenkrat   se   moramo   še   vrniti   na   izvor   vsebinske   naravnanosti.   Meni,   da   je   vzniknila   oziroma  

se   razvila,   takrat,   ko   smo   ljudje   začeli   živeti   v   večjih   skupnostih   in   ko   nismo   več   bili  

samozadostni,   ampak   je   vsak   imel   svoj   poklic   oz.   svojo   obrt   –   nekdo   je   čevljar,   drugi   pek   itd.  

Masovna   razdelitev   dela   vodi   do   specializacije,   saj   specializacija   nudi   boljše   rezultate.   Takrat  
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so   najverjetneje   po   principu   naravne   selekcije,   ljudje,   ki   so   bili   možni   specializiranega  

učenja,   imeli   več   in   bolj   uspešne   potomce,   iz   česar   je   sledilo   to,   da   je   dandanes   večina   ljudi  

sposobna   specializacije   –   vsebinsko   naravnanega   učenja   na   specifičnem   področju.  

Pomembno   je   bilo   tudi,   da   je   specialistov   naslednik   sposoben   vsebinskega   učenja,   saj   v  

nasprotnem   primeru   nikoli   ne   bo   zmožen   biti   enakovreden   svojemu   učitelji   ali   ga   celo   preseči  

–   zmožen   bo   zgolj   ponavljati   za   njim.   Primer   iz   vsakdanjega   življenja:   dandanes   je   nešteto  

receptov   na   internetu   in   v   kuharskih   knjigah,   tako   da   lahko   kdorkoli   speče   kruh.   Vendar   tak  

kruh   najverjetneje   ni   tako   dober,   kot   kruh,   ki   ga   speče   mojster.   

Še   en   argument,   ki   podpira   hipotezo   specializacije   –   z   razvojem   izobrazbe   in   znanosti   se  

družba   pomika   proti   vse   večji   specializaciji.   Sam   proces   izobrazbe   je   dober   primer   –   iz   zelo  

splošnega   znanja   na   osnovni   in   srednji   šoli   preidemo   v   študij   znanstvene   discipline   na  

fakulteti,   kjer   magistriramo   iz   ozkega   področja   znotraj   te   discipline,   naš   doktorat   pa   je  

pogosto   še   bolj   zožan.   In   to   vidimo   tudi   ob   preučevanju   zgodovine   znanosti   –   včasih   so   bili  

znanstveniki   ljudje   kot   Leonardo   da   Vinci   –   vsestranski   učenjaki   –   dandanes   pa   so  

znanstveniki   specialisti   na   zelo   ozkem   področju.   

Torej,   vsebinska   naravnanost   nam   omogoča   osvojiti   specializirano   znanje,   kar   omogoča  

vrhunske   dosežke   in   izume,   kar   pa   pripomore   k   razvoju   družbe.   Seveda   pa   je   to   samo   eden  

izmed   aspektov   vsebinske   naravnanosti   –   smiselno   pa   je   sklepati,   da   je   mehanizem,   ki   je  

omogočil   specializirano   znanje   isti   mehanizem,   zaradi   katerega   lahko   nekdo,   ki   je   vsebinsko  

naravnan,   objektivno   sklepa   in   presoja   o   stvareh   izven   socialnega   konteksta.   Obstaja   pa   še  

ena   možna   razlaga   za   nastanek   vsebinske   naravnanosti,   ki   lahko   komplementira   hipotezo  

specializacije.   Dunbar   (1968)   je   v   svojem   raziskovanju   ugotovil,   da   je   150   neke   vrste   čarobna  

številka,   kar   se   tiče   človeških   skupnosti.   To   je   namreč   maksimalno   število   ljudi,   s   katerimi  

ima   lahko   ena   oseba   odnos.   V   skupnosti   do   150   ljudi   se   lahko   torej   vsi   poznajo   med   seboj   in  

kot   je   rekel   Dunbar   (1968):   “se   lahko   vzdržuje   red   zgolj   preko   vrstniškega   pritiska   (ang.   peer  

pressure)”.   Torej,   v   skupnostih   do   150   ljudi   ne   potrebujemo   formaliziranih   pravil   in   ustanov  

za   vzdrževanje   redu.   Vse   to   poteka   neformalno,   na   osebni   ravni   oziroma   na   ravni   podskupin,  

ki   sestavljajo   to   skupnost.   V   večjih   skupnostih   pa   to   ni   več   možno,   saj   pravilo   “vsak   pozna  

vsakega”   ne   drži   več   –   posledično   se   reda   ne   more   vzdrževati   na   osebni   ravni   in   so   potrebna  

formalizirana   pravila   in   ustanove,   ki   vzdržujejo   red.    Ko   se   formalizira   pravila   in   določenim  

skupinam   dodeli   status   vzdrževalcev   redu,   takrat   je   potrebna   vsebinska   naravnanost,   saj   mora  

biti   zakon   enak   za   vsakega   posameznika   –   ne   glede   na   to,   kdo   so   njegovi   prijatelji   oziroma  

sorodniki.   
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7.4.   Posnemanje   vsebinske   naravnanosti   kot   ena   izmed   funkcij   socialnega   modula   (in  

odnosne   naravnanosti)  

 

V   poglavju   o   socialni   zaželenosti   vsebinske   naravnanosti   sem   omenil   možnost   posnemanja  

vsebinske   naravnanosti.   Če   velja,   da   je   vsebinska   naravnanost   res   socialno   zaželena   in   da  

obstaja   socialni   modul,   katerega   naloga   je   uravnavati   položaj   organizma   v   družbi,   njegov  

produkt   pa   je   med   drugim   tudi   odnosna   naravnanost;   potem   lahko   zaključimo,   da   je  

posnemanje   vsebinske   naravnanosti   ena   izmed   strategij,   ki   se   jih   poslužujemo,   ko   smo  

odnosno   naravnani,   ampak   želimo   biti   obravnavani   kot   vsebinsko   naravnani.   

Rezultati   so   pokazali   diskrepanco   med   odgovarjanjem   soraziskovalcev   na   vprašalnik,  

njihovimi   samoocenami   na   intervjujih   in   našimi   ocenami,   v   kolikor   soraziskovalci   niso  

dosegli   odnosnega   rezultata   na   vprašalniku.   To   je   možno   razmeroma   enostavno   pojasniti   s  

pomočjo   integracije   hipoteze   socialne   zaželenosti   vsebinske   naravnanosti   in   hipoteze  

odnosnega   posnemanja   vsebinske   naravnanosti.   Sicer   soraziskovalci   niso   rabili   “zavajati”  

opazovalcev   glede   svoje   naravnanosti,   je   pa   socialna   zaželenost   vseeno   dovolj   močen   pritisk  

tudi,   če   “zavajamo”   samo   same   sebe.   Omenil   sem,   da   naj   bi   bilo   posnemanje   vsebinske  

naravnanosti   ena   izmed   funkcij   odnosne   naravnanosti.   In   ne   samo   to   –   upam   si   trditi,   da   je  

večina   človeškega   komuniciranja   ravno   to   –   odnosno   komuniciranje,   hkrati   se   pa  

pretvarjamo,   da   smo   vsebinsko   naravnani.   

 

Ampak,   zakaj   bi   se   sploh   pretvarjali?   Zakaj   ne   moremo   biti   odkriti   glede   svoje   odnosne  

naravnanosti   oziroma,   zakaj   nismo   preprosto   resnično   vsebinsko   naravnani?   Mislim,   da  

obstaja   več   razlogov:  

 

● Hipoteza   “izogibanje   izključenosti”:   Značilnost   odnosnega   komuniciranja   je   to,   da  

nekdo   ne   bo   spremenil   mnenja   na   podlagi   argumentov   in   dejstev,   temveč   na   podlagi  

apeliranja   na   avtoriteto,   konsenz   in   čustvenega   pritiska.   Nekdo,   ki   se   želi   odkrito  

vsebinsko   pogovarjati,   posledično   ne   bo   stopil   v   debato   z   nekom,   ki   je   odkrito  

odnosno   naravnan.   Posnemanje   vsebinske   naravnanosti   je   torej   strategija,   s   katero  

poskrbimo   za   vključenost   v   debate   (in   najbrž   tudi   druge   družbene   rituale,   kjer   se   od  

udeležencev   pričakuje   vsebinsko   naravnanost).   

● Hipoteza   “best   of   both   worlds”:   Nekdo,   ki   odnosno   naravnanost   prikriva   tako,   da  

posnema   vsebinsko,   je   deležen   pozitivnih   posledic   vsebinske   naravnanosti   (vsebinsko  
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je   socialno   zaželeno   –   ljudje   te   zaznavajo   bolj   pozitivno)   izogne   se   pa   negativnim  

posledicam.   Te   pa   so   naslednje   –   nekdo,   ki   je   resnično   vsebinsko   naravnan   v   neki  

socialni   interakciji   ali   debati,   je   pripravljen   spremeniti   svoje   mnenje   glede   česarkoli,   v  

kolikor   spozna,   da   njegovo   trenutno   prepričanje   ni   veljavno.   To   ni   težko,   ko   gre   za  

neko   nepomembno   prepričanje,   je   pa   zelo   težko,   ko   gre   za   neko   temeljno   prepričanje,  

okrog   katerega   je   zgrajena   posameznikova   identiteta.   Zato   je   veliko   lažje   biti   odnosno  

naravnan   in   se   samo   pretvarjati,   da   smo   vsebinski.   

 

V   tem   razdelku   že   ves   čas   impliciramo,   da   tudi   odkrita   odnosna   naravnanost   ni   rešitev.   To   pa  

zato,   ker   je   v   sodobni   družbi   vsebinska   naravnanost   nujna   za   normalno   delovanje   družbe.   V  

skupinah   opic   in   tudi   v   človeških   plemenskih   družbah   seveda   zadošča   odnosna   naravnanost,  

vendar   se   sodobne   človeške   družbe   pomembno   razlikujejo.   Temeljni   koncepti   naše   družbe,  

kot   so   znanstvena   metoda,   meritokracija   in   enakost   pred   zakonom   so   zelo   “vsebinski”,   kar  

namiguje   na   to,   da   je   vsebinska   naravnanost   zelo   pomembna.   Vendar   menimo,   da   je   to,   kar   v  

resnici   ohranja   integriteto   naše   družbe    iluzija   vsebinske   naravnanosti,    zaradi   katere   lahko  

prezremo   določene   nepravičnosti.   Obstaja   veliko   nenapisanih   pravil   oziroma   nezavednih  

dogovorov,   ki   ne   bi   več   bili   možni,   če   bi   se   vsi   obnašali   odkrito   odnosno.   Vzemimo   primer  

ocenjevanja   v   šoli   –   veliko   nas   je   že   imelo   izkušnjo,   da   si   je   učitelj   ali   profesor   v   šoli   zelo  

hitro   ustvaril   vtis   o   svojih   učencih   in   na   podlagi   tega   začetnega   vtisa   dajal   prilagojene   ocene.  

Nekateri   tako   postanejo   “učiteljevi   ljubljenčki”,   drugi   pa   nikakor   ne   morejo   pokazati,   da  

znajo   več   kot   za   2.   Odličnjaku   marsikateri   učitelj   pogleda   skozi   prste,   če   kdaj   slučajno   zna  

nekoliko   slabše   in   mu   vseeno   dodeli   oceno   5.   Podoben   je   tudi   fenomen   dvojke   skozi   prste,  

kjer   učitelj   učenčevo   delo   oceni   z   dve,   zato   ker   ga   ne   želi   več   mučiti   –   čeprav   si   te   ocene   ne  

zasluži.   Tukaj   zgleda,   da   je   učitelj   ocenjeval   na   podlagi   pokazanega   znanja   (vsebinsko),   v  

resnici   pa   je   ocenjeval   na   podlagi   predstave   o   učencu   ali   pa   iz   usmiljenja   

Če   bi   vsi   bili   odkrito   odnosni,   bi   se   hitro   izkazalo,   da   naša   družba   ni   tako   pravična,   kot   se   zdi  

na   prvi   pogled,   kar   bi   imelo   zelo   negativne   posledice   za   našo   kvaliteto   življenja   in   nadaljnji  

razvoj   družbe.   Einstein   (2005)   v   svoji   knjigi   How   I   see   the   world   poda   citat,   v   katerem  

prepoznamo   izpostavitev   neizmernega   pomena   tega,   čemur   bi   mi   rekli   vsebinska  

naravnanost.   Parafraziram:   

● Družba   in   vključenost   vanjo   sta   zelo   pomembni   za   razvoj   posameznika,   saj   bi   brez  

socializacije   človek   ostal   veliko   bolj   primitiven   in   živalski.   A   vendar   družabnost   ni  

naša   največja   prednost   –   to   je   ustvarjalnost,   ki   pa   izvira   iz   posameznika,   ne   iz   družbe.  
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Vsi   izumi   in   ideje,   ki   so   omogočili   razvoj   naše   družbe,   so   prišli   od   enega   samega  

ustvarjalnega   posameznika.   

Torej,   odnosna   naravnanost   je   tista,   ki   omogoča   osnovni   razvoj   in   preživetje   posameznika;  

vendar   je   razvoj   družbe   pogojen   z   vsebinsko   naravnanostjo,   s   katero   ustvarjalni   posamezniki  

producirajo   nove   izume,   ideje   in   vrednote,   s   pomočjo   katerih   lahko   družba   napreduje.   

 

Posnemanje   oziroma   pretvarjanje   vsebinske   naravnanosti   se   manifestira   tudi   v   drugih  

kontekstih.   Dober   primer   so   prijateljske   skupine   in   tudi   druge,   večje   skupine,   z   jasnejšo  

identiteto.   V   prijateljskih   skupinah   se   pogosto   uporablja    skupno   vsebino    –   to   so   “interne  

fore”,   sleng   in   obujanje   skupnih   spominov   –   v   namen   krepitve   odnosa   in   skupinske  

pripadnosti.   Podobni   fenomeni   se   pojavijo   v   skupinah,   ki   so   oblikovane   okrog   neke   ideje,   ki  

je   uporabljena   kot   temelj   skupinske   identitete   (npr.   politične   skupine).   Velikokrat   se   zgodi,   da  

člani   te   skupine   tej   ideji   ne   sledijo   več   zgolj   vsebinsko,   ampak   ji   začnejo   slediti   odnosno.   Ta  

ideja   postane   temeljni   del   identifikacije   za   pripadnike   te   skupine   in   se   ji   zato   ne   morejo  

odpovedati,   hkrati   pa   to   idejo   uporabijo   kot   prepoznavni   znak,   ki   jih   ločuje   od   drugih   skupin.  

Kljub   temu   pa   se   ves   čas   obnašajo,   kot   da   je   njihova   pripadnost   ideji   povsem   vsebinska.  

Skratka,   posnemanje   vsebinske   naravnanosti   je   smiselno   za   nekoga,   ki   je   odnosno   naravnan  

in   se   zaveda   socialne   zaželenosti   vsebinskosti,   je   pa   tudi   povsem   naravni   rezultat   skupinske  

dinamike,   saj   omogoča   boljšo   povezanost   in   prepoznavnost   skupine.   

 

7.5.   Primernost   fenomenološkega   intervjuja   kot   metode   za   ugotavljanje   naravnanosti   v  

luči   posnemanja   in   socialne   zaželenosti   vsebinske   naravnanosti  

 

Ob   primerjavi   rezultatov   na   vprašalniku,   samoocen   soraziskovalcev   na   intervjujih   in   mojih  

končnih   ocen   naravnanosti   soraziskovalcev   na   podlagi   intervjujev,   sem   ugotovil,   da   se   ocene  

naravnanosti   v   povprečju   gibajo   k   vedno   bolj   odnosnim   –   rezultati   na   vprašalniku   so   bili  

najbolj   vsebinski,   moja   ocena   na   podlagi   elementov   doživljanja,   ki   smo   jih   identificirali   na  

intervjujih,   pa   je   bila   najbolj   odnosna.   Obstaja   možnost,   da   nekateri   ljudje   morda   pri   sebi   ne  

prepoznajo   odnosne   naravnanosti.   Morda   se   sliši   paradoksalno,   ampak   še   vedno   mislim,   da  

obstaja   možnost,   da   nekdo,   ki   je   večinoma   odnosno   naravnan,   tega   ne   prepozna   –   saj   to   ni  

pomembno   odstopanje   od   “vsakdanjega”   doživljanja.   Nekdo,   ki   pa   teži   bolj   k   vsebinski  

naravnanosti,   bo   lažje   prepoznal   situacijo,   kjer   je   bil   odnosno   naravnan,   saj   je   to   odstopanje  

od   vsakdanjega   doživljanja.   Iz   tega   lahko   morda   izpeljemo,   da   je   vsebinska   naravnanost   v  
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resnici   predpogoj,   da   oseba   pri   sebi   zazna   odnosno   naravnanost.   Samo   z   decentracijo   do  

katere   pride   pri   vsebinski   naravnanosti   prepoznamo   egocentričnost   oziroma   sociocentričnost  

pretekle   odnosne   naravnanosti.   To   je   zaenkrat   samo   hipoteza,   vendar   sem   s   tem   hkrati   tudi  

ugotovil,   kako   uporaben   je   fenomenološki   pristop.   

 

V   kolikor   udeleženci   na   samoocenjevalnih   pripomočkih   odgovarjajo   vsaj   delno   socialno  

zaželeno,   je   prvoosebni   pristop   veliko   boljši,   saj   tam   dostopamo   do   čistega   doživljanja   –   če  

imamo   prave   soraziskovalce,   morda   celo   brez   interpretacij   ali   prirejanja.   S   pomočjo  

predstavitve   naravnanosti   poskrbimo   tudi,   da   soraziskovalci   postanejo   pozorni   nanje   in  

posledično   opazijo   oziroma   prepoznajo   elemente   doživljanja,   ki   jih   sicer   ne   bi.   Oceno  

naravnanosti   pa   lahko   na   koncu   konstruiramo   iz   elementov   doživljanja,   ki   nam   jih   podajo  

soraziskovalci.   Pomembno   je   izpostaviti,   da   tako   kot   lahko   2   situaciji   iz   tretjeosebnega   vidika  

izgledata   enaki,   pa   doživljajsko   nista,   obstaja   tudi   možnost,   da   dve   doživljajski   epizodi   na  

prvi   pogled   izgledata   enaki,   vendar   poglobljeno   preučevanje   pokaže,   da   je   naravnanost  

popolnoma   drugačna,   ker   se   razlikujeta   po   izviru.   Primer   sta   dve   epizodi   enega   izmed   mojih  

soraziskovalcev.   V   obeh   primerih   je   šlo   za   poskus   spomina   nečesa   po   tem,   ko   je   zagledal  

neko   osebo.   Najprej   sem   mislil   (in   tudi   soraziskovalec   je   to   izjavil),   da   sta   to   popolnoma   isti  

situaciji,   vendar   se   je   izkazalo,   da   se   je   doživljanje   pomembno   razlikovalo   v   enem   aspektu   -  

izvoru   želje   se   spomniti.   V   eni   situaciji   je   bil   izvor   želje   občutek,   da   bi   on   moral   to   osebo  

poznati   in   zakaj   se   tega   ne   more   spomniti   –   želel   je   zgolj   potešiti   željo   po   uspešnem   priklicu.  

V   drugi   situaciji   pa   se   je   želel   spomniti,   kaj   mu   je   sodelavec   pred   par   dnevi   povedal,   da   bo  

počel   čez   vikend,   zato   da   ga   lahko   ob   naslednjem   srečanju   vpraša,   kako   je   bilo   (ker   je   to  

kolegialna   in   vljudna   gesta).   
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7.6.   Eksploracija   naravnanosti   kot   lastnosti   situacije  

 

V   poglavju   problem   sem   omenil,   da   si   predstavljam   naravnanost   kot   koncept   z   več   možnimi  

definicijami.   V   tem   poglavju   se   bomo   poglobili   v   naravnanost   kot   lastnost   situacije   –   kako  

situacijski   kontekst   “vsili”   določeno   naravnanost   osebi,   ki   se   znajde   v   neki   situaciji.   

 

Kontekst   lahko   močno   vpliva   na   doživljanje   situacije.   Lažje   si   je   predstavljati   odnosni  

kontekst,   ko   se   znajdemo   v   situaciji,   kjer   je   odnos   močno   hierarhično   formaliziran   (učitelj   –  

učenec,   starš   –   mladoletni   otrok,   delodajalec   –   delavec)   je   po   mojem   mnenju   težko   biti  

popolnoma   vsebinsko   naravnan,   saj   odnosni   kontekst   vrši   pritisk   in   preprečuje,   da   bi   se  

svobodno   izražali.   Druga   vrsta   situacij,   kjer   kontekst   močno   vpliva   na   doživljanje,   so  

impulzivni   prepiri   z   neznanci,   kot   npr.   primer   spora   med   voznikoma   na   avtocesti,   ki   sem   ga  

podal   v   poglavju   Problem.   Značilnost   te   vrste   situacije   je   močan   čustveni   naboj,   zaradi  

katerega   smo   avtomatično   odnosno   naravnani.   Tretja   vrsta   situacij   pa   morajo   biti   situacije,  

kjer   kontekst   narekuje   vsebinsko   naravnanost,   vendar   je   te   težje   najti.   Če   vzamemo   primer  

reševanja   izpita   –   mislim,   da   bi   večina   ljudi   to   vzela   kot   situacijo,   ki   nas   usmerja   v   vsebinsko  

naravnanost,   vendar   lahko   na   izpitu   odgovarjamo   tudi   odnosno   –   tako   da   preprosto  

povzamemo   odgovor,   ki   smo   ga   videli   v   učbeniku   oziroma   nam   ga   je   podal   profesor.   Zato  

mislim,   da   so   resnično   vsebinske   samo   situacije,   kjer   moramo   reševati   abstraktne   probleme   -  

podobne   tistemu,   ki   sta   jih   opisovala   Cosmides   in   Tooby   (1995)   ter   problemom,   s   katerimi   so  

kognitivni   psihologi   v   koncu   20.   stoletja   preverjali   racionalnost   ljudi.   To   nas   postavi   pred  

zanimivo   dilemo.   Če   so   situacije   reševanja   abstraktnih   problemov   take,   ki   osebo   usmerijo   v  

vsebinsko   naravnanost,   pomeni   neuspešnost   pri   reševanju   nesposobnost   vsebinske  

naravnanosti?   

 

Če   se   vrnemo   k   situacijam   z   močnim   odnosnim   kontekstom,   omenili   smo,   da   so   to   pogosto  

situacije,   kjer   je   odnos   med   udeležencema   hierarhičen   in   močno   formaliziran.   Ampak   mislim,  

da   močan   odnosni   kontekst   ne   obstaja   zgolj   kot   predefinirana   stvar,   ampak   lahko   vznikne  

sam   od   sebe,   tudi   med   dvema   osebama,   ki   naj   bi   bili   veliko   bolj   medsebojno   enakopravni.  

Watzlawick   idr.   (1995)   podajo   primer   spora   dveh   študentov   o   tem,   koliko   elektronov   ima  

uran   (92   ali   94).   To   je   na   videz   čisto   vsebinski   spor,   vendar   pa   razrešitev   tega   spora   ustvari  

odnosni   kontekst.   Eden   izmed   študentov   je   imel   prav,   drugi   pa   se   je   motil   –   kar   pomeni,   da   je  

tisti,   ki   je   imel   prav   (začasno   in   v   tem   kontekstu)   zdaj   “nadrejen”   tistemu,   ki   se   je   motil.   
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Podobna   situacija   je   nastala   v   enem   izmed   intervjujev   z   mojimi   soraziskovalci.   To   je   bil   moj  

prvi   intervju   s   to   osebo   in   tudi   prvi   intervju   nasploh.   Soraziskovalca   sem   vprašal,   kaj   je  

mavrica.   Pred   tem   pa   sem   izjavil:   “Zdaj   te   bom   vprašal   nekaj   zelo   neumnega”.   S   to   izjavo  

sem   nevede   ustvaril   odnosni   kontekst,   saj   je   soraziskovalec   zaradi   tega   doživljal   vprašanje  

kot   čisto   trivialno   in   posledično   imel   občutek,   da   mora   biti   odgovor   zelo   enostavno   oblikovati  

–   ker   se   pa   njegovo   doživljanje   oblikovanja   odgovora   ni   ujemalo   s   tem   občutkom,   je   temu  

sledil   pritisk   in   občutek   negotovosti.   Ko   mi   je   odgovoril   pa   je   doživljal   pričakovanje   in   željo  

po   potrditvi   ter   strah   pred   zavrnitvijo   odgovora.   Iz   konteksta,   ki   bi   ga   morala   oba   doživljati  

kot   enakopravnega   in   sproščenega,   je   nastal   pritisk   zaradi   komentarja,   ki   je   soraziskovalcu  

dal   občutek   nekega   “preverjanja   znanja”.   

 

Watzlawick   idr.   omenijo,   da   je   odnosni   nivo   sporočila   tisto,   kar   opisuje   sporočevalca   oziroma  

odnos   med   sporočevalcem   in   prejemnikom   (1995).   Sicer   se   naša   konceptualizacija   distinkcije  

O-V   ne   sklada   popolnoma   z   Watzlawickovo   (kot   sem   že   omenil,   mi   namreč   predpostavljamo  

obstoj   popolnoma   vsebinske   in   popolnoma   odnosne   naravnanosti,   po   njihovem   pa   ima   vsako  

sporočilo   tako   odnosni   kot   vsebinski   del.   Poleg   tega   pa   seveda   oni   govorijo   o   lastnostih  

sporočila ,   mi   pa   govorimo   o   naravnanosti   kot   elementu   doživljanja,   lastnosti   osebe   in  

situacije),   ampak   menim,   da   v   tem   primeru   to   zelo   dobro   povzame   dinamiko   tovrstnih  

situacij.   Situacija   sama   sproži   odnosno   naravnanost   takrat,   ko   je   odnos   med   udeležencema  

zelo   formaliziran,   kar   preprečuje   sproščeno   vsebinsko   komuniciranje   in   takrat,   ko   se   sredi  

vsebinskega   komuniciranja   zgodi   nekaj,   kar   redefinira   odnos   med   udeležencema.   To   vodi   do  

odnosne   reakcije   prejemnika   sporočila   in   se   ne   razreši,   dokler   se   odnos   spet   ne   ustali.   

O   podobni   dinamiki   je   govoril   tudi   Berne   (1973)   v   svoji   koncepciji   transakcij.   Tukaj   je  

najbolj   zanimiv   koncept   križnih   transakcij   (ang.   crossed   transactions).   Križne   transakcije  

izgledajo   tako   (primer):  

● komunikacijska   situacija   z   dvema   udeležencema,  

● prvi   ustvari   sporočilo   v   svojem   ego   stanju   starša   in   ga   nameni   ego   stanju   otroka  

drugega   udeleženca,  

● drugi   udeleženec   ne   odgovori   komplementarno   (torej,   iz   svojega   otroka   staršu  

prvega),   temveč   nekako   drugače   –   ali   obrne   vloge   ali   pa   odgovori   kot   odrasli,  

● to   vodi   do   nesporazuma   ali   spora,  

● ta   spor   se   zgladi   šele,   ko   se   transakcija   spremeni   v   komplementarno   (komplementarne  

so   tiste   transakcije,   kjer   se   oba   udeleženca   držita   istega   vzorca   transakcije;   torej   npr.  

sporočevalec   začne   s   transakcijo   odrasli   –   odrasli,   prejemnik   odgovori   na   enak   način  
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ali   pa   sporočevalec   začne   s   transakcijo   starš   –   otrok,   prejemnik   se   odzove   s  

transakcijo   otrok   –   starš).  

 

Tukaj   v   bistvu   gre   spet   za   redefinicijo   odnosa,   saj   prejemnik   (namenoma   ali   pa   ne)   zavrne  

koncepcijo   odnosa,   ki   jo   predlaga   sporočevalec,   tako   kot   to   opišejo   tudi   Watzlawick   idr.  

(1995).   

Podam   lahko   še   en   primer   iz   intervjujev.   Soraziskovalec   (naj   mu   bo   ime   S)   je   pripovedoval   o  

pogovoru   s   sošolcem   (naj   mu   bo   ime   C),   kjer   sta   se   pogovarjala   o   tem,   da   se   je   S   odločil  

vpisati   na   magistrski   študij,   C   pa   ne.   C   je   podal   veliko   argumentov,   zakaj   je   magistrski   študij  

nima   smisla   in   je   boljše   se   takoj   zaposliti,   s   katerimi   se   je   S   strinjal.   Toda   S   je   bil   že   vnaprej  

odločen,   da   bo   magistriral,   ne   samo   diplomiral.   C   ga   je   nato   vprašal,   zakaj   sploh   gre   na  

magisterij.   S   se   je   zavedal,   da   je   resnični   razlog   to,   da   se   je   ob   vpisu   na   študij   odločil,   da   bo  

naredil   tudi   magisterij,   vendar   tega   ni   rekel   na   glas.   Zdelo   se   mu   je,   da   je   C   s   svojo  

argumentacijo   postavil   “pravila”   pogovora,   ki   pravijo,   da   mora   dobro   in   smiselno  

argumentirati   svojo   odločitev   (in   njegov   razlog   ni   ustrezal   tem   pravilom   –   ta   pravila   se   zdijo  

zelo   “vsebinska”,   razlog   pa   je   bil   bolj   odnosne   narave),   zato   je   odgovoril   v   smislu,   da   gre   na  

magisterij   zato,   da   poglobi   svoje   znanje.   

Tukaj   je   šlo   za   enakopraven   odnos   (prijateljski),   ki   pa   bi   to   nehal   biti,   če   bi   S   podal   razlog,   ki  

bi   ga   C   lahko   hitro   ovrgel.   S   bi   izgubil   ta   argument   in   postal   podrejen   v   tem   odnosu.   

 

Če   povzamemo,   določene   situacije   ustvarijo   močan   odnosni   kontekst   same   po   sebi   –   to   so  

situacije,   kjer   pride   do   spora   z   močnim   čustvenim   nabojem,   situacije,   kjer   je   odnos   med  

sogovornikoma   hierarhičen   in   zelo   formaliziran   (pravila   odnosa   so   dobro   definirana)   in  

situacije,   kjer   se   sredi   interakcije   odnos   spremeni.   V   takih   situacijah   je   zelo   težko   biti  

vsebinsko   naravnan,   saj   je   odnos   med   osebama   pogosto   pomemben   del   doživljanja   obeh   ali  

pa   vsaj   “podrejene”   osebe.   Morda   je   pa   lahko   “nadrejena”   oseba   v   taki   situaciji   vseeno  

vsebinska.   Odnosni   kontekst   pa   lahko   tudi   vznikne   sam   od   sebe,   v   situacijah,   kjer   je   nekdo  

vsebinsko   naravnan,   ampak   pride   do   (ne)namernega   poskusa   redefinicije   odnosa,   kar   sproži  

odnosno   naravnanost,   saj   komuniciranje   ni   več   zgolj   vsebinske   narave.   
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7.7   Sodobna   družba   skozi   prizmo   distinkcije   med   vsebinsko   in   odnosno   naravnanostjo   

 

Naravnanost   lahko   pripišemo   doživljanju   posameznika   v   izbrani   doživljajski   epizodi,   lahko  

jo   najdemo   v   posameznikovih   tendencah   dojemanja   sveta   in   interakcije   s   svetom   in   lahko   jo  

tudi   dodelimo   tudi   situaciji.   Torej,   starš,   ki   posluša   otroka,   kako   mu   razlaga   svojo   magistrsko  

tezo,   ampak   je   v   tej   situaciji   predvsem   hvaležen,   da   se   končno   lahko   o   nečem   pogovarja   s  

svojim   otrokom,   je   odnosno   naravnan.   Nekdo,   ki   na   splošno   v   večini   situacij   doživlja  

sogovornika   kot   bolj   pomemben   usmerjevalni   element   od   teme   pogovora,   je   odnosno  

naravnan.   Situacijo,   kjer   šef   vpraša   enega   od   svojih   podrejenih   za   “mnenje   o   novi   frizuri”,   ta  

podrejeni   težko   doživlja   vsebinsko,   saj   mora   odgovoriti   primerno   svojemu   odnosu   s   šefom   in  

jo   zato   uvrščamo   pod   situacije,   ki   vsilijo   odnosno   naravnanost.   Kaj   pa,   če   je   (vsebinska   ali  

odnosna)   naravnanost   lahko   tudi   lastnost   družbe   –   ali   družbena   vrednota?   

 

Govorili   smo   že   o   socialni   zaželenosti   (vedenjskih   manifestacij)   vsebinske   naravnanosti   in  

mislimo,   da   je   to   nekaj   zelo   podobnega.   Za   neko   družbo   lahko   rečemo,   da   je   vsebinsko  

naravnana   takrat,   ko   vrednote,   običaji   in   socialni   konsenz   reflektira   vsebinsko   naravnanost  

(in   obratno   velja   za   odnosno).   To   pa   velja   takrat,   ko   so   te   vrednote   običaji   in   socialni   konsenz  

taki,   kot   bi   jih   imel   nek   človek,   ki   je   vsebinsko   naravnan   (in   obratno   velja   za   odnosno).  

Menimo,   da   so   znaki   odnosno   naravnane   družbe   v   primerjavi   z   vsebinsko   naravnano   družbo  

naslednji:  
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Tabela   8:   Primerjava   odnosno   in   vsebinsko   naravnane   družbe  

 Odnosno   naravnana   družba  Vsebinsko   naravnana   družba  

Čigavo   mnenje   glede   nekega  

družbenega   problema   več  

velja  

Mnenje   nekoga,   na   katerega  

je   ta   problem   vplival   (ker   je  

subjektivno).  

Mnenje   neodvisnega  

opazovalca   (ker   je  

objektivno)  

Temelj   poglavitnih   ideoloških  

predpostavk  

Socialni   konsenz   oziroma  

zapoved   neke   avtoritete  

(Znanstveno)   preverjena  

dejstva  

Družbena   mobilnost  Preko   poznanstev  Preko   dosežkov  

Pravila  Nenapisana   in   odvisna   od  

tega,   kdo   si.  

Jasno   opredeljena   in   enaka   za  

vse.  

Socialno   zaželeno   obnašanje  Izkazovanje   odnosne  

naravnanosti   (tribalizem)  

Izkazovanje   vsebinske  

naravnanosti   (zanikanje  

tribalizma)  

 

 

Veliko   ideoloških   nesporazumov,   ki   označujejo   sodobno   družbo,   postane   bolj   smiselnih,   če  

nanje   pogledamo   kot   nesporazum   v   naravnanosti   ali   pa   zgolj   odnosni   nesporazum.   Zelo  

redko   se   zgodi,   da   gre   v   teh   debatah   resnično   za   vsebinsko   komuniciranje.   Vzemimo   primer  

debate   med   pripadniki   religij   (na   zahodu   ponavadi   krščanstva)   in   ateisti.   Vera   je   zelo   očitno  

odnosna   stvar   –   seveda   obstajajo   svete   knjige,   kot   je   Biblija,   vendar   njihove   vsebine   ne  

moremo   preveriti,   zato   je   veroizpoved   za   večino   ljudi   stvar   vere   in   ne   racionalne   presoje.  

Čeprav   je   vera   za   večino   ljudi   odnosne   narave,   ne   morem   popolnoma   izključiti   obstoja   ljudi,  

ki   so   na   vsebinski   način   prišli   do   svoje   vere.   Morda   obstajajo   določeni   teologi,   ki   so   se   dovolj  

(vsebinsko)   poglobili   v   neko   veroizpoved,   da   so   zmožni   popolnoma   vsebinsko   argumentirati  

svojo   vero.   Toda   vrnimo   se   k   splošni   ideji   odnosne   vere.   Če   je   vera   v   Boga   stvar   odnosne  

naravnanosti,   potem   je   tudi   nasprotje   vere   (ateizem)   stvar   odnosne   naravnanosti.   V   angleščini  

obstaja   izrek:   “Absence   of   evidence   is   not   evidence   of   absence.”   Kar   pomeni,   da  

pomanjkanje   dokazov   za   obstoj   nečesa,   ni   dovoljšen   pogoj   za   trditev,   da   ta   stvar   ne   obstaja.  
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Oblika   ateizma,   ki   ji   lahko   rečemo   militantni   ateizem,   je   torej   tudi   odnosne   narave   (ni   pa  

nujno,   da   to   velja   za   vsako   vrsto   ateizma)   –   je   primer   uporabe   neke   vsebine   za   opredelitev  

skupinske   identitete,   kot   sem   podal   primer   v   poglavju   Posnemanje   vsebinske   naravnanosti.  

Poglavitni   spor   med   zagovorniki   religije   in   ateisti,   torej   ni   na   ravni   vsebine   (saj   je   tega  

praktično   nemogoče   zgladiti,   razen,   če   bi   obe   strani   priznali,   da   ne   moremo   vedeti,   ali   Bog  

obstaja   ali   ne)   ampak   na   ravni   odnosa.   Včasih   je   spor   tudi   te   vrste,   da   ateist   debatira   na  

vsebinski   ravni,   vernik   pa   na   odnosni   in   se   sklicuje   na   vse   pozitivne   stvari,   ki   jih   je   religija  

dosegla.   

Podobno   velja   za   politični   aktivizem.   Aktivizem   je   vsaj   delno   povsem   odnosno  

komuniciranje   (če   ne   popolnoma).   Aktivist   reče:   “Prenehajmo   z   mučenjem   živali!”,   njegov  

namen   pa   je,   da   ljudje   slišimo:   “Zelo   mi   je   mar   za   živali!”.   Toda   s   tem   ni   nič   narobe,   že   prej  

smo   omenili,   da   je   odnosno   komuniciranje,   pri   katerem   posnemamo   vsebinsko   naravnanost,  

temeljni   del   življenja   v   družbi.   Toda,   kaj   se   zgodi,   ko   se   družbene   vrednote   spreminjajo   in  

vsebinska   naravnanost   ni   več   socialno   zaželena   –   ljudje   se   niti   ne   pretvarjajo   več,   da   niso  

odnosno   naravnani   oziroma   si   ne   prizadevajo   biti   vsebinsko   naravnani?   

 

Če   velja,   da   vsebinska   naravnanost   pomaga   pri   oblikovanju   in   vzdrževanju   pravil,   ki   so   enaka  

in   pravična   za   vse   posameznike,   ki   živijo   v   družbi;   potem   bo   kulturni   premik   stran   od  

vsebinske   naravnanosti   pomenil   vse   manj   tovrstnega   presojanja   in   vedno   več   presojanja   na  

podlagi   identitete   in   skupinske   pripadnosti.   Od   razsvetljenstva   naprej   je   človeška   družba  

cenila   vsebinsko   naravnanost   in   vse   njene   manifestacije   –   znanstvena   metoda   in   znanstveno  

raziskovanje,   enakost   pred   zakonom,   enake   možnosti   za   vse   –   toda   dandanes   se   zdi,   da   se   od  

tega   spet   odmikamo.   Pogledati   je   treba   zgolj   politično   in   družbeno   klimo   zahodnih   držav  

(npr.   ZDA)   in   bomo   videli   nešteto   manifestacij   odnosne   naravnanosti,   vendar   se   v   to   ne   bomo  

posebej   poglabljali.   Pomislimo   raje,   zakaj   je   do   tega   sploh   prišlo   in   kaj   to   pomeni   za   življenje  

v   družbi.  

 

Kot   smo   že   omenili,   se   zdi,   da   od   razsvetljenstva   naprej   naša   družba   stremi   k   idealom  

vsebinske   naravnanosti   in   to   je   razvidno   tudi   iz   razvoja   družbe,   ki   se   je   sicer   zelo   pospešil   v  

20.   stoletju,   zdaj   pa   se   zdi,   da   se   ustavlja   oziroma   obrača   smer.   Tehnološki   napredki   se   sicer  

ne   ustavljajo   in   ne   izgleda,   da   bi   ljudje,   ki   so   zanje   zadolženi   imeli   namen   ustaviti   jih,   vendar  

imajo   pogosto   nepričakovan   vpliv   na   družbo.   Po   eni   strani   je   sodobni   svet   najbolj   prilagojen  

za   nekoga,   ki   je   ekstremno   vsebinsko   naravnan   (analogno   Baron-Cohenovemu   sistemizerju)  

–   primer   so   izjemno   uspešno   tehnološki   mogotci   iz   Silicon   Valley-a   (od   katerih   verjetno  
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nihče   ni   preveč   spreten   v   medosebnih   odnosih)   –   po   drugi   strani,   pa   se   ti   ljudje   morajo   gibati  

po   dveh   socialnih   svetovih,   resničnem   in   virtualnem   svetu   socialnih   omrežij.   Toda,   zakaj   je  

fenomen   Silicon   Valley   sploh   lahko   nastal?   Kaj   je   omogočilo   ljudem,   kot   so   Zuckerberg,  

Bezos,   Musk   itd.   tovrsten   uspeh?   

Če   se   je   družba   skozi   velik   del   naše   zgodovine   gibala   proti   vse   večji   specializaciji,   se   je   proti  

koncu   20.   stoletja   začela   gibati   tudi   proti   vse   večji   avtomatizaciji   in   digitalizaciji.   In   z  

avtomatizacijo   pride   tudi   formalizacija   pravil   (in   monopolizacija,   ampak   to   ni   toliko  

povezano   z   mojo   tezo).   Vedno   več   storitev   nam   je   na   voljo   brez   človeškega   kontakta,  

moramo   zgolj   izpolniti   elektronske   obrazce,   kjer   so   navodila   zelo   natančna.   In   ravno   ta  

družbeni   trend,   mislimo,   da   je   omogočil   ljudem,   kot   je   Elon   Musk,   da   se   razcvetijo.   

Tehnološki   razvoj   pa   vpliva   tudi   na   manifestacijo   odnosne   naravnanosti,   na   naš   socialni  

modul.   Slednji   namreč   procesira   položaj   organizma   v   skupnosti   –   kaj   se   pa   zgodi,   ko   je   to  

skoraj   eksplicirano   na   zaslonu,   v   obliki   števila   sledilcev,   všečkov   in   komentarjev?   Socialna  

omrežja   pomembno   spremenijo   družabno   življenje   človeka.   Kar   naenkrat   obstaja   virtualna  

skupnost,   ki   vsebuje   našo   primarno   vrstniško   skupino,   in   jo   še   razširi.   Poleg   tega   pa   nam  

omogočajo   se   vključiti   v   več   različnih   skupnosti,   s   katerimi   sploh   nimamo   stika   v   resničnem  

življenju.   To   vsekakor   vpliva   na   naše   procesiranje   socialnih   dražljajev   in   našega   položaja   v  

skupnosti.   Če   so   včasih   vsaka   šola,   vsaka   vas,   vsako   mesto   bili   sam   svoj   mikrokozmus   –   s  

svojo   družbeno   lestvico,   svojimi   nenapisanimi   pravili   in   svojimi   običaji,   zdaj   tega   ni   več.   Z  

digitalizaijo   je   vse   premešano.   Morda   ima   nekdo   največ   sledilcev   na   svoji   šoli,   vendar   jih   ima  

nekdo   iz   druge   šole   v   istem   mestu   več   –   kar   vseeno   spremeni,   kako   ta   oseba   dojema   sebe   in  

kako   to   osebo   dojemajo   drugi.   

Pomembno   je   tudi   izpostaviti   simulacijsko   naravo   socialnih   omrežij.   Če   je   včasih   naš   socialni  

modul   moral   procesirati   položaj   v   družbi   preko   resničnih,   “face   to   face”   interakcij,   dandanes  

dobimo   tovrstne   informacije   preko   numeričnih   reprezentacij   –   število   sledilcev   itd.   In   to   so  

hiper-dražljaji   –   ker   je   njihov   pomen   zelo   jasen,   zelo   jasno   in   nedvoumno   jih   lahko  

interpretiramo   –   število   sledilcev,   všečkov   in   komentarjev   so   zelo   direktni   pokazatelji   naše  

priljubljenosti   (taki,   ki   so   razumljivi   tudi   zelo   vsebinsko   naravnani   osebi),   ki   se   odraža   preko  

tega   koliko   ljudi   nam   namenja   pozornost.   Posledično   se   naučimo   iskati   te   hiper-dražljaje   in   to  

vodi   do   tega,   da   ne   iščemo   priljubljenosti,   ampak   iščemo    znake   priljubljenosti    –   ki   nam   dajo  

občutek,   da   smo   priljubljeni   –   kar   ni   eno   in   isto,   je   v   bistvu   zgolj   simulacija.   To   pomeni,   da   se  

na   socialnih   omrežjih   vedemo   na   način,   ki   bo   nagrajen   z   največ   znaki   priljubljenosti   –   primer  

so   “influencerji”,   ki   pridobivajo   (in   ohranjajo)   sledilce   z   vedno   bolj   seksualiziranimi   slikami.  

To   pa   zato,   ker   so   tudi   ljudje,   ki   gledajo   socialna   omrežja   hiperstimulirani   in   mora   zato  
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nadebudni   influencer   objavljati   vedno   bolj   ekstremne   slike,   da   ohrani   zanimanje   svojih  

sledilcev.   Socialni   mediji   na   nek   način   vse   privedejo   do   ekstrema.   Pretvarjanje   je   velik   del  

življenja   v   družbi.   Sami   smo   omenili   posnemanje   vsebinske   naravnanosti,   ampak   ideja,   da   v  

javnosti   ne   pokažemo   svoje   prave   podobe   obstaja   že   kar   nekaj   časa.   Če   se   vrnem   k  

simulacijski   naravi   socialnih   omrežij,   vidimo,   da   socialna   omrežja   to   pretvarjanje   še  

eskalirajo.   Če   smo   včasih   morali   nekaj   zares   početi,   da   smo   se   lahko   prikazali   kot   nekdo,   ki  

to   počne   (in   je   bilo   pretvarjanje   v   tem,   da   je   to   nekaj,   kar   nam   je   v   veselje);   se   dandanes   lahko  

samo   slikamo   ali   pa   posnamemo,   da   izgleda,   kot   da   smo   to   počeli,   v   bistvu   pa   smo   s   30  

sekundnim   izsekom   prikazali,   kot   da   smo   cel   dan   to   delali.   Skratka   spet   pridemo   do   vedenja,  

ki   je   nagrajeno   z   znaki   priljubljenosti,   ne   pa   s   “pravo”   priljubljenostjo,   ki   se   pa   pogosto  

manifestira   kot   pretvarjanje.   Zanimivo   je   tudi,   da   tako   kot   je   primarna   funkcija   jezikovnega  

komuniciranje   odnosne   narave,   to   velja   tudi   za   socialna   omrežja.   Twitter   je   omrežje   za   prenos  

čustev,   ne   informacij.   Facebook   je   omrežje   za   objavljanje   na   videz   vsebinskega   prispevka,   ob  

želji   za   odnosno   potrditev,   Instagram   pa   je   objavljanje   hiperdažljajev   v   zameno   za  

hiperindikatorje   priljubljenosti.   

 

Še   ena,   enako   pomembna   posledica   socialnih   omrežij   je   oblikovanje   odmevnih   dvoran   (ang.  

echo   chamber).   Na   internetu   obstajajo   skupnosti   za   praktično   karkoli   si   lahko   predstavljamo  

–   to   pomeni,   da   kdorkoli   lahko   najde   ljudi   s   sorodnimi   idejami.   Na   podlagi   tega   se   formirajo  

skupnosti   ljudi   s   sorodnimi   idejami,   ki   o   teh   idejah   debatirajo   samo   z   ljudmi,   ki   se   strinjajo   z  

njimi   –   to   še   bolj   utrdi   percepcijo   pravilnosti   te   ideje.   Rezultat   tega   so   ljudje   z   zelo  

izkrivljeno   percepcijo   širšega   socialnega   konsenza,   saj   jim   socialni   modul   pravi,   da   se   vsi  

ljudje   (s   katerimi   se   o   tem   pogovarjajo)   strinjajo   z   njimi,   v   resnici   pa   širša   družba   to   idejo  

zavrača.   To   je   seveda   posledica   vnosa   napačnih   podatkov   v   socialni   modul,   ki   procesira   samo  

podatke   ljudi   s   katerimi   smo   v   interakciji   –   včasih   je   to   bilo   150   ljudi   (Dunbar,   1968),   živečih  

v   bližini   in   je   socialni   modul   reflektiral   dejanski   konsenz   -–dandanes   je   pa   to   150   ljudi   iz  

povsem   različnih   sfer,   ki   nimajo   povezave   z   našim   fizičnim   okoljem.   

 

Mislim,   da   je   ravno   to   lahko   faktor,   ki   pripomore   k   pomikanju   družbenih   vrednot   proč   od  

vsebinske   naravnanosti   in   proti   odnosni   naravnanosti.   S   tem,   ko   vedno   več   ljudi   izoblikuje  

svoja   prepričanja   v   sferi   ljudi,   ki   se   strinjajo   z   njimi,   pride   do   radikalizacije   mnenj   –  

oblikujejo   se   različne   nasprotujoče   si   sfere   znotraj   javnega   mnenja   –   to   pa   vodi   do   še   večje  

težnje   po   identifikaciji   z   idejo,   kar   pa   smo   videli,   da   je   v   resnici   odnosna   naravnanost,   ki  

posnema   vsebinsko.   Drugi   faktor   pa   je   seveda   večja   heterogenost   družbe,   ljudje   smo   po  

96  
 



 

naravi   nekoliko   nezaupljivi   do   “neznancev”   (pripadnikov   našega   “outgroup-a”),   zato  

heterogenizacija   družbe   nujno   vodi   do   porasta   tribalističnih   sentimentov   med   ljudmi.   V  

kolikor   družbeni   konsenz   teži   k   vnovični   vzpostavitvi   socialne   zaželenosti   vsebinske  

naravnanosti,   se   lahko   ta   trend   obrne,   v   nasprotnem   primeru   pa   tribalizem   začne   prevladovati  

in   postopoma   se   socialni   konsenz   prevesi   na   stran   odnosne   naravnanosti   –   njene   manifestacije  

pa   še   bolj   podžgejo   tribalizem.   

 

Odnosna   naravnanost   (ki   je   produkt   socialnega   modula)   naj   bi   služila   kot   vodilo   za  

orientacijo   po   socialnem   svetu,   ampak   nas   dandanes   lahko   napačno   usmerja   zato,   ker   je  

sodobni   socialni   svet   tako   drugačen   od   tega,   ki   je   obstajal   še   20   let   nazaj.   Ta   spremenjeni   svet  

sicer   omogoča   določen   ekstremno   vsebinsko   naravnanim   ljudem,   da   dosežejo   uspeh,   ki   ga  

nikoli   prej   ne   bi   bili   sposobni   –   pa   vendar   ima   tudi   veliko   negativnih   posledic.   

8.   SKLEP  

Pokazali   smo   torej   smiselnost   pojma   naravnanosti   in   razdelitve   le-te   na   spekter,   ki   se  

razprostira   med   skrajno   vsebinsko   in   skrajno   odnosno   naravnanostjo   ter   vključuje   vmesne  

naravnanosti:  

● odnosna   naravnanost,   ki   obdaja   manj   izrazito   vsebinsko   naravnanost;   

● vsebinska   naravnanost,   ki   se   filtrira   skozi   manj   pomembno   odnosno;   

● prehodna   naravnanost   V-O;   

● prehodna   naravnanost   O-V.  

Prav   tako   je   ta   pojem   smiseln   skupni   imenovalec   za   različne   teorije,   ki   inkorporirajo  

dihotomno   razdelitev   raznih   aspektov   človeške   kognicije   in   vedenja:   Baron-Cohen   govori   o  

tipih   možganov   ( sistemizer    in    empatizer ),   Piaget   govori   o   egocentričnem   in   decentriranem  

mišljenju,   Dunbar   poudari,   da   je   jezikovno   komuniciranje   bilo   prvotno   orodje   za   oblikovanje  

in   ohranjanje   zavezništev,   šele   kasneje   je   postalo   orodje   za   prenos   informacij   o   svetu.   Model  

verjetnosti   elaboracije   opiše   dve   poti   prepričevanja,   centralno   in   periferno.   To   je   le   nekaj  

teorij,   a   vse   se   lahko   lepo   uvrsti   pod   distinkcijo   vsebinsko   –   odnosno.   Intervjuji   s  

soraziskovalci   so   pokazali,   da   se   naravnanost   da   razbrati   iz   doživljanja   in   tudi   nakazali,   da   je  

vsebinska   naravnanost   (trenutno)   socialno   zaželena.   Zdi   pa   se,   da   se   družba   pomika   v   drugo  

smer,   k   socialni   zaželenosti   odnosne   naravnanosti.   Raziskal   sem   tudi   smiselnost   povezave  

naravnanosti   s   hipotezo   modularnih   možganov   –   pri   čemer   je   predpostavka,   da   je   vsaka   od  

naravnanosti   posledica   delovanja   različnega   modula.   
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Odnosno   naravnanost   lahko   precej   intuitivno   povežemo   s   hipotetičnim   socialnim   modulom,  

toda   pri   vsebinski   naravnanosti   je   malo   težje.   Je   to   posledica   delovanja   “vsebinskega”  

modula   ali   je   posledica   delovanja   modula,   ki   integrira   delovanje   vseh   drugih   modulov,   na   kar  

namiguje   kontekstualna   neodvisnost   vsebinsko   pridobljenega   znanja.   Predpostavljam,   da   je  

odnosna   naravnanost   primarna,   kar   nakazuje   Dunbarjeva   teorija   jezika   in   eksperiment  

evolucijskih   psihologov   Cosmides   in   Tooby,   ki   pokaže,   da   gre   ljudem   veliko   bolje   od   rok  

prepoznavanje   kršiteljev   socialnih   dogovorov   kot   pa   prepoznavanje   kršitev   logičnih   zakonov.  

Če   je   odnosna   naravnanost   primarna,   moramo   ugotoviti,   kdaj   in   zakaj   se   je   vsebinska   sploh  

razvila.   Predpostavil   sem,   da   nam   pri   tem   lahko   pomaga   Dunbarjeva   ugotovitev  

pomembnosti   številke   150.   Omeni   namreč,   da   v   skupnostih   do   150   ljudi   lahko   vzdržujemo  

red   zgolj   s   pomočjo   vrstniškega   pritiska.   Ko   pa   to   število   presežemo,   potrebujemo  

formalizirana   pravila   in   zakone   –   torej   sklepam,   da   se   je   vsebinska   naravnanost   razvila,   ko  

smo   ljudje   začeli   živeti   v   skupnostih   večjih   od   150   ljudi.   Vsebinska   naravnanost   je   torej   tista,  

ki   omogoči   delovanje   večjih   skupnosti,   na   kar   namigne   tudi   Einstein   (2005),   ki   izpostavi,   da  

je   posameznikova   ustvarjalnost   (kot   vsebinska   naravnanost)   tisto,   kar   omogoča   napredek  

družbe.   Ko   idejo   primarnosti   odnosne   naravnanosti   povežemo   z   dobljenimi   rezultati   (bolj   kot  

je   bila   ocena   verodostojna,   bolj   so   rezultati   kazali   na   odnosno   naravnanost   soraziskovalcev),  

se   zdi   zelo   verjetno,   da   je   v   bistvu   primarna   naravnanost   odnosna,   ki   posnema   vsebinsko.   To  

je   vsaj   delno   odraz   socialne   zaželenosti   vsebinske   naravnanosti,   kar   pa   se   bo   morda   v   bližnji  

prihodnosti   spremenilo,   saj   se   zdi   da   se   družbene   vrednote   premikajo   v   smeri   odnosne  

naravnosti.   

Naravnanost   lahko   kot   lastnost   situacij,   kjer   govorim   o   situacijah,   kjer   je   odnosni   kontekst  

tako   močan,   da   je   nekomu   težko   biti   popolnoma   vsebinsko   naravnan   v   komuniciranju   –  

primer   pogovor   s   šefom.   Prav   tako   pa   lahko   tovrsten   kontekst   vznikne   med   komuniciranjem   z  

osebo,   ki   nam   je   domnevno   enakopravna.   
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8.1.   Kritika   in   usmeritve   za   prihodnost  

Izvedba   raziskave   vsekakor   ni   bila   popolna.   To   je   bil   namreč   moj   prvi   spust   v   fenomenološke  

vode.   Sicer   menim,   da   sem   tekom   izvedbe   raziskave   do   neke   mere   dojel   bistvo   izvedbe  

fenomenoloških   intervjujev,   vendar   so   bili   moji   začetni   intervjuji   nekoliko   nerodnejši.   Prav  

tako   sam   nisem   še   popolnoma   razumel,   kaj   raziskujem   in   kako   sploh   iskati   znake   distinkcije  

med   odnosnim   in   vsebinskim   –   to   je   nekaj,   kar   se   mi   je   (s   pomočjo   mentorjev)   posvetilo   šele,  

ko   sem   imel   zbrane   vse   odgovore   na   vprašalnik   in   izvedeno   polovico   intervjujev.   Kar   se   tiče  

fenomenološkega   intervjuja   kot   pristopa   za   preverjanje   naravnanosti,   sem   bil   sprva   v   dvomih,  

vendar   menim,   da   je   uporaben,   ker   nam   da   najboljši   približek   neizpodbitnih   dokazov,   da  

naravnanosti   (in   posledično   spekter   O-V)   zares   obstajajo   in   niso   zgolj   naš   konstrukt.   Veliko  

je   tretjeosebnih   podatkov,   ki   namigujejo   na   obstoj   naravnanosti,   vendar   jih   lahko   zares  

preverimo   samo   s   prvoosebnim   pristopom.   Izkazalo   se   je   tudi,   da   intervju   omogoča  

soraziskovalcem   doseči   iskrenejšo   samorefleksijo   od   vprašalnika,   kjer   imamo   nekateri  

tendenco   odgovarjati   socialno   zaželeno.   Pomisleke   glede   fenomenološkega   pristopa   sem   imel  

tudi   zato,   ker   se   mi   je   med   izvedbo   raziskave   porodilo   vprašanje   o   tem,   do   kolikšne   mere   smo  

ljudje   sploh   sposobni   zaznati   naravnanost   –   predvsem,   če   je   ta   naravnanost   zelo   značilna   za  

naše   doživljanje.   Ampak   se   izkaže,   da   z   ustrezno   usmeritvijo   soraziskovalci   dokaj   dobro  

prepoznajo   znake   naravnanosti.   Vprašanje   pa   je,   ali   to   velja   za   vse   ljudi.   

 

Druga   pomanjkljivost   je   selektiven   vzorec.   Vsi   moji   soraziskovalci   so   bili   v   dvajsetih   letih   ter  

visoko   izobraženi,   kar   nikakor   ni   reprezentativen   vzorec   celotne   populacije.   Tako,   da   bi   bilo  

smiselno,   v   prihodnje   skupine   udeležencev   starostno   razširiti,   kar   bi   lahko   dalo   dodatne  

odgovore   o   spektru   O-V   naravnanosti   in   tudi   na   to,   ali   se   morda   s   starostjo   naša   naravnanost  

spreminja.   Zanimivo   bi   bilo   tudi   raziskati   povezanost   drugih   spremenljivk   z   naravnanostjo,  

npr.   osebnostnih   lastnosti.   Če   se   spomnimo   na   konceptualizacijo   naravnanosti   kot   lastnosti  

posameznika   –   morda   obstaja   možnost,   da   to   tendenco   opišemo   s   pomočjo   skupka   drugih   (ali  

v   povezavi   z   drugimi)   osebnostnih   značilnosti,   kot   npr.   ekstravertiranost   –   introvertiranost.   

 

Najpomembnejša   kritika   pa   se   nanaša   na   vprašalnik.   Uporabljeni   vprašalnik   vsekakor   nekaj  

meri,   ne   vem   pa,   če   res   meri   naravnanost.   Prva   napaka   je   bila   uporaba   vprašanj,   ki  

vključujejo   interakcijo   s   starši   –   tukaj   smo   po   premisleku   odgovorili,   da   so   ljudje   odgovarjali  

v   skladu   z   osebnostnimi   značilnosti   staršev,   ne   pa   v   skladu   s   svojo   naravnanostjo.   Druga  

napaka   pa   je   bila   to,   da   nismo   udeležencev   vprašali,   na   kakšen   način   so   prišli   do   odgovora   –  
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so   se   postavili   v   situacijo,   so   sklepali,   kaj   bi   opisana   oseba   naredila,   ali   so   reševali   kako  

drugače?   Podatek   o   tem   bi   nam   zelo   olajšal   interpretacijo   rezultatov.   Tretja   napaka   je   bila  

vključitev   vprašanj,   kjer   odgovori   v   bistvu   niso   odražali   naravnanosti,   ampak   ciničnost   v  

nasprotju   z   naivnostjo.   Npr.   18.   vprašanje,   ki   govori   o   nakupu   novega   avta   –   tukaj   lahko  

“odnosni”   odgovor,   ki   situacijo   interpretira   kot   da   prodajalec   “nategne”   kupca;   razumemo   v  

kontekstu   cinizma   –   nekdo,   ki   je   ciničen,   bo   vedno   pogledal   “globlje”   –   bo   poskusil   najti  

nekaj,   s   čimer   lahko   podpre   svoj   cinični   pogled   na   svet,   kar   pa   v   večini   primerov   pomeni,   da  

bo   odgovoril   “odnosno”.   

 

V   prihodnje   menimo,   da   bi   bilo   smiselno   narediti   naslednje:   

● Poskusiti   vključiti   ljudi,   ki   odstopajo   od   modela   “visoko   izobražen   mladi   odrasli”   –  

predvsem   nas   zanima,   kakšno   vlogo   tukaj   igra   izobrazba.   

● Poskusiti   vključiti   ljudi,   ki   so   bili   rojeni   v   21.   stoletju,   da   vidimo   ali   vpetost   v   socialna  

omrežja   od   srednjega   otroštva   vpliva   na   manifestacijo   naravnanosti.  

● Vsekakor   ponoviti   to   raziskavo   na   večjem   številu   ljudi,   da   se   ponovno   preveri  

smiselnost   O-V   razdelitve.  

● Bolj   poglobljeno   in   fokusirano   model   naravnanosti   aplicirati   na   analizo   politične  

klime.   Menimo,   da   je   spekter   O-V   naravnanosti   izjemno   uporaben   za   razumevanje  

marsikaterih   fenomenov   sodobnega   sveta.  

● Bolj   poglobljeno   raziskati   smiselnost   teze,   da   se   je   vsebinska   naravnanost   razvila   v  

skupnostih,   ki   so   presegle   150   ljudi   –   menimo,   da   bi   to   veliko   pripomoglo   k   večjemu  

razumevanju   ustroja   družbe   in   družbenih   trendov.  
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10.   PRILOGE  

V   nadaljevanju   sta   dodana   vprašalnika   tako   v   ženki   kot   moški   obliki.  

 
Vprašalnik   doživljajskih   naravnanosti   -   ženska   verzija  
 
 
Cilj   vprašalnika   je   raziskati,   kako   ljudje   doživljajo   različne   situacije,   predvsem  
komunikacijske   in   take,   kjer   gre   za   priklic   znanja.   Naša   teza   je,   da   obstaja   več  
različnih   načinov   doživljanja   iste   situacije.   Vprašalnik   sestavlja   22   zgodbic,   ki  
opisujejo   razne   situacije.   Prosimo   vas,   da   preberete   zgodbico   in   nato   označite   tisti  
odgovor,   ki   po   vašem   najbolje   povzame   doživljanje   osebe,   ki   nastopa   v   zgodbici.  
Tukaj   ni   pravilnih   ali   napačnih   odgovorov,   vsak   je   lahko   ustrezen.  
 
Skoraj   gotovo   nobeden   od   predlaganih   odgovorov   ne   povzema   natančno   tistega,  
kar   se   vam   zdi   najbolj   verjetno   doživljanje.   Kljub   temu   vas   prosimo,   da   izberete  
tistega   od   predlaganih,   ki   je   najbližje.   Če   se   vam   vsi   predlagani   odgovori   zdijo  
povsem   neustrezni,   lahko   izberete   možnost   "drugo"   (oziroma   "other"   -   to   je  
odvisno   od   privzetega   jezika   vašega   google   računa)   in   napišete   kratek   opis  
doživljanja   osebe   iz   zgodbice   (en   ali   dva   stavka).   Označite   samo   en   odgovor.  
Najlepša   hvala   za   sodelovanje!  
 

1. Mihaelo  profesor  na  izpitu  vpraša:  “Kaj  je  meteorit?”  Mihaela  odgovori:           
“Kamnit  objekt,  ki  iz  vesolja  pride  v  atmosfero  Zemlje,  kjer  se  vžge  in  trči               
ob   Zemljo.”   Kaj   je   Mihaela   doživljala,   ko   je   odgovorila   na   vprašanje?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomnila   se   je   opisa   meteorita,   ki   ga   je   prebrala   v   učbeniku.  
 

  Predstavljala   si   je   meteorit   in   iz   te   vizualizacije   izluščila   njegove   lastnosti.  
 

  Spomnila   se   je   oddaje   o   meteoritih,   ki   jo   je   videla   na   Discoveryju.  
 

  Spomnila   se   je,   kako   je   pred   nekaj   leti   opazovala   padec   meteorita.  
 

  Drugo:   
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2. Matejo   prijateljica   vpraša,   kako   gre   razmerje   s   partnerjem.   Po   kratkem  
premisleku   odgovori:   “V   redu.”   Kaj   je   Mateja   doživljala,   ko   je   to  
odgovorila?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomnila   se   je,   da   partner   že   kar   nekaj   časa   ni   imel   nobene   pripombe   na   njun  
odnos,   zato   je   zaključila,   da   sta   v   redu.  
 

  Zazdelo   se   ji   je,   da   je   prijateljici   njen   partner   všeč.   Zato   je   odgovorila:“V  
redu,”   da   bi   ji   dala   vedeti,   naj   odmisli   vse   tovrstne   ideje.  
 

  Razmislila   je   o   odnosu   in   tem,   kako   je   njen   partner   zelo   nežen   in   prijazen,  
zato   sklepa,   da   sta   v   redu.  
 

  Zazdelo   se   ji   je,   da   ji   prijateljica   želi   nekaj   namigniti.   Morda   je   slišala   kakšne  
govorice.   Odločila   se   je,   da   bo   nadaljevala   pogovor   nevtralno   in   poskušala   izvedeti,  
za   kaj   gre.  
 
 

  Drugo:   
 
 
 
 

3. Anja   svojemu   očetu   razlaga   o   petih   problemih   moderne   znanosti   –   svoji  
temi   za   magistrsko   nalogo.   Oče   ji   postavlja   podvprašanja,   izgleda,   da   ga  
tema   zanima.   Kako   to   situacijo   doživlja   Anja?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zadovoljna   je,   da   lahko   zelo   podrobno   opiše   svojo   temo.  
 

  Vesela   je,   da   njenega   očeta   zanima   tema,   v   katero   se   je   zelo   poglobila.  
 

  Z   veseljem   po   dolgem   času   spet   klepeta   z   očetom.  
 

  Občutek   ima,   da   njen   oče   ne   razume   točno,   o   čem   govorita,   ampak   vseeno  
ceni,   da   jo   posluša   in   se   trudi   prispevati   k   pogovoru.  
 

  Drugo:   
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4. Marko  se  je  ravnokar  ostrigel.  Ker  se  mu  je  zdelo,  da  ga  je  frizer  v                
preteklosti  lepše  ostrigel,  se  je  odločil  vprašati  svoje  prijatelje.  Na  kavi  je             
Mojco  vprašal,  ali  mu  nova  frizura  pristaja.  Mojca  je  bila  za  trenutek  tiho,              
potem   pa   je   odgovorila:   “Ja,   je   ok.”   Kaj   je   Mojca   doživljala,   ko   je   to   rekla?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Naslajala   se   je   nad   tem,   kako   bo   Marko   mislil,   da   ima   dobro   frizuro,   v  
bistvu   je   pa   grozna.  
 

  Zdelo   se   ji   je,   da   Marko   želi   slišati,   da   je   dobra,   ne   glede   na   to,   ali  
tudi   res   je.  

  Njegova   frizura   ji   je   bila   všeč,   zato   je   to   povedala.  
 

  To   je   videla   kot   možen   nastavek   daljšega   pogovora   o   njegovi   frizuri.  
 
Drugo:   

 
 
 

5. Lara   sedi   za   mizo   in   piše   poročilo   za   predmet   nevrologija,   ko   začuti   potres.  
Zapre   svoj   prenosnik   in   ga   prinese   s   sabo   pod   mizo,   kjer   počaka,   da   potres  
mine.   Kaj   je   Lara   doživljala,   ko   se   je   odločila   počakati   pod   mizo?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Brez   daljšega   premisleka   se   je   odločila,   da   bo   počakala   pod   mizo.  
 

  Na   hitro   je   ugotovila,   da   je   miza   najtrši   objekt   v   sobi   in   bo   pod   mizo   zato  
najbolj   varna   pred   tem,   da   pade   strop.  
 

  Spomnila   se   je   predavanja   iz   osnovne   šole,   ko   jim   je   učitelj   razložil,   da   se  
med   potresom   moramo   skriti   pod   mizo.  
 

  Spomnila   se   je   branja   letaka   z   navodili   za   reagiranjev   primeru   potresa   in  
uporabila   najbolj   učinkovit   ukrep,   ki   ga   lahko   uporabi   v   tem   trenutku.  
 

  Drugo:   
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6. Skupina   ljudi,   ki   se   pozna   le   na   videz,   se   pogovarja   o   politiki.   Privlačni  
Matej   začne   razlagati   o   tem,   kako   so   teroristični   napad   11.   septembra   2001  
v   resnici   organizirale   ameriške   oblasti   zato,   da   upravičijo   vojno   na   Bližnjem  
vzhodu.   Jana,   ki   ji   je   Matej   všeč,   vneto   kima   ob   njegovi   razlagi,   ko   pa  
konča,   izjavi:   “Ja,   popolnoma   se   strinjam   s   tabo.”   Kaj   je   doživljala,   ko   je   to  
rekla?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Matejevi   argumenti   so   se   ji   zdeli   zelo   smiselni.   Verjela   je,   da   je   strokovno  
podkovan   v   tem,   kar   je   razlagal,   zato   se   je   strinjala   z   njim.  
 

  Tudi   sama   se   je   spuščala   v   detajle   padca   dvojčkov   in   je   prišla   do   enakega  
zaključka,   zato   se   je   strinjala.  
 

  Upala   je,   da   bo   s   tem   pridobila   njegovo   pozornost   in   se   bosta   lahko   še   kaj  
več   pogovarjala.  
 

  Zavedala   se   je,   da   Matej   govori   neumnosti,   ampak   se   mu   je   vseeno   hotela  
prikupiti.  
 
Drugo:   
 
 
 
 
 

7. Anja   se   pogovarja   z   Luko   po   koncu   predavanj.   Po   nekaj   minutah   pogovora  
Luka   začne   pogledovati   proti   izhodu   in   se   prestopati   na   mestu.   Anja   to  
opazi   in   reče:   “Luka,   kaj   je   s   tabo?”   Kaj   je   Anja   doživljala?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zdelo   se   ji   je,   da   se   Luka   vede   precej   nenavadno.   Želela   je   izvedeti,   zakaj   se  
tako   vede.  
 

  Ustrašila   se   je,   da   Luki   ni   prijetno   z   njo   in   se   je   hotela   z   napadalnim  
vprašanjem   zaščititi.  
 

  Hotela   mu   je   povedati,   da   takšno   vedenje   ni   ustrezno.  
 

  Spomnila   se   je   navodil   tečaja   nenasilne   komunikacije.  
 

●    Drugo:    
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8. Jože   Laro   vpraša,   če   lahko   nariše   graf   enačbe   y   =   2x   +   5.   Prošnja   se   ji   sicer  
zdi   zelo   čudna,   ampak   se   odloči   ugoditi   in   narisati   graf.   Kaj   Lara   doživlja  
med   risanjem   grafa?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomni   se   postopka,   ki   se   ga   je   naučila   v   šoli,   ko   je   učiteljica   na   tablo   z  
velikim   ravnilom   in   kredo   risala   graf.  
 

  Pomisli,   kaj   pomenijo   te   oznake   –   ugotovi,   da   +5   pomeni   točko,   kjer   premica  
seka   y   os,   2   pa   je   naklon   premice.  
 

  Ne   ve,   kaj   dela,   ampak   riše   nek   graf   zato,   da   ne   izpade   neumna.  
 

  V   mislih   vstavlja   vrednosti   (cela   števila   1,   2,   3)   v   funkcijo   in   izrisuje   rezultat  
f(x).  
 
Drugo:   
 
 
 

9. Petra   nakupuje   v   trgovini   in   se   ustavi   pred   polico   z   zobnimi   pastami.   V   oko  
ji   padejo   tri   različne.   Colgate   zobna   pasta   z   rdečo   škatlico   in   velikim  
napisom   NOVO,   Colgate   zobna   pasta   z   modro   škatlico   (ki   jo   ponavadi  
uporablja)   in   naravna   zobna   pasta,   na   kateri   piše   “brez   sintetičnih   snovi”.   Po  
kratkem   premisleku   in   ogledovanju   embalaž   izbere   tisto   z   napisom   NOVO.  
Kaj   je   doživljala   med   izborom   zobne   paste?  

 
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Izbrana   zobna   pasta   ji   je   bila   najbolj   všeč,   ker   je   imela   najlepšo   embalažo.  
 
Odločila   se   je,   da   bo   poskusila   nekaj   novega,   izbrala   jo   je,   ker   je   nova   na   trgu.  
 

  Ogledala   si   je   seznam   sestavin   in   pretehtala,   katere   so   najbolj   kvalitetne   ter  
se   odločila   na   podlagi   tega.  
 

  Spomnila   se   je   pogovora   s   prijateljico,   ki   ji   je   toplo   priporočala   novo   zobno  
pasto   Colgate,   saj   je   bila   z   njo   zelo   zadovoljna.  
 

  Drugo:    

107  
 



 

 
10. Taja   in   Anja   se   že   dolgo   časa   nista   videli   zaradi   karantene.   Anja   predlaga,  

da   bi   se   po   koncu   karantene   srečali   na   kavi.   Taja   odgovori:   “Oprosti,   ampak  
vem,   da   ti   karantene   in   situacije   z   virusom   ne   jemlješ   zelo   resno   in   se  
vseeno   precej   neomejeno   gibaš   naokoli,   zato   me   je   strah,   da   se   nalezem   od  
tebe.”   Kaj   je   Taja   doživljala,   ko   je   to   izjavila?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Glede   na   to,   kar   ve   o   koronavirusu   (prenosljivosti,   inkubacijski   dobi),   je  
sklepala,   da   jo   srečanje   z   Anjo   lahko   spravi   v   nevarnost.  
 

  Koronavirus   je   uporabila   kot   izgovor,   saj   se   ni   želela   dobiti   z   Anjo.  
 

  Spomnila   se   je,   da   so   na   televiziji   predlagali,   naj   se   varnostnih   ukrepov   še  
naprej   držimo,   čeprav   se   bo   karantena   kmalu   sprostila.  
 

  Po   dolgem   času   je   videla   priložnost,   da   okara   svojo   prijateljico   glede  
brezbrižnosti   in   jo   izkoristila.  
 

  Drugo:   
 
 
 
 
 

11. Anja  na  treningu  košarke  vadi  prosti  met.  Ne  gre  ji  najbolje,  zato  ji  trener               
reče:  “Zberi  se,  globoko  vdihni  in  meči  z  mirno  roko.”  Kako  Anja  doživlja              
ta   komentar?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zadovoljna   je,   ker   jo   trener   spodbuja.  
 

  Upošteva   trenerjeve   besede   in   zelo   pozorno   posluša   njegova   navodila.  
 

  Trenerjeve   besede   vzame   kot   osebni   napad.  
 

  Razjezi   se   in   se   odloči,   da   zanalašč   ne   bo   poslušala   trenerjevih   navodil.  
 

  Drugo:    
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12. Anja   in   Monika   se   pogovarjata   o   koronavirusu.   Pogovor   postane   precej  
čustven   in   Anja   vzklikne:   “Pa   ti   sploh   veš,   kaj   je   ta   Sars-Cov-2!?”   Monika  
odgovori:   “Seveda,   vem.”   Anja   pa   reče:   “No,   potem   pa   povej,   kaj   je   to   po  
tvojem.”   Monika   odgovori:   “Sars-Cov-2   je   obolenje,   ki   ga   povzroča   v  
bližnji   preteklosti   odkrit   virus.   Po   določenih   lastnostih   je   podoben   prehladu.  
Je   pa   veliko   bolj   nevaren   od   navadnega   prehlada,   saj   je   smrtnost   Sars-Cov-2  
celo   višja   od   smrtnosti   gripe.”   Kaj   je   Monika   doživljala,   ko   je   to  
odgovorila?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomnila   se   je   medijskega   poročanja,   kjer   so   novinarji   podali   podoben   opis,  
in   ga   preprosto   recitirala   iz   spomina.  
 

 Spomnila  se  je  pogovora  s  prijateljem  virologom,  ki  ji  je  poglobljeno  razložil              
vse   lastnosti   te   bolezni.  
 

 Vizualizirala  je  obliko  virusa  pod  mikroskopom  ter  iz  podatkov  o            
nalezljivosti  in  smrtnosti,  ki  jih  je  videla  v  obliki  grafov,  ekstrapolirala  povezavo             
med   tem   virusom   in   prehladi   ter   gripo.  
 

  Na   hitro   je   povezala   vse   podatke   o   bolezni,   ki   jih   je   izvedela   v   zadnjem  
mesecu.  
 
Drugo:  
 
 

13. Anja   se   pogovarja   s   prijateljico   Bojano   o   otrocih.   Izjavi:   “Nočem   imeti  
samo   enega   otroka,   ker   …”   Potem   pa   se   ustavi,   saj   je   spomnila,   da   je  
Bojana   edinka.   Nadaljevati   je   hotela:   “Ker   so   edinci   ponavadi   razvajeni.”  
Kaj   je   doživljala,   ko   se   je   ustavila?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomnila   se   je,   da   je   Bojana   edinka   in   se   ustrašila,   da   jo   bo   komentar   užalil.  
 

  Ugotovila   je,   da   nikakor   ne   more   preveriti   resničnosti   svoje   opazke   in   jo   je  
zato   pridržala   zase.  
 

  Bojana,   ki   je   edinka,   se   ji   ni   zdela   razvajena,   zato   je   pomislila,   da   njena  
opazka   morda   ni   zelo   točna.  
 

  Odločila   se   je,   da   bi   se   rajši   pogovarjala   o   kakšni   drugi   temi.  
 
Drugo:    
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14. Petra   in   Bojana   se   pogovarjata   uspešnosti   in   uporabnosti   policije   kot  
primarnega   organa   za   vzdrževanje   javnega   miru   in   reda.   Petra   izjavi  
"Predstavljaj   si   kako   lepo   bi   bilo,   če   opustili   koncept   policije   in   ves   ta   denar,  
ki   ga   zapravimo   zanjo   uporabili   za   odpravljanje   dejavnikov,   ki   so   povezani  
z   večjo   stopnjo   kriminalnosti   -   npr   revščino?"   Bojana   pa   odgovori   "Se   ti   ne  
zdi,   da   bi   v   odsotnosti   policije   skupnosti   same   organizirale   skupinske,   ki   so  
namenjene   vzdrževanju   reda   -   in   s   tem   v   bistvu   izničile   opustitev   policije?".  
Kako   Petra   doživlja   Bojanin   odgovor?  

 

Označite   samo   en   oval.  
 

  Užaljena   je,   ker   Bojana   vedno   najde   način,   da   razvrednoti   njene   ideje.  
 

  Bojanin   odgovor   se   ji   zdi   zanimiv   in   odličen   nastavek   za   poglobljeno   debato.  
 

  Počuti   se   nerazumljeno,   ker   je   od   Bojane   pričakovala   pohvalo   za   odlično  
idejo,   ne   pa   da   se   zapiči   v   nepomembne   podrobnosti.  
 

  Zdi   se   ji   izvrstno,   da   jo   je   Bojana   opozorila   na   posledico,   ki   je   sama   ni  
pričakoval.  
 
Drugo:   
 
 
 

15. Marjeti   po   30-minutnem   ustnem   izpitu   profesor   filozofije   pove,   da   njeno  
znanje   ni   bilo   zadostno   za   pozitivno   oceno.   Kako   Marjeta   to   doživlja?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  S   profesorjem   se   strinja,   ker   je   že   med   izpitom   ugotovila,   kje   je   njeno   znanje  
pomanjkljivo.  
 

  Jezna   je   na   profesorja,   ker   ji   je   to   pokvarilo   dan.  
 

  Užaljena   je,   ker   se   ji   je   zdelo,   da   je   profesor   na   vsak   način   poskusil   najti  
luknje   v   njenem   znanju.  
 

  Sprejme   informacijo   in   se   odloči,   da   se   bo   naslednjič   pač   bolje   naučila.  
 

  Drugo:    
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16. Prijateljice   se   odločajo,   kateri   film   si   bodo   ogledale.   Katja   izjavi:   “Misija  

nemogoče   je   vedno   dobra   izbira.”   Kaj   je   doživljala,   ko   je   to   rekla?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Želela   jih   je   prepričati,   da   izberejo   film   Misija   nemogoče.  

    Želela   je   podati   predlog,   da   začnejo   proces   odločanja.     Podala   je  
informacijo   o   tem,   kateri   film   je   dober.  

    Kar   tako   je   to   omenila,   da   začne   debato.  

    Drugo:  
 
 

17. Anej   svoji   mami   razlaga   o   petih   problemih   moderne   znanosti   –   svoji   temi   za  
magistrsko   nalogo.   Mama   mu   postavlja   podvprašanja,   izgleda,   da   jo   tema  
zanima.   Kako   to   situacijo   doživlja   Anejeva   mama?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zelo   jo   zanimajo   problemi,   ki   jih   Anej   izpostavlja,   in   hkrati   podrobno  
spremlja   njegove   argumente,   da   vidi,   če   so   smiselni.  
 

  Ne   razume   povsem,   o   čem   Anej   govori,   ampak   je   zadovoljna,   da   preživlja  
čas   s   svojim   sinom,   ki   se   je   vrnil   domov   med   počitnicami.  
 

  Zelo   je   ponosna   na   svojega   sina,   ker   si   je   izbral   zelo   zanimivo   temo   in   jo   tudi  
zelo   dobro   predstavlja.  
 

  Uživa   v   zanimivem   pogovoru   s   svojim   sinom,   ki   ga   že   dolgo   ni   videla.  
 

  Drugo:    
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18. Nika   se   odpravi   v   lokalno   avtohišo   z   namenom   kupiti   nov   avto.   Pred   tem   si  
je   na   internetu   ogledala   nekaj   modelov   in   se   odločila,   da   bo   kupila   nov  
renault   clio.   Ko   prispe   v   avtohišo,   ji   eden   izmed   zaposlenih   razkaže   različne  
avtomobile   ter   ji   omeni,   da   imajo   posebno   akcijo   na   renault   megane   ter   ji  
razloži   specifikacije   tega   avta   in   kakšne   so   v   primerjavi   s   specifikacijami  
clia.   Na   koncu   se   Nika   odloči   kupiti   megane,   ki   je   3000   evrov   dražji.   Kaj   je  
Nika   doživljala,   ko   se   je   to   odločila?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Pretehtala   je   vse   lastnosti   obeh   avtomobilov   (zmogljivost,   konjska   moč,  
varnost,   poraba   bencina   …)   in   ceno   ter   se   odločila,   da   je   megane   boljša   izbira.  
 

  Prodajalčevi   argumenti   so   se   ji   zdeli   zelo   smiselni,   zato   je   sprejela,   da   je  
megane   boljša   izbira   od   clia.  
 

  Všeč   ji   je   bilo,   da   si   je   prodajalec   vzel   čas   zanjo   in   ji   pomagal   izbrati   boljši  
avto,   zato   se   je   odločila   za   megane.  
 

  Imela   je   občutek,   da   prodajalec   zelo   dobro   ve,   kaj   govori,   zato   je   upoštevala  
njegov   nasvet.  
 

  Drugo:   
 
 
 

19. Ana   in   Bojana   se   odpravljata   na   piknik.   Ne   moreta   se   odločiti,   kateri  
posladek   naj   vzameta   s   sabo   –   crem   brulee   ali   belgijske   praline.   Bojana   si  
podrobno   ogleda   crem   brulee   in   reče:   "Crem   brulee   je   bolj   prefinjen."   Kaj   je  
Bojana   doživljala,   ko   je   to   rekla?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Opazila   je   lastnost   ene   od   izbir   in   jo   hotela   podeliti   z   Ano,   da   se   bosta   lažje  
odločili.  
 

  Hotela   je   namigniti,   da   bi   raje,   da   vzameta   crem   brulee.  
 

  Samo   klepetala   je   –   brez   namena,   da   bi   s   tem   kaj   dosegla.  
 

  Na   glas   je   izrazila   svoje   opažanje.  
 
Drugo:    
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20. Monika   nakupuje   oblačila   v   trgovini   H&M.   Med   pomerjanjem   obleke,   ki   ji  
je   malenkost   preozka,   prodajalka   omeni,   da   bi   bilo   morda   boljše   vzeti   večjo  
številko.   Kako   Monika   doživlja   ta   komentar?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Hvaležna   je,   da   je   prodajalka   sama   od   sebe   predlagala   večjo   številko.  
 

  Jezna   je,   ker   se   ji   zdi,   da   se   ji   prodajalka   posmehuje.  
 

  Sprejme   predlog,   ki   se   ji   zdi   smiseln,   glede   na   težave   z   oblačenjem   preozke  
obleke.  
 

  Predlog   razume   kot   začetek   daljšega   sodelovanja   s   prodajalko,   ker   ji   bo  
predlagala   še   kakšna   druga   oblačila.  
 

  Drugo:   
 
 
 

21. Maja   in   Lara   se   pogovarjata   o   Mateju   -   fantu   s   katerim   je   bila   Maja  
ravnokar   na   zmenku.   Maja   izjavi   "Veš,   mislim   da   z   Matejem   nimava  
prihodnosti.   Zdi   se   mi,   da   ni   dovolj   zanesljiv."   Lara   na   to   odgovori   "A   res?  
Še   včeraj   si   mi   razlagala,   da   je   ena   izmed   njegovih   najboljših   lastnosti   ravno  
zanesljivost."   Kako   to   situacijo   doživlja   Maja?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zdi   se   ji   zanimivo,   da   jo   je   Lara   opozorila   na   nekonsistenco.  
 

  Počuti   se   ogrožena,   ker   jo   Lara   tako   napada.  
 

  Ogorčena   je,   saj   izgleda,   da   je   Lara   kar   naenkrat   na   Matejevi   strani.  
 

  Zdi   se   ji,   da   je   Lara   ne   razume,   saj   je   od   nje   pričakovala   podporo,   ne   pa  
zasliševanja.  
 

  Drugo:   
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22. Mateja   kliče   svojega   fanta   z   namenom   vprašati   ga,   kdaj   pride   domov.   Fant  
se   javi   in   reče,   da   jo   bo   poklical   čez   eno   uro,   ker   je   trenutno   pri   prijatelju.  
Kako   to   doživlja   Mateja?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zadovoljna   je,   ker   je   izvedela,   kaj   dela   njen   fant.  
 

  Zdi   se   ji   nesramno,   da   si   ni   mogel   vzeti   5   minut   časa   za   telefonski   pogovor  
 

  Zdi   se   ji   sumljivo,   ker   ji   ni   povedal   nobenih   podrobnosti.  
 

  Vesela   je,   da   se   njen   fant   druži   s   prijatelji,   saj   že   dolgo   ni   imel   časa   za   to.  
 
Drugo:   
 
 
 

23. Ste   pripravljeni   sodelovati   v   drugi   fazi   raziskave   (serija   fenomenoloških  
intervjujev)?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Da  
 

  Ne  
 
 
 
 
 
24. Če   ste   na   prejšnje   vprašanje   odgovorili   z   "Da",   prosim   vpišite   svoj   kontakt.   
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Vprašalnik   doživljajskih   naravnanosti   -   moška   verzija  
 
 
Cilj   vprašalnika   je   raziskati,   kako   ljudje   doživljajo   različne   situacije,   predvsem  
komunikacijske   in   take,   kjer   gre   za   priklic   znanja.   Naša   teza   je,   da   obstaja   več  
različnih   načinov   doživljanja   iste   situacije.   Vprašalnik   sestavlja   22   zgodbic,   ki  
opisujejo   razne   situacije.   Prosimo   vas,   da   preberete   zgodbico   in   nato   označite   tisti  
odgovor,   ki   po   vašem   najbolje   povzame   doživljanje   osebe,   ki   nastopa   v   zgodbici.  
Tukaj   ni   pravilnih   ali   napačnih   odgovorov,   vsak   je   lahko   ustrezen.  
 
 
Skoraj   gotovo   nobeden   od   predlaganih   odgovorov   ne   povzema   natančno   tistega,   kar  
se   vam   zdi   najbolj   verjetno   doživljanje.   Kljub   temu   vas   prosimo,   da   izberete   tistega  
od   predlaganih,   ki   je   najbližje.   Če   se   vam   vsi   predlagani   odgovori   zdijo   povsem  
neustrezni,   lahko   izberete   možnost   "drugo"   (oziroma   "other"   -   to   je   odvisno   od  
privzetega   jezika   vašega   google   računa)   in   napišete   kratek   opis   doživljanja   osebe   iz  
zgodbice   (en   ali   dva   stavka).   Označite   samo   en   odgovor.   Najlepša   hvala   za  
sodelovanje!  
 
 

1. Miho   profesor   na   izpitu   vpraša:   “Kaj   je   meteorit?”  
Miha   odgovori:   “Kamnit   objekt,   ki   iz   vesolja   pride   v  
atmosfero   Zemlje,   kjer   se   vžge   in   trči   ob   Zemljo.”  
Kaj   je   Miha   doživljal,   ko   je   odgovoril   na   vprašanje?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomnil   se   je   opisa   meteorita,   ki   ga   je   prebral   v   učbeniku.  
 

  Predstavljal   si   je   meteorit   in   iz   te   vizualizacije   izluščil   njegove   lastnosti.  
 

  Spomnil   se   je   oddaje   o   meteoritih,   ki   jo   je   videl   na   Discoveryju.  
 

  Spomnil   se   je,   kako   je   pred   nekaj   leti   opazoval   padec   meteorita.  
 

  Drugo:    
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2. Mateja   prijatelj   vpraša,   kako   gre   razmerje   s  
partnerico.   Po   kratkem   premisleku   odgovori:   “V  
redu.”   Kaj   je   Matej   doživljal,   ko   je   to   odgovoril?  

 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomnil   se   je,   da   partnerica   že   kar   nekaj   časa   ni   imela   nobene   pripombe   na  
njun   odnos,   zato   je   zaključil,   da   sta   v   redu.  
 

  Zazdelo   se   mu   je,   da   je   prijatelju   njegova   partnerica   všeč.   Zato   je  
odgovoril:“V   redu,”   da   bi   mu   dala   vedeti,   naj   odmisli   vse   tovrstne   ideje.  
 

  Razmislil   je   o   odnosu   in   tem,   kako   je   njegova   partnerica   zelo   nežna   in  
prijazna,   zato   sklepa,   da   sta   v   redu.  
 

  Zazdelo   se   mu   je,   da   mu   prijatelj   želi   nekaj   namigniti.   Morda   je   slišal   kakšne  
govorice.   Odločil   se   je,   da   bo   nadaljeval   pogovor   nevtralno   in   poskušal   izvedeti,   za  
kaj   gre.  
 

  Drugo:   
 
 
 
3.   Anej   svoji   mami   razlaga   o   petih   problemih   moderne   znanosti   –   svoji   temi   za  
magistrsko   nalogo.   Mama   mu   postavlja   podvprašanja,   izgleda,   da   jo   tema   zanima.  
Kako   to   situacijo   doživlja   Anej?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zadovoljen   je,   da   lahko   zelo   podrobno   opiše   svojo   temo.  
 

  Vesel   je,   da   njegovo   mamo   zanima   tema,   v   katero   se   je   zelo   poglobil.  
 

  Z   veseljem   po   dolgem   času   spet   klepeta   z   mamo.  
 

  Občutek   ima,   da   njegova   mama   ne   razume   točno,   o   čem   govorita,   ampak  
vseeno   ceni,   da   ga   posluša   in   se   trudi   prispevati   k   pogovoru.  
 

  Drugo:    
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4. Monika   se   je   ravnokar   ostrigla.   Ker   se   ji   je   zdelo,   da   jo   je   frizer   v   preteklosti  
 
lepše   ostrigel,   se   je   odločila   vprašati   svoje   prijatelje.   Na   kavi   je   Mitjo   vprašala,   ali   ji  
nova   frizura   pristaja.   Mitja   je   bil   za   trenutek   tiho,   potem   pa   je   odgovoril:   “Ja,   je  
ok.”   Kaj   je   Mitja   doživljal,   ko   je   to   rekel?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Naslajal   se   je   nad   tem,   kako   bo   Monika   mislila,   da   ima   dobro   frizuro,   v   bistvu  
je   pa   grozna.  
 

  Zdelo   se   mu   je,   da   Monika   želi   slišati,   da   je   dobra,   ne   glede   na   to,   ali   tudi   res  
je.  
 

  Njena   frizura   mu   je   bila   všeč,   zato   je   to   povedal.  
 

  To   je   videl   kot   možen   nastavek   daljšega   pogovora   o   njeni   frizuri.  
 
Drugo:   
 
 
 
 

5. Luka   sedi   za   mizo   in   piše   poročilo   za   predmet   nevrologija,   ko   začuti   potres.  
Zapre   svoj   prenosnik   in   ga   prinese   s   sabo   pod   mizo,   kjer   počaka,   da   potres   mine.  
Kaj   je   Luka   doživljal,   ko   se   je   odločil   počakati   pod   mizo?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Brez   daljšega   premisleka   se   je   odločil,   da   bo   počakal   pod   mizo.  
 

  Na   hitro   je   ugotovil,   da   je   miza   najtrši   objekt   v   sobi   in   bo   pod   mizo   zato  
najbolj   varen   pred   tem,   da   pade   strop.  
 

  Spomnil   se   je   predavanja   iz   osnovne   šole,   ko   jim   je   učitelj   razložil,   da   se   med  
potresom   moramo   skriti   pod   mizo.  
 

  Spomnil   se   je   branja   letaka   z   navodili   za   reagiranjev   primeru   potresa   in  
uporabilaž   najbolj   učinkovit   ukrep,   ki   ga   lahko   uporabi   v   tem   trenutku.  
 

  Drugo:    
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6. Skupina   ljudi,   ki   se   pozna   le   na   videz,   se   pogovarja   o   politiki.   Privlačna  
Mateja   začne   razlagati   o   tem,   kako   so   teroristični   napad   11.   septembra   2001   v  
resnici   organizirale   ameriške   oblasti   zato,   da   upravičijo   vojno   na   Bližnjem   vzhodu.  
Jan,   ki   mu   je   Mateja   všeč,   vneto   kima   ob   njeni   razlagi,   ko   pa   konča,   izjavi:   “Ja,  
popolnoma   se   strinjam   s   tabo.”   Kaj   je   doživljal,   ko   je   to   rekla?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Matejini   argumenti   so   se   mu   zdeli   zelo   smiselni.   Verjel   je,   da   je   strokovno  
podkovana   v   tem,   kar   je   razlagala,   zato   se   je   strinjal   z   njo.  
 

  Tudi   sam   se   je   spuščal   v   detajle   padca   dvojčkov   in   je   prišel   do   enakega  
zaključka,   zato   se   je   strinjal.  
 

  Upal   je,   da   bo   s   tem   pridobil   njeno   pozornost   in   se   bosta   lahko   še   kaj   več  
pogovarjala.  
 

  Zavedal   se   je,   da   Mateja   govori   neumnosti,   ampak   se   ji   je   vseeno   hotel  
prikupiti.  
 
Drugo:   
 
 
 
 
 
7. Anej   se   pogovarja   z   Laro   po   koncu   predavanj.   Po   nekaj   minutah   pogovora  
Lara   začne   pogledovati   proti   izhodu   in   se   prestopati   na   mestu.   Anej   to   opazi   in  
reče:   “Lara,   kaj   je   s   tabo?”   Kaj   je   Anej   doživljal?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zdelo   se   mu   je,   da   se   Lara   vede   precej   nenavadno.   Želel   je   izvedeti,   zakaj   se  
tako   vede.  
 

  Ustrašil   se   je,   da   Lari   ni   prijetno   z   njim   in   se   je   hotel   z   napadalnim  
vprašanjem   zaščititi.  
 

  Hotel   ji   je   povedati,   da   takšno   vedenje   ni   ustrezno.  
 

  Spomnil   se   je   navodil   tečaja   nenasilne   komunikacije.  
 
Drugo:   
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8. Lara   Jožeta   vpraša,   če   lahko   nariše   graf   enačbe   y   =   2x   +   5.   Prošnja   se   mu  
sicer   zdi   zelo   čudna,   ampak   se   odloči   ugoditi   in   narisati   graf.   Kaj   Jože   doživlja   med  
risanjem   grafa?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomni   se   postopka,   ki   se   ga   je   naučil   v   šoli,   ko   je   učiteljica   na   tablo   z  
velikim   ravnilom   in   kredo   risala   graf.  
 

  Pomisli,   kaj   pomenijo   te   oznake   –   ugotovi,   da   +5   pomeni   točko,   kjer   premica  
seka   y   os,   2   pa   je   naklon   premice.  
 

  Ne   ve,   kaj   dela,   ampak   riše   nek   graf   zato,   da   ne   izpade   neumen.  
 

  V   mislih   vstavlja   vrednosti   (cela   števila   1,   2,   3)   v   funkcijo   in   izrisuje   rezultat  
f(x).  
 
Drugo:   
 
 
 
 
9. Peter   nakupuje   v   trgovini   in   se   ustavi   pred   polico   z   zobnimi   pastami.   V   oko  
mu   padejo   tri   različne.   Colgate   zobna   pasta   z   rdečo   škatlico   in   velikim   napisom  
NOVO,   Colgate   zobna   pasta   z   modro   škatlico   (ki   jo   ponavadi   uporablja)   in   naravna  
zobna   pasta,   na   kateri   piše   “brez   sintetičnih   snovi”.   Po   kratkem   premisleku   in  
ogledovanju   embalaž   izbere   tisto   z   napisom   NOVO.   Kaj   je   doživljal   med   izborom  
zobne   paste?  
 
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Izbrana   zobna   pasta   mu   je   bila   najbolj   všeč,   ker   je   imela   najlepšo   embalažo.  
 

  Odločil   se   je,   da   bo   poskusil   nekaj   novega,   izbral   jo   je,   ker   je   nova   na   trgu.  
 

  Ogledal   si   je   seznam   sestavin   in   pretehtal,   katere   so   najbolj   kvalitetne   ter   se  
odločil   na   podlagi   tega.  
 

  Spomnil   se   je   pogovora   s   prijateljico,   ki   mu   je   toplo   priporočala   novo   zobno  
pasto   Colgate,   saj   je   bila   z   njo   zelo   zadovoljna.  
 

  Drugo:   
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10. Tadej   in   Anej   se   že   dolgo   časa   nista   videla   zaradi   karantene.   Anej   predlaga,  
da   bi   se   po   koncu   karantene   srečali   na   kavi.   Tadej   odgovori:   “Oprosti,   ampak   vem,  
da   ti   karantene   in   situacije   z   virusom   ne   jemlješ   zelo   resno   in   se   vseeno   precej  
neomejeno   gibaš   naokoli,   zato   me   je   strah,   da   se   nalezem   od   tebe.”   Kaj   je   Tadej  
doživljal,   ko   je   to   izjavil?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Glede   na   to,   kar   ve   o   koronavirusu   (prenosljivosti,   inkubacijski   dobi),   je  
sklepal,   da   ga   srečanje   z   Anejem   lahko   spravi   v   nevarnost.  
 

  Koronavirus   je   uporabil   kot   izgovor,   saj   se   ni   želel   dobiti   z   Anejem.  
 

  Spomnil   se   je,   da   so   na   televiziji   predlagali,   naj   se   varnostnih   ukrepov   še  
naprej   držimo,   čeprav   se   bo   karantena   kmalu   sprostila.  
 

  Po   dolgem   času   je   videl   priložnost,   da   okara   svojega   prijatelja   glede  
brezbrižnosti   in   jo   izkoristil.  
 

  Drugo:   
 
 
 
 

11. Anej   na   treningu   košarke   vadi   prosti   met.   Ne   gre   mu   najbolje,   zato   mu  
trener   reče:   “Zberi   se,   globoko   vdihni   in   meči   z   mirno   roko.”   Kako   Anej   doživlja   ta  
komentar?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zadovoljen   je,   ker   ga   trener   spodbuja.  
 

  Upošteva   trenerjeve   besede   in   zelo   pozorno   posluša   njegova   navodila.  
 

  Trenerjeve   besede   vzame   kot   osebni   napad.  
 

  Razjezi   se   in   se   odloči,   da   zanalašč   ne   bo   poslušal   trenerjevih   navodil.  
 

  Drugo:   
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12. Anja   in   Marko   se   pogovarjata   o   koronavirusu.   Pogovor   postane   precej  
 
čustven   in   Anja   vzklikne:   “Pa   ti   sploh   veš,   kaj   je   ta   Sars-Cov-2!?”   Marko   odgovori:  
 
“Seveda,   vem.”   Anja   pa   reče:   “No,   potem   pa   povej,   kaj   je   to   po   tvojem.”   Marko  
 
odgovori:   “Sars-Cov-2   je   v   bližnji   preteklosti   odkrit   virus.   Po   določenih   lastnostih  
je   podoben   prehladu.   Je   pa   veliko   bolj   nevaren   od   navadnega   prehlada,   saj   je  
smrtnost   Sars-Cov-2   celo   višja   od   smrtnosti   gripe.”   Kaj   je   Marko   doživljal,   ko   je   to  
odgovoril?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomnil   se   je   medijskega   poročanja,   kjer   so   novinarji   podali   podoben   opis,   in  
ga   preprosto   recitiral   iz   spomina.  
 

  Spomnil   se   je   pogovora   s   prijateljem   virologom,   ki   mu   je   poglobljeno   razložil  
vse   lastnosti   tega   virusa.  
 

 Vizualiziral  je  obliko  virusa  pod  mikroskopom  ter  iz  podatkov  o  nalezljivosti             
in  smrtnosti,  ki  jih  je  videl  v  obliki  grafov,  ekstrapoliral  povezavo  med  tem  virusom               
in   prehladi   ter   gripo.  
 

  Na   hitro   je   povezal   vse   podatke   o   virusu,   ki   jih   je   izvedel   v   zadnjem   mesecu.  
 
Drugo:   
 
 

13. Anej   se   pogovarja   s   prijateljico   Bojano   o   otrocih.   Izjavi:   “Nočem   imeti  
samo   enega   otroka,   ker   …”   Potem   pa   se   ustavi,   saj   je   spomnil,   da   je   Bojana   edinka.  
Nadaljevati   je   hotel:   “Ker   so   edinci   ponavadi   razvajeni.”   Kaj   je   doživljal,   ko   se   je  
ustavil?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Spomnil   se   je,   da   je   Bojana   edinka   in   se   ustrašil,   da   jo   bo   komentar   užalil.  
 

  Ugotovil   je,   da   nikakor   ne   more   preveriti   resničnosti   svoje   opazke   in   jo   je   zato  
pridržal   zase.  
 

  Bojana,   ki   je   edinka,   se   mu   ni   zdela   razvajena,   zato   je   pomislil,   da   njegova  
opazka   morda   ni   zelo   točna.  
 

  Odločil   se   je,   da   bi   se   rajši   pogovarjal   o   kakšni   drugi   temi.  
 
Drugo:  
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14. Peter   in   Boris   se   pogovarjata   uspešnosti   in   uporabnosti   policije   kot  
primarnega   organa   za   vzdrževanje   javnega   miru   in   reda.   Peter   izjavi   "Predstavljaj   si  
kako   lepo   bi   bilo,   če   opustili   koncept   policije   in   ves   ta   denar,   ki   ga   zapravimo   zanjo  
uporabili   za   odpravljanje   dejavnikov,   ki   so   povezani   z   večjo   stopnjo   kriminalnosti   -  
npr   revščino?"   Boris   pa   odgovori   "Se   ti   ne   zdi,   da   bi   v   odsotnosti   policije   skupnosti  
same   organizirale   skupinske,   ki   so   namenjene   vzdrževanju   reda   -   in   s   tem   v   bistvu  
izničile   opustitev   policije?".   Kako   Peter   doživlja   Borisov   odgovor?  
 
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Užaljen   je,   ker   Boris   vedno   najde   način,   da   razvrednoti   njegove   ideje.  
 

  Borisov   odgovor   se   mu   zdi   zanimiv   in   odličen   nastavek   za   poglobljeno  
debato.  
 

  Počuti   se   nerazumljen,   ker   je   od   Borisa   pričakoval   pohvalo   za   odlično   idejo,  
ne   pa   da   se   zapiči   v   nepomembne   podrobnosti.  
 

  Zdi   se   mu   izvrstno,   da   ga   je   Boris   opozoril   na   posledico,   ki   je   sam   ni  
pričakoval.  
 
Drugo:   
 
 
 
 

15. Mateju   po   30-minutnem   ustnem   izpitu   profesor   filozofije   pove,   da   njegovo  
znanje   ni   bilo   zadostno   za   pozitivno   oceno.   Kako   Matej   to   doživlja?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  S   profesorjem   se   strinja,   ker   je   že   med   izpitom   ugotovil,   kje   je   njegovo   znanje  
pomanjkljivo.  
 

  Jezen   je   na   profesorja,   ker   mu   je   to   pokvarilo   dan.  
 

  Užaljen   je,   ker   se   mu   je   zdelo,   da   je   profesor   na   vsak   način   poskusil   najti  
luknje   v   njegovem   znanju.  
 

  Sprejme   informacijo   in   se   odloči,   da   se   bo   naslednjič   pač   bolje   naučil.  
 
Drugo:    
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16. Prijatelji   se   odločajo,   kateri   film   si   bodo   ogledali.   Luka   izjavi:   “Misija  
nemogoče   je   vedno   dobra   izbira.”   Kaj   je   doživljal,   ko   je   to   rekel?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Želel   jih   je   prepričati,   da   izberejo   film   Misija   nemogoče.  

    Želel   je   podati   predlog,   da   začnejo   proces   odločanja.   

  Podal   je   informacijo   o   tem,   kateri   film   je   dober.  

    Kar   tako   je   to   omenil,   da   začne   debato.  

    Drugo:  
 
 
 
 
 
 
 
17. Anja   svojemu   očetu   razlaga   o   petih   problemih   moderne   znanosti   –   svoji  
temi   za   magistrsko   nalogo.   Oče   ji   postavlja   podvprašanja,   izgleda,   da   ga   tema  
zanima.   Kako   to   situacijo   doživlja   Anjin   oče?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zelo   ga   zanimajo   problemi,   ki   jih   Anja   izpostavlja,   in   hkrati   podrobno  
spremlja   njene   argumente,   da   vidi,   če   so   smiselni.  
 

  Ne   razume   povsem,   o   čem   Anja   govori,   ampak   je   zadovoljen,   da   preživlja   čas  
s   svojo   hčerko,   ki   se   je   vrnila   domov   med   počitnicami.  
 

  Zelo   je   ponosen   na   svojo   hči,   ker   si   je   izbrala   zelo   zanimivo   temo   in   jo   tudi  
zelo   dobro   predstavlja.  
 

  Uživa   v   zanimivem   pogovoru   s   svojo   hčerko,   ki   je   že   dolgo   ni   videl.  
 

  Drugo:   
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18. Nik   se   odpravi   v   lokalno   avtohišo   z   namenom   kupiti   nov   avto.   Pred   tem   si  
je   na   internetu   ogledal   nekaj   modelov   in   se   odločil,   da   bo   kupil   nov   renault   clio.   Ko  
prispe   v   avtohišo,   mu   eden   izmed   zaposlenih   razkaže   različne   avtomobile   ter   mu  
omeni,   da   imajo   posebno   akcijo   na   renault   megane   ter   mu   razloži   specifikacije   tega  
avta   in   kakšne   so   v   primerjavi   s   specifikacijami   clia.   Na   koncu   se   Nik   odloči   kupiti  
megane,   ki   je   3000   evrov   dražji.   Kaj   je   Nik   doživljal,   ko   se   je   to   odločil?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Pretehtal   je   vse   lastnosti   obeh   avtomobilov   (zmogljivost,   konjska   moč,  
varnost,   poraba   bencina   …)   in   ceno   ter   se   odločil,   da   je   megane   boljša   izbira.  
 

  Prodajalčevi   argumenti   so   se   mu   zdeli   zelo   smiselni,   zato   je   sprejel,   da   je  
megane   boljša   izbira   od   clia.  
 

  Všeč   mu   je   bilo,   da   si   je   prodajalec   vzel   čas   zanj   in   mu   pomagal   izbrati   boljši  
avto,   zato   se   je   odločil   za   megane.  
 

  Imel   je   občutek,   da   prodajalec   zelo   dobro   ve,   kaj   govori,   zato   je   upošteval  
njegov   nasvet.  
 

  Drugo:   
 
 
 
 
19. Ana   in   Bojan   se   odpravljata   na   piknik.   Ne   moreta   se   odločiti,   kateri  
posladek   naj   vzameta   s   sabo   –   crem   brulee   ali   belgijske   praline.   Bojan   si   podrobno  
ogleda   crem   brulee   in   reče:   "Crem   brulee   je   bolj   prefinjen."   Kaj   je   Bojan   doživljal,  
ko   je   to   rekel?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Opazil   je   lastnost   ene   od   izbir   in   jo   hotel   podeliti   z   Ano,   da   se   bosta   lažje  
odločila.  
 

  Hotel   je   namigniti,   da   bi   raje,   da   vzameta   crem   brulee.  
 

  Samo   klepetal   je   –   brez   namena,   da   bi   s   tem   kaj   dosegel.  
 

  Na   glas   je   izrazil   svoje   opažanje.  
 
Drugo:   
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20. Marko   nakupuje   oblačila   v   trgovini   H&M.   Med   pomerjanjem   srajce,   ki   mu  
je   malenkost   preozka,   prodajalka   omeni,   da   bi   bilo   morda   boljše   vzeti   večjo  
številko.   Kako   Marko   doživlja   ta   komentar?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Hvaležen   je,   da   je   prodajalka   sama   od   sebe   predlagala   večjo   številko.  
 

  Jezen   je,   ker   se   mu   zdi,   da   se   mu   prodajalka   posmehuje.  
 

  Sprejme   predlog,   ki   se   mu   zdi   smiseln,   glede   na   težave   z   oblačenjem   preozke  
srajce.  
 

  Predlog   razume   kot   začetek   daljšega   sodelovanja   s   prodajalko,   ker   mu   bo  
predlagala   še   kakšna   druga   oblačila.  
 

  Drugo:   
 
 
 
 

21. Marko   in   Luka   se   pogovarjata   o   Mojci   -   dekletu   s   katerim   je   bil   Marko  
ravnokar   na   zmenku.   Marko   izjavi   "Veš,   mislim   da   z   Mojco   nimava   prihodnosti.  
Zdi   se   mi,   da   ni   dovolj   zanesljiva."   Luka   na   to   odgovori   "A   res?   Še   včeraj   si   mi  
razlagal,   da   je   ena   izmed   njenih   najboljših   lastnosti   ravno   zanesljivost."   Kako   to  
situacijo   doživlja   Marko?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zdi   se   mu   zanimivo,   da   ga   je   Luka   opozoril   na   nekonsistenco.  
 

  Počuti   se   ogrožen,   ker   ga   Luka   tako   napada.  
 

  Ogorčen   je,   saj   zgleda,   da   je   Luka   kar   naenkrat   na   Mojčini   strani.  
 

  Zdi   se   mu,   da   ga   Luka   ne   razume,   saj   je   od   njega   pričakoval   podporo,   ne   pa  
zasliševanja.  
 

  Drugo:    
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22. Matej   kliče   svojo   punco   z   namenom   vprašati   jo,   kdaj   pride   domov.   Punca   se  
javi   in   reče,   da   ga   bo   poklicala   čez   eno   uro,   ker   je   trenutno   pri   prijateljici.   Kako   to  
doživlja   Matej?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Zadovoljen   je,   ker   je   izvedel,   kaj   dela   njegova   punca.  
 

  Zdi   se   mu   nesramno,   da   si   ni   mogla   vzeti   5   minut   časa   za   telefonski   pogovor  
 

  Zdi   se   mu   sumljivo,   ker   mu   ni   povedala   nobenih   podrobnosti.  
 

  Vesel   je,   da   se   njegova   punca   druži   s   prijatelji,   saj   že   dolgo   ni   imela   časa   za  
to.  
 
Drugo:   
 
 
 
 

23. Ste   pripravljeni   sodelovati   v   drugi   fazi   raziskave   (serija   fenomenoloških  
intervjujev)?  
 
Označite   samo   en   oval.  
 

  Da  
 

  Ne  
 
 
 
 
24. Če   ste   na   prejšnje   vprašanje   odgovorili   z   "Da",   prosim   tukaj   napišite   svoj  
kontakt.   
 
 
 
 
 

 

 


