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DEJSTVA O POSLUŠANJU

• 75 % slišanega preslišimo

• ½ slišanega pozabimo v 10 minutah;

• od tega ½ slišanega pozabimo v 24 urah

Pomen sporočila razberemo glede na (Mehrabian, 1981):

- neposreden pomen besed (7%)

- intonacija (ritem, glasnost, dinamika) govora (38 %) 

- nebesedno sporočanje - govorica telesa, prostor, čas, tip, vonj
(55%)



VAJA: Razlika med slišati in poslušati

Kaj je tisto zaradi česar čutimo, da 
nas nekdo posluša (na besedni in 
nebesedni ravni komunikacije)?



Module 3 3–18

VRSTE POSLUŠANJA

1. ZLOŽNO POSLUŠANJE

2. KRITIČNO POSLUŠANJE

3. IZBIRNO/SELEKTIVNO POSLUŠANJE

4. PRILAGODITVENO POSLUŠANJE

5. EGOCENTRIČNO POSLUŠANJE

6. AKTIVNO POSLUŠANJE



AKTIVNI POSLUŠALEC?

NEVTRALEN NEOBSOJAJOČ
VES ČAS 

VKLJUČEN/

AKTIVEN



ZNAČILNOSTI AKTIVNEGA 
POSLUŠANJA

Spretnosti 
postavljanja 

vprašanj

Reflektivna
tehnika

Orientiranost 
poslušalca

Usmeritev iz sebe na 
drugega (kako oseba vidi 
sebe in svojo situacijo in 
ne kako jo vidim jaz)
- Nedeljena pozornost
- Empatija
- Spoštovanje
- Sprejemanje
- Kongruentnost



PREDNOSTI AKTIVNEGA 
POSLUŠANJA

• Pospešuje nadaljnjo komunikacijo

• Ustvarja vzdušje in gradi na zaupnosti in dobrem odnosu

• Občutek sprejetosti, ki ga poslušalec daje sogovorniku, da so njegove

misli in čustva sprejeta

• Ob aktivnem poslušanju je sogovornik sproščen in čuti spodbudo za

nadaljnje pripovedovanje

• Govorec lahko spozna svoje težave – tudi tiste, ki jih ne uvidi sam

• Osredotoča se na bistvene elemente pogovora

• Loči problem od ljudi



OVIRE PRI AKTIVNEM POSLUŠANJU 

Kulturne 
ovire 

Mehanične 
ovire oz. 

fizični 
dejavniki

Predso-
dki

Neustre-
zni odzivi

Pretvarja-
nje, da 

razume-
mo

Težnja po 
„središču 

pozornosti“

Neustre-
zna 

nebes. 
komun.



SPRETNOSTI AKTIVNEGA POSLUŠANJA

SPRETNOSTI 
AKTIVNEGA 
POSLUŠANJA

Bodi 
pozoren in 

osredotočen

Postavljaj 
odprta 

vprašanja

Pridobivanje 
dodatnih 
informacij

Parafraziraj

Bodi uglašen 
in reflektiraj 

čustva

Povzemi



NEBESEDNA KOMUNIKACIJA

Sogovornika med poslušanjem:

 gledamo- tako ohranjamo dober
odnos in stik;

 spodbujamo ga in
vzpostavljamo zaupanje s
prikimavanjem,

 smo nagnjeni s telesom naprej h
govorcu;

 sledimo govorcu z nasmehom;

 izogibamo se ponavljajočim
kretnjam;

 nimamo prekrižanih rok in nog;



ZNAMENJA POZORNOSTI IN 
OPOGUMLJAJOČE IZJAVE

 pripombe in znamenja, s 
katerimi sogovorca spodbujamo k 
nadaljevanju 

npr. s prikimavanjem, 
pripombami kot so: »ja«, 
aha«, »a tako«, razumem« 
itd.

 Sporočilo, ki je v ozadju takšnih 
pripomb, je: 

»S tabo sem, prosim, nadaljuj.« 



ODPRTA VPRAŠANJA

• z namenom spodbuditi sogovornika, da prosto 
pripoveduje – pridobivanje informacij

• Vprašanja se začenjajo z vprašalnicami: kaj, kako, 
zakaj …

ODPRTA VPRAŠANJA ZAPRTAVPRAŠANJA

sprostijo sogovornika omogočajo nadzor nad potekom razgovora

odkrivajo sogovornikova mnenja omogočajo izmenjavo specifičnih informacij

odkrivajo sogovornikove spretnosti 
sporazumevanja

skrajšajo čas razgovora

omogočajo izmenjavo mnogih informacij »prikrijejo« slabega spraševalca

odkrijejo sogovornikova čustva in vrednote omogočajo močno standardizacijo razgovorov



PRIMERI odprtih vprašanj:

▫ vprašanja s katerimi raziskujemo (npr. „O čemu bi 
danes želeli govoriti? Povejte mi nekaj več o tem?”)

▫ vprašanja, ki vodijo v akcijo (npr. „Kaj mislte, da lahko
vi storite…?”

▫ vprašanja o osebnih virih moči (npr. „Kako ste se v 
preteklosti soočali s podobnimi situacijami?”) 

▫ poglabljajoča vprašanja, s katerimi omogočamo
sogovorniku, da razširi/poglobi svoj prvoten odgovor 
(npr. „Kako je to povezano z vašo družinsko
situacijo?”, „Kako ste prišli do tega zaključka?”

▫ …



PARAFRAZIRANJE

• Bolj sofisticirane – kadar
usmerjeno preoblikujemo
sporočilo tako, da se v večji
meri približa tistemu, za
kar menimo, da je bistvo
in/ali skrito pod izrečenim
plaščem površinske forme.

Klient: »Oče me ne pusti nikamor.
Ne smem niti v disco, niti na zabavo,
ne k prijateljem na obisk, če bi bilo po
njegovo, bi samo čepela doma in se
učila.«

Svetovalec: »To moraš pa biti jezna
na očeta?«

 Preprostejše – kadar le v
nekaterih, manj pomembnih
segmentih spreminjamo
sporočilo (podobno
zrcaljenju)

Klient: »Oče me ne pusti nikamor.
Ne smem niti v disco, niti na zabavo,
ne k prijateljem na obisk, če bi bilo po
njegovo, bi samo čepela doma in se
učila.«

Svetovalec: »Oče ti veliko stvari
prepoveduje.«



PARAFRAZIRANJE

• poskušamo dekodirano sporočilo 'vrniti' sogovorniku
smiselno enako, vendar hkrati preoblikovano z našim
videnjem, razumevanjem, tolmačenjem itd.« (npr. Klient:
»Zgini mi izpred oči!« Svetovalec: »Kaže, da si jezen
name.«).

• zajeto je bistvo sporočila (oz. tisto, kar vi menite, da je
najpomembnejše za sogovornika) - »Kaj mi pravzaprav
sogovorec sporoča?«, »Kaj je bistvo njegovega
sporočila?«, in »Katera so temeljna čustva v ozadju?«.

- uporabljati parafraze, ki imajo izražen ali vsaj nakazan
vprašaj na koncu. Parafraza je namreč bolj vprašanje v
smislu: »To jaz vidim/razumem/razlagam tako… Ali je
to pravilno?«. Lahko uporabimo kakšnega od pomožnih
stavkov:

»Če te prav razumem…« ali

»Ali sem pravilno razumel, da…« ali

»Kaže da….« itd.



VAJA: 

Po skupinah 5-6 ljudi

Podajanje 3 izjav, s katerimi 
sogovorniku sporočate, da ga 
aktivno poslušate:

 Reflektiranje notranjega doživljanja

 Povpraševanje z namenom 
raziskovanja; brez obsojanja ali 
podajanja lastnega mnenja

 Pozitiven feedback



SVIT IN AKTIVNO POSLUŠANJE

Z aktivnim poslušanjem 
lahko ustvarimo 

podporno okolje za 
predelavo strahov ali 

premagovanje 
zadržkov.



Primer aktivnega poslušanja: 

ZD:        Pred kratkim ste domov dobili vabilo za program Svit…?

Pacient:  Ja,….se nisem odločil. Tako kompliciran se mi je zdel cel postopek, 
pa nisem uspel. Veste sem imel gužvo. 

ZD:        Če vas prav razumem, pravite da bi vam vzelo preveč časa in se vam 
je zdel sam postopek prezahteven?

Pacient:  Mah, ja….v bistvu, …. ne želim na kolonoskopijo. Je žena pred leti 
opravljala in se spomnim, kako je govorila, da zaradi bolečin ne bi 
več ponovila…

ZD: Razumem, da vas je po ženini izkušnji strah, da bi morali sami skozi 
boleč pregled…

Z AP damo sogovorniku občutek 
slišanosti/sprejetosti/spoštovanja,
zaradi česar je v nadaljevanju bolj 

pripravljen sodelovati/slišati.



VAJA: Aktivno poslušanje „neodzivnika“ 

V paru poskušajte odigrati 
podobno situacijo kot je bila 
prejšnja:

• Eden v paru je pacient 
„neodzivnik“.

• Drugi je zdravstveni delavec, 
ki skuša skozi aktivno 
poslušanje osvetliti razloge za 
neodzivnost ter omogočiti 
predelavo morebitnih 
zadržkov

Morebiti razlogi za neodzivnost so 
lahko (raziskava o neodzivnosti iz 
leta 2014)

 Strah pred zapleti

 Prepričanje, da so zdravi

 Pomanjkanje časa, 
preobremenjenost

 Strah pred odkritjem raka

 Negativen odnos do 
zdravstvenega sistema

 Prisotnost drugih zdravstvenih 
težav



HVALA ZA 

AKTIVNO POSLUŠANJE!


