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Uredniške informacije: 

 

Pričujoče smernice, ki predstavljajo Intelektualni rezultat ‘Storyteller Universal 

Methodology for Proffesionals’, so bile razvite v ovkiru ERASMUS+ partnerstva v 

projektu ‘Storyteller – Empowerment of persons under risk of exclusion through 

development of storytelling professional training in under-equipped EU Countries’, 

ki ga koordinira OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. 

 

Partnerska organizacija Storybag (NL) je bila odgovorna organizacija za razvoj tega 

rezultata, k pripravi so prispevali partnerji konzorcija:  

BBRZ (A) 

Ceres Europe Limited (NI) 

EOLAS S.L. (ES)  

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (SLO) 

UNIPOSMS – Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana (I) 

 

Ilustracije in grafične prikaze je pripravil Storybag, z izjemo tistih, kjer je naveden 

drug vir. 
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"Zdi se, kot da (našo) težavo zamenjujemo z (našim) namenom. Ne rešujemo namreč 
svojega namena in ne iščemo svoje težave. Obremenjeni smo z različnimi ovirami na 

poti, ne da bi opazili, da imamo sebi lasten način (cilj/ namen) oviranja svoje lastne 

poti. Včasih izgubimo smer, vendar se to razlikuje od izgube naše poti. Če je naš cilj, 

osvojiti Everest, zakaj posvetiti svoje življenje morebitnemu snežnemu plazu na tej 

poti? " (Paul Andrew Costello, StoryWise) 

 

 

PREDGOVOR 

 

Dragi (bodoči) strokovnjaki za delo z zgodbami 

 

Med prebiranjem teh in naslednjih vrstic ste pristop 'Delo z (osebnimi) zgodbami' 

verjetno že sprejeli kot enega izmed tistih, ki lahko podpira in pomaga drugim 

(predvsem ranljivim skupinam prebivalstva) s pomočjo (so)ustvarjanja novih 

možnosti in rešitev pri oblikovanju bodočih uspešnih (osebnih) življenjskih zgodbe 

ter načrtovanju korakov v podpori le-temu.  

 

Te smernice so posebej napisane in urejene za tiste, ki sledijo učnemu načrtu 

programa usposabljanja STORYTELLER "Delo z zgodbami". 

Vsebina kurikuluma in aktivnosti posameznih učnih enot, predstavljenih v tem 

dokumentu, so kombinacija napotkov za učinkovitost in enostavnost izvedbe 

različnih aktivnosti in hkrati sprejemljivosti za udeležence / uporabnike aktivnosti v 

učnem načrtu. Učinkovitost se nanaša na zagotavljanje (narativnih / pripovednih) 

izkušenj, ki lahko pomagajo izboljšati samozavedanje in pripomorejo k osebnim 

spremembam. 

S pomočjo učnega načrta programa usposabljanja projekta STORTYERLLER boste 

seznanjeni tudi z etičnim razmislekom glede zagotavljanja (emocionalne) varnosti 

udeležencev/uporabnikov pri njihovem posredovanju (osebne) zgodbe ali pri delu z 

njimi v okviru svojih (osebnih) življenjskih zgodb. 

 

Izvedba posameznih aktivnosti ne pogojuje predhodnega (terapevtskega) 

usposabljanja, ki ga zahtevajo bolj poglobljeni psihološki pristopi kot npr. narativna 

terapija; kljub temu velja omeniti, da smo iz le-te črpali nekatere vpoglede, metode 

in načine dela. 

Ponujene aktivnosti so izbrane za širok spekter udeležencev in izvajalcev, od (precej 

izkušenih) prostovoljcev do strokovnjakov, ki delajo z ranljivimi skupinami 

prebivalstva. 

Učni načrt ni namenjen usposabljanju za npr. psihoterapevte. Vendar pa lahko 

terapevti informacije iz učnega načrta uporabljajo kot poseben dodaten (narativni) 

način dela. 

 

Namen teh smernic je v zagotavljanju bistvenih teoretičnih in praktičnih osnovnih 

znanj, ki temeljijo na predhodnem in trenutnem delu različnih raziskovalcev in 

praktikov.  

 

Zavedamo se, da vse, v tem dokumentu zbrane informacije, ne morejo nadomestiti 

vaših (specifičnih) znanj in izkušenj o nacionalni / regionalni / lokalni situaciji. Prav 

tako lahko le ugibamo (o tem), kakšne so vaše trenutne spretnosti in izkušnje. 

 

http://storywise.com/
http://storywise.com/
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Vsi viri, vključeni v te smernice, zajemajo najnovejšo literaturo zlasti strokovnjakov 

iz prakse in so namenjeni temu, da v njih (morda) najdete navdih za nadaljnje 

branje ter poglobite vaše znanje in vsakodnevno prakso. 

 

 

Ekipa STORYTELLER 

 

UVOD 

 

‘RANLJIVE SKUPINE PREBIVALSTVA’ 

 

 

V okviru projekta STORYTELLER z opisom »ranljive skupine prebivalstva« 

naslavljamo tiste posameznike, ki jim z uporabo projektnih gradiv lahko 

pomagamo. Zavedati se moramo, da gre za vsestranski izraz za mnoge skupine v 

družbi, ki trpijo posledice ali pa jim grozi tveganje (socialne) izključenosti zaradi 

različnih vzrokov in razlogov, kot so revščina, nepismenost, starost, spolne 

usmerjenosti, različne travmatične izkušnje (npr. politična situacija, družina, pripor, 

ogroženi poklici) in splošne (globalne) ekonomske in družbene spremembe. 

Omenjeni vzroki, ki botrujejo trenutni situaciji teh skupin oziroma posameznikov, 

narekujejo drugačne pristope dela in zatorej tudi drugačne narativne (pripovedne) 

pristope.  

 

 

DUALNOSTI 

 

Učni načrt STORYTELLER temelji na ideji, da ima vsaka zgodba dve strani. 

 

‘Moja Zgodba, Tvoja zgodba’ 

Ob natančnejšem opazovanju lahko odkrijemo (in raziščemo) omenjene dualnosti. 

Ne gre samo za idejo dobrega pri deljenju svoje zgodbe z drugimi in spoštljivega 

poslušanja ampak tudi za vpliv, ki ga imajo nekatere zgodbe na življenja (drugih) 

posameznikov in družbe na splošno: "moja zgodba, tvoja zgodba" se lahko 

spremeni v pozicijo 'mi / vi' in v zgodbe 'drugih' kar lahko povzroči trenja med 

posamezniki in skupinami.  

 

V pričujočem dokumentu bomo zato opozorili na takšne 'fenomene zgodb', ki lahko 

vodijo bodisi k vključevanju ali izključevanju. Slednje, vključno z omejenostjo 

prepričanj, posameznikove samopodobe ter prevladujočih družbenih diskurzov, je 

glavna tema našega projekta in učnega načrta ter smernic. 

Če želimo delati z zgodbami posameznikov, se moramo zavedati različnih 

kontekstov posameznikovega življenja na splošno, skupnosti in družb ter vloge 

zgodbe, identitete, predstav idr., ki jih le-ti prinašajo med posameznike in skupine. 

 

 

METODOLOGIJA 

 

Učni načrt STORYTELLER si prizadeva ponuditi vrsto metod in (uporabnih) praks iz 

strokovnega znanja in izkušenj projektnih partnerjev kot tudi referenčne literature 

na vseh mestih, kjer je to teoretično utemeljeno in primerno ter podpira predlagane 

metode in / ali dejavnosti. Smernice tako predstavljajo univerzalen nabor vseh 

možnih virov (osnovne univerzalne spretnosti, znanje, metode, dejavnosti / vaje, 
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orodja in tehnike) za kar najboljšo podporo različnim strokovnjakom pri njihovem 

delu ranljivimi skupinami prebivalstva in posamezniki. Uporabljeni viri dokazujejo 

svojo univerzalno vrednost v različnih državah in kulturah in so bili delno 

uporabljeni v različnih evropskih kontekstih.
1

 

 

 

 

TEMELJNI VIDIKI 

Poudariti želimo, da naš učni načrt ne zahteva (predhodnega) terapevtskega 

usposabljanja, čeprav hkrati črpamo iz idej in metod različnih praks in / ali 

pristopov kot je narativna terapija ali t.i. pripovedovalna terapija (White & Epston, 

1989, White, 2007), K rešitvam usmerjen pristop / terapija (De Shazer, 1985 ), 

Sodelovalna praksa (Anderson, 1997) in participativno narativno raziskovanje / 

analiza (Kurtz, 2014). Te prakse si delijo nekaj osnovnih pojmov o odnosih s klienti 

oz. uporabniki. Tarragona (2008) predlaga 11 (skupnih) atributov, ki jih vidimo tudi 

kot temeljne vidike v našem učnem načrtu: 

 

 

1. TRANSDISCIPLINIRNA INSPIRACIJA: Večino teoretičnega ogrodja omenjenih 

praks navdihujejo ideje, ki izhajajo iz disciplin izven strokovnega polja 

psihologije. Temeljijo na delu filozofov, antropologov, zgodovinarjev, 

jezikoslovcev in literarnih teoretikov. Trans disciplinarni odnos je tudi 

pomemben vidik našega učnega načrta. 

 

2. SOCIALNI ALI INTERPERSONALNI POGLED NA ZNANJE IN IDENTITETO: 

Narativna terapija, K rešitvam usmerjen pristop in Sodelovalna praksa 

sovpadajo s predpostavko, da se naša izkušnja resničnosti ali pomena, ki ga 

dajemo našim izkušnjam, oblikuje skozi naše interakcije z drugimi ljudmi. 

Naš učni načrt močno temelji na ideji, da življenjske zgodbe ustvarjamo s 

skupinsko delitvijo pomenov med ljudmi. 

 

3. USMERJENOST H KONTEKSTU: Vse uporabljene pristope lahko štejemo za 

'sistemske' v najširšem pomenu besede: razmišljanje o ljudeh v okviru 

določenih kontekstov, ne glede na to, ali gre za kontekst njihove kulture, 

njihove interakcije z drugimi osebami v njihovih (med)osebnih odnosih ali 

pogovorne sisteme znotraj katerih delujejo. Naš učni načrt vas zatorej 

napotuje k sistemski analizi in pristopu k skupini, s katero delate, 

sistematično, upoštevaje dinamiko komunikacije in jezika med udeleženci ter 

med njimi in vami kot moderatorji procesa. 

 

4. JEZIK KOT CENTRALNI KONCEPT: Postmoderni pristopi konceptualizirajo 

sodelovalen odnos kot pogovorni proces in verjamejo, da dialog in pogovor 

ustvarjata pomen. Predpostavljajo, da način, kako ljudje mislijo in 

pripovedujejo o svojem problemu in / ali vprašanju (zgodbe), lahko prispeva 

k analizi le-teh ali k zmožnostim razmišljanja o novih možnostih. Naš učni 

načrt lahko obravnavamo tudi kot na način, kako pomagati ljudem 

spremeniti in / ali izboljšati svoj besednjak, začenši z idejo, da jezik vpliva 

na naš način razmišljanja (Gumperz & Levinson, 1996). 

                                                           

1

Za pregled si oglejte priročnik RSRC: http://www.rsrc.eu/outputs.html 

 

http://www.rsrc.eu/outputs.html
http://www.rsrc.eu/outputs.html
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5. ODNOS KOT PARTNERSTVO: Sodelovalnega odnosa ni moč razumeti kot 

nekaj, kar je "storjeno nekomu", ampak nekaj, kar je bilo storjeno "z nekom". 

Uporabniki in izvajalci pomoči so partnerji v dialogu, gradnji rešitev ali 

razvijanju novih zgodb in identitet. Namen učnega načrta je pomagati pri 

razvijanju pozicije radovednosti in spoštovanja pri obravnavanju elementov 

pripovedi naših uporabnikov, soustvarjanje novih pripovedi/zgodb, ki 

temeljijo na uporabnikovih lastnih besedah ter s tem izboljšujejo svoj 

besednjak. 

 

6. UPOŠTEVANJE RAZNOLIKOSTI PERSPEKTIV ALI GLASOV: Obstaja ponavljajoča 

se ideja o obstoju veliko (različnih) glasov ali človeških resničnosti. Po tej 

ideji imajo ljudje različna mnenja ne le o politiki ali verskih prepričanjih, 

ampak tudi o osnovnih vprašanjih, kot je osebna identiteta (Andersen, 

1991). Z osredotočanjem na zgodbe ljudi, naš učni načrt daje pomen načinu, 

kako vsaka oseba konstruira svojo lastno stvarnost in daje smisel lastnim 

življenjskim izkušnjam.  

 

7. VREDNOTENJE OSEBNEGA ALI LOKALNEGA ZNANJA: Slednje je povezano s 

preizpraševanjem razlag, ki naj bi veljale univerzalno za vse ljudi. Naša 

zamisel dela z ljudmi ne temelji na meta-narativnih (npr. Teorija osebnosti), 

temveč je precej osredotočeno na lastne zamisli klienta / uporabnika in 

novih idej, ki nastanejo med pogovorom – t.i. 'lokalni jezik' (izven jezika 

stroke, jezik uporabnika). Naš učni načrt je v resnici osredotočen na t.i. 

lokalno znanje (Geertz, 2000) in se bolj zavzema za delo z uporabnikom iz 

vidika slednjega kot pa iz vidika nekaterih teoretičnih predpostavk. Pomaga 

vam lahko, da izkoristite vse, kar uporabniki vedo o svojem življenju - 

njihove težave, zgodbe, možne rešitve in cilje. To vas pripelje do sprejemanja 

pozicije radovednosti in spodbuja odnos spoštovanja in sodelovanja. 

 

8. UPORABNIKI KOT ZVEZDE: vaši uporabniki so zvezde učnega načrta 'Delo z 

zgodbami’. Upoštevamo jih kot strokovnjake svojega življenja, oni 

opredeljujejo lastno življenjsko situacijo in cilje, ki jih želijo doseči. Zato se 

morate kot (profesionalni) ponudnik pomoči postaviti v t.i. pozicijo 

'nevednosti' (Anderson, 1995; De Jong in Berg, 2002). To pomeni, da se 

morate svojim uporabnikom približati z radovednostjo in pripravljenostjo biti 

informiran, obenem pa skušati opustiti predsodke in se izogibati prehitremu 

sklepanju (White, 2000). 

 

9. JAVNOST ALI TRANSPARENTNOST: Z uporabo učnega načrta boste izvedeli, 

da vsi ljudje, vključno z vami in vašimi uporabniki, razumejo stvari iz točno 

določenega vidika. 'Delo z zgodbami' vam pri srečevanju z uporabniki 

pomaga pri premikanju predsodkov v najbolj skriti kotiček vaše (strokovne) 

prakse .Vendar, ker se ni moč izogniti osebnim/lastnim vrednotam, mnenju 

ali preferencam, vas prosimo, da ohranjate ustrezno odprtost in širino, kadar 

so le-ti pomembni za vaše delo. V Narativni terapiji se slednje imenuje 

transparentnost (Freedman & Combs, 1996), biti javen o idejah in delitvi 

notranjih dialogov z uporabniki (Anderson, 1997, 2006). 

 

10. ZANIMANJE ZA TO KAR ŽE DELUJE DOBRO: Mnogi avtorji opozarjajo, da 

(psiho) terapijo pogosto razumemo kot tehnologijo za odpravljanje napak. 

Postmoderne terapevtske prakse delijo te pomisleke glede prevelikega 

poudarka na primanjkljaju. Iz tega razloga naš učni načrt gradi na 
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poudarjanju tega kar že deluje dobro v življenju ljudi in kar uporabniki 

štejejo kot pomembno in dragoceno. 

 

11. SAMOSTOJNOST ODLOČANJA: Le-to se nanaša na prepričanje o tem, da so 

posamezniki zmožni sprejemanja odločitev in ukrepati v svojem življenju. To 

idejo delijo postmoderne prakse in vplivajo na način konceptualizacije 

učnega načrta 'Delo z zgodbami'. Naš cilj je pomagati socialno ranljivim 

posameznikom "biti na voznikovem sedežu svojega življenja" (White & 

Epston, 1990). 

 

 

 

DELO Z ZGODBAMI – NEKAJ OSNOV MODERIRANJA 

PROCESOV 

 

I. DELOVNO OKLJE & PRIPOMOČKI 

 

Poskusite delati v nevtralnem okolju, zato morda šolski prostori ali pisarna niso 

najprimernejši, razen če jih lahko spremenite v kraj, kjer se ljudje lahko počutijo 

sproščeno in nimajo občutka, da gredo v šolo ali na delo. Predstavljajte si, kje bi se 

sami počutili kar najbolje za srečanje z osebo s katero boste opravili oseben 

pogovor (npr. knjižnica, prijetna lokalna kavarna ali poseben namenski prostor za 

tovrstne aktivnosti). 

Če delate s skupinami, bi morali imeti dovolj prostora za ustvarjanje kroga s stoli in 

hkrati možnost dela v manjših skupinah, ne da bi se le-te medsebojno motile. 

 

Prostor mora imeti tudi vsaj eno prazno steno, na katero je mogoče pritrditi risbe / 

samolepilne lističe. Zaradi slednjega bo prostor bolj barvit in navdihujoč. 
Odvisno od posameznika (odrasli, otroci, ...) ali skupine, s katero delate, pripravite 

dovolj materiala za delo: (barvni) svinčniki, papir, samolepilni lističi, lutke, tekstil, 

lepilni trak itn. 

Prepričajte se, da je udeležencem na razpolago dovolj tekočine, poskrbite tudi za 

majhne prigrizke / sladkarije, da bi se vaš(i) udeleženec(i) počutil(i) dobrodošel(li). 

 

 

II. RAZPOREDITEV SKUPINE 

 

Pri delu s skupino predlagamo, da izberete udeležence s podobnim ozadjem in (v 

primeru več kot enega državljanstva) omogočite pogovor v istem jeziku. 

Optimalno število udeležencev ne bi smelo biti večje od 15, saj le na tak način lahko 

zagotavljamo ustrezno pozornost vsem v skupini in dovolj priložnosti za 'biti slišan' 

med in po dejavnostih, ki jih predlagamo v teh smernicah in učnem načrtu. 

 

 

III. TRAJANJE SREČANJA 

 

V okviru učnega načrta STORYTELLER 

Učne enote v načrtu temeljijo na 6-8 urnih srečanjih, ki lahko potekajo v več stopnjah 

(kot nadgradnja/e posamezne učne enote). Srečanja so oblikovana za največ 15 

udeležencev, glede na (včasih s čustvi obarvan) kontekst izvedbe le-teh, pa je 

posamezne enote mogoče izvesti z enim izkušenim moderatorjem/vodjo. Glede na 
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dosedanje izkušnje lahko skupino sestavlja največ 25 udeležencev, priporočljivo z 

dvema moderatorjema. 

 

 

V vsakodnevni (strokovni) praksi 

V tem primeru ne gre za izvedbo, ki bi bila v celoti vezana na učne enote, zato je le-

ta vezana na posamezne okoliščine v odvisnosti od potreb skupin in / ali 

posameznih uporabnikov. Prav tako je takšna izvedba odvisna od zasebnih 

finančnih in / ali javnih zmogljivosti. 

 

 

IV. KAJ MORA UPOŠTEVATI MODERATOR 

 

Vsebina tega odstavka temelji še zlasti na praktičnih izkušnjah in raziskavah 

avtorjev kot sta Kurtz (2014) in Chambers (2002). Izpostavili smo nekaj pomembnih 

in koristnih vidikov, vendar vas želimo spodbuditi k nadaljnjemu branju. 

 

 

Kot moderator (procesa izvedbe)... 

... IZOGIBAJTE SE hitenju, pridiganju, kritiziranju, prekinjanju, zavzemanju 

prevladujoče pozicije, prav tako ne jemljite samih sebe preveč resno. 

Kot moderatorji bi morali: 

Pokazati spoštovanje, poskrbeti za vzpostavitev dobrih odnosov, opustiti 

predsodke, dati besedo drugim, opazovati, poslušati, se učiti; se učiti iz napak, biti 

samokritični in samozavestni, fleksibilni, podpirati in deliti ter biti iskreni. 

 

 

Preden začnete 

1: Priprava prostora 

Vnaprej prerazporedite sedeže in mize / stole. 

 

 

(z mizami in stoli) 

 

 

Učilnica 

Podobno kot pri predavanjih, lahko delate v pravokotni učilnici. Nasvet: 

prosite tiste, ki sedijo v vrsti z neparnim številom, da se obrnejo, ter se sede, stoje 

ali kleče na svojih sedežih pogovarjajo s tistimi, ki so za njimi. Učinek je lahko 

navdihujoč. 
 

 

 

Vdrt kvadrat / Oblika U 

Bodite pozorni na to, da je tukaj očesni stik z udeleženci mogoč le na 

daljavo; takšna postavitev je lahko napoti. Lahko vpliva na manjšo 

intenzivnost aktivnosti in poslušanja, kjer ljudje vadijo in poslušajo manj; 

tisti, ki so še bolj oddaljeni, se zdijo kot "marginalizirani". Vloga 

moderatorja je prevladujoča.  

 



 

 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+. Vsebina 

publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

 

 

10 

 Če želite ustvariti več zavedanja in interakcije, uporabite prostor med različnimi 

aktivnostmi 

 

Ribja kost 

Podobno kotni učilnici. Postavitev vabi k skupinskim razpravam. 

 

 

 

 

 

Banket 

Ta postavitev daje še večjo pozornost mizam (pogosto pari miz skupaj) 

za skupinske pogovore. Dobra opcija za majhne participativne 

delavnice. 

 

 

 

 

 

Mize s trojicami 

Postavitev vredna razmisleka. Trojice so dobre za skupinsko delo in 

razmisleke. Mize je mogoče zlahka združiti tako, da tvorijo šestice. 

 

 

 

 

 

 

(samo stoli) 

 

Oblika šolskega zbora 

 

Stole je mogoče premikati, postavitev pa omogoča oblikovanje majhnih skupin 

po 'formalnih' dejavnostih.  

 

 

 

Krogi 

Polkrogi 

Ugodno. Moderator je dobro postavljen in ima očesni kontakt z vsemi. 

Dobra fleksibilnost pri prehodu na druge dogovore, dober osrednji 

prostor. 

 

 

 

 

 

Samostojni krogi delujejo kot demokratični in participativni način 

izvedbe, vendar niso nujno najboljša izbira za velike skupine. Moderator 

še vedno lahko zavzame prevladujoč položaj. 
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Odprti krogi (školjke) z dvema lokoma drug proti drugemu delujejo bolj 

demokratično. Omogočajo tudi 'vstop' z obeh strani in večjo svobodo 

gibanja. Moderator tukaj lahko izbere kateri koli položaj 

 

 

 

 

 

 

Skupina z moderatorjem 

Moderator pri tej postavitvi začne pogovor in se nato postopoma umakne. To 

je klasični vzorec za fokusno skupino ali dialog /deljenje zgodb v krogu kjer 

je edina aktivnost moderatorja ohranjanje pripovedovanja / dialoga – več o 

tem bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. 

 

 

 

Manjše (zaokrožene) skupine 

Tukaj je mogočih veliko postavitev. Moderator se umakne iz osrednjega 

položaja ali se premika med krogi. Taka postavitev je prijazna do 

sramežljivih govorcev. Možni so tudi plenarni pogovori po delu v 

manjših skupinah 

 

 

 

Velikost skupine 

- pari za skupne in kratkotrajne izmenjave (max. 100 sekund) 

- pari ali skupine največ treh oseb za diskusijo in izmenjavo, ki je bolj osebne 

narave in omogoča refleksijo 

- štiri/ največ pet oseb za skupinsko delo (npr. viharjenje možganov, vaje 

poslušanja) 

- večja skupina, kjer ima le nekaj udeležencev poglobljene izkušnje ali znanje o 

določeni temi in kjer so nekateri udeleženci lahko tiho in zgolj prisluhnejo 

 

Trajnost skupine 

Nekatere skupine se ‘ujamejo dobro’ in delajo hitreje, spet v drugih je morda 

zaznati napetosti ali neugodje, še posebej kadar delamo z dominantnimi 

posamezniki. Poslušajte in dobro opazujte, morda boste morali zamenjati 

udeležence skupin. V nadaljevanju vam bomo predstavili več o ‘prevladujočih in 

sramežljivih’. 

 

Preden začnete 2: 

Pozdrav skupini 

Predlagamo naslednje: 

- Pripravite sporočilca dobrodošlice (na vidno mesto v prostoru). 

- Vzpostavite sodelovalni odnos od samega začetka in povabite. Zgodnejše 

udeležence, da vam pomagajo. 

- Povabite zgodnejše udeležence, da pozdravijo druge in si namestijo listke z 

imenom. 

- Poskrbite za sproščen začetek (npr. ogrevanje, igre tipa 'lomilci ledu') 



 

 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+. Vsebina 

publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

 

 

12 

- Pozdravite udeležence, ki so prispeli tik pred zdajci. Prosite druge, da jih 

seznanijo z (morebitnimi) že opravljenimi uvodnimi aktivnostmi. 

 

Pričakovanja, upanja in strahovi 

Ponudite udeležencem samolepilne lističe, da zapišejo pričakovanja, upanja in 

strahove (vključno z strahovi, ki se morda zdijo smešni). 

Udeleženci naj jih podajo na steno pod svojim imenom in dodajajo hobije ter 

eventualno osebni simbol (nekaj, kar jih simbolizira). 

 

Osebna pričakovanja glede učenja in osebne angažiranosti 

Povabite udeležence, naj na svoje liste (vključno z njihovim imenom) zapišejo, česa 

se želijo naučiti in kaj menijo, da lahko prispevajo sami. Bodite pozorni na to, kaj so 

zapisali in predstavili. 

 

Cilji 

V učnem načrtu "Delo z zgodbami" so že navedeni učni cilji in izidi. Predstavite cilje. 

 

Na splošno lahko cilje predstavite pred začetkom vsake učne enote, včasih pa jih 

lahko skupina prilagodi ali določi sama. Uporabite pričakovanja udeležencev, da 

preverite cilje in jih prediskutirajte ter določite prednostne naloge. Poskušajte doseči 
soglasje. 

Če se to zdi nemogoče, naj majhna skupina razpravlja o ciljih in pripravi priporočila. 

Vedno se zavedajte, da se lahko v vsakem dobrem procesu cilji tudi spremijo. 

 

 

V. MOČ IN PROCES 

Moč in odnosi moči 

Raziskav in pisanj o moči je precej. V omenjeno tematiko se ne spuščamo preveč 
globoko, vendar se moramo zavedati njenega vpliva na vedenje in dobro počutje. 

Eden izmed očetov sociologije, Max Weber, je moč opredelil kot "zmožnost 

posameznika ali skupine, da doseže svoje cilje medtem, ko jim drugi poskušajo 

preprečiti, da bi jih realizirali".
2

 

Od tu naprej je Weber moč opredelil kot nekaj, kar je bodisi avtoritativno ali prisilno. 

Danes se slednje zdi kot enodimenzionalni pogled, ki nakazuje, da je moč vedno 

negativna in da mora biti neka oseba prisotna, da bi lahko izvajala svojo moč. 
Obstajajo še drugi, bolj pozitivni pogledi: ‘moč’ ni le negativna (v zgoraj opisanem 

smislu), saj lahko tudi omogoča določene stvari. Posameznik ima v tem smislu tudi 

moč, da deluje sočutno in empatično (Keltner, 2017), gre za izbiro...  

Na družbeni in kulturni ravni obstaja tudi ideja o panoptikonu (o tem govori tudi 

Foucault, citiran v Felluga, 2018). Predstavljajte si nekoga v stolpu, ki vas gleda, 

medtem ko ga vi ne morete videti, vendar veste, da vas gleda. Morda čutite, da bi 

radi nadzirali svoje vedenje, tudi če v slednje niste fizično prisiljeni. Pomislite na 

zakone, prevladujoče družbene / religiozne diskurze, skupino (pritisk) ... Slednje 

lahko vodi v samonadzor v dveh pojavnih oblikah: v bolj pozitivnem smislu, ko se 

počutimo kot ‘dober’, ubogljiv državljan / član skupine, ali pa v negativnem smislu 

kot občutek izločenosti in / ali tesnobnosti. 

 

                                                           

2

https://sociologytwynham.com/2013/06/04/webers-definition-of-power/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon
https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon
https://sociologytwynham.com/2013/06/04/webers-definition-of-power/
https://sociologytwynham.com/2013/06/04/webers-definition-of-power/
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Odnosi moči in participativni kontekst 

V sodelovalnih procesih obstaja nekaj, kar lahko opredelimo kot postopen premik 

moči v smislu premika od kontrole do opolnomočenja, od skupinske razprave k 

posamezniku in skupini, od centraliziranosti k razpršenosti (Chambers, 2002). 

 

Zaporedje (procesa/izvajanja skupinskega dela) je tako lahko: 

- predstavitev zaključkov v okviru skupinske razprave 

- individualno razmišljanje in opazovanje 

- sodelovanje in razprava majhnih skupin 

- povratne informacije skupin na predstavitev zaključkov 

- plenarna razprava 

 

Postavite se v ozadje 

Chambers (2002) pojasnjuje, da lahko moderatorji in trenerji hitro zavzamejo 

položaj prevlade. Stojijo, medtem ko drugi sedijo, prav tako obstaja tabla, zaslon, ki 

mu dajejo avtoriteto; med moderatorjem in ‘drugim’/ ‘drugimi’ je lahko miza. 

Dostikrat gre lahko za preveč govora, preveč nadzora. 

Moderiranje skupine za moderatorja pomeni manj govorjenja, manj kontrole in 

način, kako olajšati drugim podajanje zgodb in analiz s postavljanjem v ozadje 

procesa (skupina je na prvem mestu),predajati besedo in voditi / usmerjati z 

umikom (vselej, kadar je to pomembno). 

 

 

Nekaj nasvetov: 

- odmaknite se od osrednje pozicije (avtoritete); 

- sedite; 

- utišajte se; 

- aktivirajte samo organizacijske procese; 

- prosite druge za doprinos k pogovoru; 

- omogočite individualno razmišljanje / samorefleksijo, kratke medklice ali delo v 

majhnih skupinah;  

- prostovoljci naj omogočijo zbiranje povratnih informacij. 

 

Omenjeni nasveti omogočajo lažje delo, možnost biti slišan se seli na vse druge 

udeležence in nenazadnje, vse to vam omogoča, da si v vmesnem času (med 

procesom) tudi oddahnete... 

 

Opolnomočenje posameznikov 

Ne glede na aktivnost, ki ste jo načrtovali, začnite tako, da vsakogar prosite, naj v 

tišini razmisli in zapiše sam zase svoje misli ne da bi jih delil z drugimi. Slednje daje 

vsakomur v skupini misliti, da o določeni temi že nekaj ve. Zamisli drugih 

predstavljajo osnovo za podelitev le-teh z drugimi v skupini, slednje pa vodi do bolj 

svobodnih skupinskih diskusij, kjer ima vsaka oseba nekaj za povedati. 

 

Opolnomočenje skupin 

Skupinam dajajte naloge, omenili smo tudi že vrste in velikosti skupin. Najboljši 

povzetki nastanejo v manjših skupinah s tremi do petimi udeleženci 

 

Vidik opolnomočenja na tem mestu izhaja iz dejstva, da ljudje sodelujejo in se učijo 

v pogovoru in medsebojni izmenjavi; da iz take izmenjave nastaja več znanja iz 

katerega lahko črpamo; izgrajuje se zaupanje, sinergija in navdušenje; skupinske 
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razprave pogosto presegajo individualno refleksijo; omogočena je delitev (tacitnega) 

znanja. 

Pazite na dominantne člane skupine, pogovore izven mej predmeta razprave in ne 

reprezentativne poglede poročevalcev v skupini. 

 

Dominantni in plahi 

Pojasnite, da obstaja pogosta ‘težava’: obstajajo namreč posamezniki, ki težijo k 

zavzemanju prevladujočega položaja nad tistimi, ki so morda zadržani. Ne glede na 

to ali ste ‘naravni’ samozavestni govornik ali ‘naravno’ skromni, se nihče v skupini 

ne bi smel počutiti ogrožen ali zavrnjen. Učimo se tako od poslušanja, kot tudi od 

sodelovanja v pogovoru. Vendar pa si moramo prizadevati za enakopravnost v 

pogovoru in času, namenjenemu poslušanju. 

Poleg tega so nekateri bolj zgovorni v njihovem lastnem (ali tujem) jeziku kot drugi 

posamezniki. 

 

Nekaj nasvetov za preprečevanje (ali spopadanje) z vprašanjem prevladujočega 

položaja (Chambers 2002): 

 

Samoocena.  

Na tla položite listke, na katere ste zapisali številke od 0 do 10.  

Prosite udeležence, naj najprej razmislijo o tem, kako bi se na tej lestvici sami 

razvrstili glede nekaterih značilnost kot npr. (pogovorljivost) zgovornost, 

asertivnost, sposobnost poslušanja, razumevanje drugega, stališč drugih. Udeleženci 

naj se postavijo k ocenam, ki so jih izbrali. 

Povabite udeležence k izmenjavi / pogovoru s soudeleženci (par). Prosite jih, da se 

premaknejo k številu, kjer bi radi bili in jih povprašajte, kaj bi morali storiti, da 

pridejo do tja. 

 

Omogočite izmenjavo 

Vljudno recite stvari kot so npr. "Vi ste že govorili, naj slišimo tudi nekoga drugega" 

ali "Kdo še ni imel možnosti spregovoriti?". 

 

Držanje palice 

Uporabite katerikoli predmet, ki bo imel vlogo ‘govorne palice’, ki daje pooblastilo 

posamezniku za govor v danem trenutku. Medtem, ko ena oseba zaključi svoj 

govor, naj ta predmet da drugi osebi. Tak pristop spodbuja idejo izmenjave, 

koncentriranega poslušanja in vliva zaupanje drugim, ki so morda zadržani ali 

neradi govorijo.  

 

 

Omogočite prevzemanje odgovornosti 

Dajte prevladujočim posameznikom vloge: govorci naj postanejo opazovalci in 

zapisovalci; dovolite jim, da beležijo potek dogajanja (interakcija, kdo govori najbolj 

/ najmanj) in na koncu srečanja podajo (objektivne) razmisleke (ne mnenj!). 

Povabilo govorniku 

Povprašajte govornika iz skupine o njegovem/njenem posebnem znanju. Opogumite 

ga z izrazom želje, da bi njegovo znanje in poglede želeli zabeležiti vi sami. 

Opredelitev obsega sodelovanja 

Za vsako skupinsko srečanje naj vsak zase našteje/pripravi pet ujemajočih se 

predmetov (vžigalice, fižolčki, kamenčki ...). Vsakič, ko ena oseba govori, po 
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zaključku sama sebi odvzame en tak predmet. Ko nima več nobenega, ne more več 
govoriti. 

 

Prerazporejanje 

Po t.i. hitrih skupinskih razmislekih ali skupinski razpravi prosite vsako skupino, da 

svoje člane razvrsti glede na to, koliko so njihovi člani govorili. Oblikujte nove 

skupine zelo zgovornih oseb, manj zgovornih in slabo zgovornih oseb skupaj. 

Ali ste kadarkoli? 

Prosite udeležence, da dvignejo roke ali na hitro razmislijo o naslednjih vsebinah: 

‘Ali so vam kdaj kaj naredili? Kako ste se takrat počutili?’ 

In potem: ‘Ste kdaj isto naredili nekomu drugemu? V katerem kontekstu / situaciji?’ 

 

 

Uporabna literatura in viri: 

 

Chambers R. (2002), Participatory workshops, Earthscan/Routledge 

 

Felluga D. (accessed 16-01-2018), Modules on Foucault: On Power, 

http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.ht

ml 

 

Keltner D. (2017), https://www.mindful.org/how-to-find-your-power-and-avoid-

abusing-it/ 

 

Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing 

 

 

 

Delo v okviru in z enotami učnega načrta 

Vsaka od enot učnega načrta zajema dejavnosti in / ali vaje, ki temeljijo na 

praktičnem znanju in izkušnjah ter podpirajo teoretične osnove, na katerih so 

zasnovane. V naslednjih poglavjih boste našli ustrezno podporo za njihovo izvedbo. 

Vsako poglavje vsebuje tudi seznam virov / literature za nadaljnje branje za vse, ki 

jih zanima več o tej temi. 

 

Kaj pokazati, kaj povedati 

Na koncu vsakega poglavja v teh podpornih smernicah vam bomo svetovali, katere 

teoretične vsebine in slikovno gradivo lahko predstavite bodisi pred ali po 

konkretnih praktičnih aktivnostih, da boste lahko podkrepili uporabnost aktivnosti. 

 

Praktični nasveti 

Prav tako boste v tem gradivu našli praktične nasvete - na podlagi izkušenj 

moderatorjev - v situacijah, ki bi morda potrebovale večjo pozornost pri delu s 

posamezniki in skupinami v posamezni učni enoti. 

 

 

 

 

 

http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.html
http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.html
http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.html
http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.html
https://www.mindful.org/how-to-find-your-power-and-avoid-abusing-it/
https://www.mindful.org/how-to-find-your-power-and-avoid-abusing-it/
https://www.mindful.org/how-to-find-your-power-and-avoid-abusing-it/
https://www.mindful.org/how-to-find-your-power-and-avoid-abusing-it/
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1. UVOD – ZAKAJ ZGODBE? 

 

Vse se začne s tem, kako doživljamo svoje okolje: naravo in njene pojave, 

živalski svet, naš odnos z drugimi ter kako si le-te razlagamo in jih razumemo. 

Vse to so podatki, ki jih je veliko, njihov vpliv pa nas lahko zbega. Vse te 

podatke moramo hkrati tudi strukturirati, da bi jih lahko obvladali. V razvoju 

človeštva je posameznik najprej razpolagal s slikanjem /slikami / podobami in 

ko smo imeli jezik in besede, smo lahko verbalizirali in izrazili svoje misli. 

Zgodbe so povsem človeški fenomen, imajo veliko funkcij, z zgodbami lahko 

izražamo različne namene; prav tako lahko zgodbe pripovedujemo na različne 

načine. To poglavje predstavlja evolucijo zgodbe kot take, različne zgradbe 

zgodb (in njihov smoter) ter koristne modele in orodja (kot so npr. metafore), 

ki so uporabni pri delu z različnimi ciljnimi skupinami. V tem poglavju boste 

spoznali tudi, zakaj so zgodbe tako ključne pri povezovanju ljudi in ustvarjanju 

kohezije v skupinah in družbi na splošno ter kako lahko vplivajo izključujoče ali 

zavzamejo prevladujoč položaj... 

 

Evolucijska pot zgodbe 

Igra 

Boyd (2009) opozarja na evolucijske prednosti zgodbe v svojem delu ‘On the Origin 

of Stories’ (O izvoru zgodb : evolucija, mišljenje in fikcija). Vse se začne z igro. 

Igra se je razvila skozi izkoriščanje njene lastne prednosti, ki leži v njeni prožnosti; 

količina igre (pri npr. človeški vrsti) je soodvisna od prožnosti delovanja neke vrste. 

Vedenja, kot so pobeg in lov, napad in obramba ter družbena izmenjava, prispevajo 

k dejstvu / možnosti 'preživeti ali umreti'. Prispevajo k prepoznavanju in ocenjevanju 

konteksta ter s tem k pričakovanju in prožnosti delovanja. Igra ima zato izrazito 

nagrajevalen značaj. 

 

Igra se je razvila skozi prednosti prožnosti; količina igre je odvisna od korelacije 

posamezne vrste živih bitij s fleksibilnostjo ukrepanja. Vedenje, kot so beg in 

zasledovanje, napad in obramba in socialno vedenje  daj ali vzemi,  lahko pomeni 

razliko med življenjem in smrtjo. Prispevajo k prepoznavanju in ocenjevanju 

konteksta in s tem predvidevanju in prožnosti pri delovanju. Igra je visoko 

nagrajena. 

 

Informacija 

Naslednji korak je naša želja po informacijah, zlasti tistih, ki spadajo v nabor 

matrike smiselnosti (smiselnega ravnanja) in na njihovi osnovi lahko pridemo do 

uporabnih zaključkov: slednje lahko poimenujemo strukture in vzorci. Značilno je, 

da sledimo vzorcem, zlasti tistim, ki dajejo našim najpomembnejšim informacijskim 

sistemom (znotraj našega miselnega sveta) najbogatejše oz. najbolj uporabne 

zaključke; tistim, ki posredujejo občutek vpogleda in smiselnosti in so pomembni v 

ključnih področjih – socialne informacije.  

Vzorci, ponavljanje in ritem. Zakaj smo tako navdušeni nad le-temi in zakaj imamo 

potrebo po opisovanju ali vizualizaciji, če ne iz občutka zadovoljstva? 

 

Umetnost 

Boyd pravi: "Umetniško delo deluje kot poligon za igranje (in usposabljanje) za um. 

Kot igra, uspe z zanimanjem in nagrajevanjem pozornosti.« 

Umetnost ustvarja samozavest, da lahko svet spremenimo v skladu z lastnimi 

preferencami, da nam ni potrebno zgolj sprejeti danosti, pač pa jo lahko 

spremenimo na način, ki ga izberemo sami in ki ponuja spretnosti in modele, ki jih 



 

 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+. Vsebina 

publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

 

 

17 

lahko izboljšamo in kombiniramo na nov način. 

 

Od besed k zgodbam 

Vse se je začelo z (jamskimi) risbami; figurativnimi in simbolnimi. Nato sta vstopili 

govorjena beseda in jezik. Znanost še vedno ni soglasna, kako se je vse začelo, 

toda, ne glede na to, je prišel trenutek, ko smo imeli besede, s katerimi smo izrazili 

in dali imena stvarem, naravnim pojavom in čustvom. 

 

 

Če pogledamo nazaj na igro, informacije, strukturo in umetnost, lahko vidimo, da 

vsi ti elementi sovpadejo, ko govorimo o zgodbah. Pričakovanje in fleksibilnost 

razmišljanja, družbena izmenjava, prepoznavanje strukture in vzorcev ter 

razumevanje konteksta: naše zgodbe - in še več, izmišljene zgodbe – vse to je 

temelj kognitivnih procesov. Radi namreč preigravamo možnosti in iščemo rešitve. 

Smo ‘vrsta pripovedovalcev zgodb(e)’. Pripovedovanje je postalo funkcionalni del 

naše narave / nravi. Brez tega bi bili manj sposobni prilagoditi se spremembam v 

našem okolju in v sebi. 

 

Pomen, smisel, sprememba in pomembnost jezika 

V določenem trenutku (našega razvoja) smo se začeli zavedati umrljivosti, življenja 

in smrti.
3

 

Nastopil je tudi trenutek, ko smo lahko zavestno povezali spomine, ko je bilo ob 

pomoči spomina mogoče pojasniti učinke na osnovi vzročne povezave (‘Od kod 

prihajamo? Zakaj umremo? Kdo nadzira sile narave?’). Prav tako smo se začeli 

zavedati moralnosti / morale, odnosov (moči) in etičnosti (‘Zakaj je močnejši od 

mene? Zakaj (me)me je prizadel?’) in naših osebnih življenj (‘Kdo sem jaz? Zakaj mi 

ne uspe?’). To pa je le nekaj eksistencialnih vprašanj izmed mnogih. 

Zgodbe izhajajo iz različnih potreb in izkušenj, predvsem pa iz naše potrebe po 

iskanju pomena in smisla. Ustvarjanje, tudi iskanje pomena, je način kako 

ustvarjamo, razumemo in osmislimo dogodke, odnose in sami sebe.  

 

Frankl (1946) je izjavil, da primarna motivacija osebe leži v odkrivanju pomena v 

življenju. Vztrajal je, da pomen lahko odkrijemo tudi v najbolj tragični izkušnji. 

Ljudje lahko odkrijejo pomen preprosto tako, da ‘delajo’, torej doživljajo vrednote in 

doživljajo stisko. 

 

                                                           

3RSRC priročnik (2016, str. 27 ): http://www.rsrc.eu/outputs.htm 

 

http://www.rsrc.eu/outputs.htm
http://www.rsrc.eu/outputs.htm
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Po mnenju Postmana in Weingartnerja (1969) je ustvarjanje pomena mogoče 

razumeti tudi kot metaforo za poučevanje in učenje – ustvarjanje pomena "poudarja 

procesni pogled na dejavnost uma (oblikovanje uma), kjer se ta dejavnost stalno 

spreminja. Iskanje pomena nas tudi prisili, da se osredotočimo na individualnost in 

edinstvenost ustvarjalca pomenov ... V tem oziru ne obstaja meja pri 

posameznikovem učnem procesu (ustvarjanju pomenov), saj le-ta nadaljuje z 

ustvarjanjem novih pomenov." 

 

Dennet (2017) prav tako ponuja nekaj zanimivih misli o pomenu, kontekstu in 

jeziku. Navaja, da je naša zavest zadolžena za jezik. Jezik je nastal, ker so zvoki (in 

potem, ko smo jih povezali z našim okoljem in čustvenim svetom: nastanek BESEDE) 

prišli k nam; niso se pojavili zato, ker smo jih izumili. Ta naraščajoča a še vedno 

nezavedna, hkrati pa vse bolj in bolj koristna verbalna kompetenca je primarno 

povzročila, da ljudje najprej razmišljajo o tem, kaj bodo povedali. Pomen, ki ga 

damo številnim informacijam / podatkom - kot smo že omenili - je odvisen tudi od 

konteksta in ‘koristnih’ informacijskih elementov (t.i. elementov kulture ali vedenj, 

ki se prenašajo s posnemanjem), ki nam pomagajo razumeti (stvari) hitreje. 

 

Vse omenjeno podpira dejstvo, da so posamezniki potencialno sposobni razumeti 

(kontekste) in obvladovati / učiti se s pomočjo sprememb, delovati na osnovi 

sprememb in ustvarjati (pomen) na novo. Delo z zgodbami in pripovedmi / narativi 

(ki zagotavljajo kontekste) je tako lahko(lahko)uporabno in / ali praktično v različnih 

okoliščinah. 

 

 

UNIVERZALNA FUNKCIJA ZGODB  

 

O čem torej govorimo, ko pogledamo t.i. konstruktivne funkcije in kvalitete zgodbe? 

Na tem mestu navajamo zgolj nekaj elementov: navdih, domišljija, ohranjanje 

spomina, prenos znanja in informacij, povezovanje ljudi, tolažba, zdravljenje, 

zabava, zavzetost, ustvarjanje vzajemnega spoštovanja, zaznavanje (empatija), 

ustvarjanje vrednot (vrednotnih sistemov), ukrepanje (pobuda), načrtovanje, 

strategija, pričakovanje (dogodkov, aktivnosti). 

V  naši kogniciji, kot naboru vseh naših mentalnih funkcij, ima vsak ‘navzgor’ tudi 

svoj ‘navzdol’, kjer je svetloba tam je tudi tema. Tudi zgodbe imajo svojo temno 

stran; uničujoče lastnosti in poteze, kot so sovraštvo, zavist, diskriminacija, 

stigmatizacija, dominacija, manipulacija itd. 

 

Ob pogledu na prejšnje navedbe boste spoznali, da se lahko mnoge funkcije zgodbe 

razlagajo tudi s pomočjo elementa namere ali namena. 

Zgodbe niso nikoli "nedolžne". Za zgodbo vedno obstaja namen. Upoštevajte to, ko 

pripovedujete ali poslušate zgodbo. O tem podrobneje govorimo v 3. poglavju. 

 

Kaj je torej pripovedovanje ali ‘storytelling’ in kaj ‘narativ’? 

Izraz pripovedovanje uporabljamo za opisovanje bolj zavestnih in načrtovanih dejanj 

pripovedovanja zgodb, kjer se le-te pripovedujejo za določene namene - npr. za 

spodbujanje sprememb, za zabavo, za delitev znanja itd. 

Izraz narativ pa večinoma uporabljamo, ko govorimo o vsakodnevnih zadevah, ki jih 

doživljamo v življenju, s čimer poskušamo dati pomen temu, kar se je zgodilo in 

zakaj se je zgodilo (konstruiranje realnosti), pri čemer se opiramo na različne 

diskurze. 
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Narativ 

 

 

KATERE ZGODBE? – Zgradba zgodbe 

Kako torej oblikujemo in povezujemo dejstva in izkušnje? 

Ena izmed najočitnejših značilnosti zgodbe je njena struktura. Ne zavedamo se je 

vendar, kot omenjeno, zgodbe odgovarjajo na našo potrebo po organiziranju 

informacij v smiselne strukture. 

 

 

Univerzalne oblike zgodb 

V nadaljevanju vam predstavljamo tri najpogostejše (univerzalne)oblike zgodb. 

Verjetno najbolj znana je oblika "ljudske zgodbe". Model, ki ga predstavljamo, se 

opira na raziskovanje avtorice Cynthie Kurtz (2014). Ta model opredeli: 

1. Kontekst –predstavitev okoliščin in junakov, pojasnilo trenutnega (dejanskega) 

stanja 

2. Točka preobrata– dilema, problem ali dogodek, ki povzroči začetek ‘odvijanja’ 

zgodbe 

3. Ukrepanje - kako se ljudje v zgodbi odzivajo na dilemo ali probleme 

4. Preobrat - zapleti, nadaljnje težave, izzivi, stvari se zapletajo/gredo narobe 

5. Rešitev– izid / zaključek zgodbe in reakcije na slednje 
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Ob pogledu na to obliko ste se morda spomnili na znane pravljice kot so Pepelka ali 

Rdeča kapica, morda pa tudi na kak povprečno uspešen hollywoodski film. 

Ljudske pripovedi se pojavljajo v mnogih preoblekah, na primer kot 

basni/bajke/pripovedke (Ezop), otroške zgodbice (Peter Pan), lažne pripovedi (npr. 

nemški pavliha, Lažnivi Kljukec), norčave pripovedke ali (moderni) urbani miti in 

legende. 

Najpomembneje pa je, da številne osebne zgodbe sledijo isti strukturi, kot vam jo 

predstavljamo v naslednjem univerzalnem modelu. 

 

 

Junakova pot 

Gre za univerzalen model pripovedi z močnim vplivom. Povezan je z drugo vrsto 

pripovedi oziroma narativov, kot npr. t.i. ‘magične’ pravljice: nastanek njihove 

zgradbe sega daleč nazaj v zgodovino; pogosto se začno z nekim kritičnim 

elementom ali trenutkom in potovanjem protagonista / junaka, da razreši ta 

element ali trenutek (materialno ali duhovno), pogosto s svojo vztrajnostjo, pomočjo 

bogov ali nekega mentorja. Eden najstarejših takšnih primerov je verjetno zgodba o 

Gilgamešu. 

Krožni model Junakovega potovanja, ki izhaja iz ideje monomita (vse mitske 

pripovedi naj bi izhajale iz ene same zgodbe, torej gre pri vseh pripovedih za 

variacije) Joseph Campbell -a, "The Hero with a Thousand faces" (1949)
4

, 

izpostavljamo kot primer, ki prikazuje tak model pripovedi. 

 

                                                           

4

Več o tem v: Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising 

Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion 

and change in communities through non-formal education. pp. 36-37 
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Številni epi (npr. Odiseja) in poučne epizodne zgodbe (npr. o Budi, Jezusu) so bili 

analizirani in primerjani s tem modelom, ki opisuje tipično pustolovščino Junaka, 

osebe, ki gre na pot in opravi t.i. velika dela v imenu neke skupine, plemena ali 

civilizacije. 

Aktantski model 

Pri tem modelu gre za orodje, ki se uporablja za analizo dejanj(a), ki poteka v 

zgodbi, bodisi resnični ali izmišljeni.
5

 Ta model razkriva strukturne vloge, ki se 

navadno uporabljajo ob pripovedovanju. Aktantski model vključuje 6 igralcev / vlog: 

subjekt (junak), predmet iskanja, pošiljatelj (dobrodelnik, ki sproži nalogo), 

prejemnik (upravičenec), pomočnik (junaka, osebe ali orodje) in nasprotnika 

(negativec). 

 

                                                           

5

Več o tem v: Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising 

Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion 

and change in communities through non-formal education. Str. 38-39 
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Vsaka od teh vlog predstavlja sestavni del zgodbe. Brez prispevka vsake vloge je 

lahko zgodba nepopolna. Torej, "aktant" ni zgolj lik v zgodbi, temveč integralni 

strukturni element, okoli katerega se vrti pripoved / narativ. 

Pogosto uporabljeni primer je Rdeča kapica: pošiljatelj / dobrodelnik je mati Rdeče 

kapice, predmet je košara za hrano (za babico), prejemnik / sprejemnik je babica, 

junak je Rdeča kapica, nasprotnik / negativec je volk, pomočnik je lovec (odvisno od 

različice zgodbe). 

 

Zanimiv in kreativen način uporabe tega modela je ‘zavzemanje perspektive’: 

pripovedovalec se lahko odloči za pripovedovanje zgodbe iz točno določene 

perspektive (in izkušenj ter čustev) različnih igralcev / vlog in celo skoči iz ene 

perspektive na drugo z namenom doseganja ‘zanimanja’ in / ali cilja komunikacije. 

Aktantski model je lahko koristno orodje, kadar opazujemo probleme, ki izhajajo iz 

diskurzov, na primer v v zgodbah klanov ali plemen. 

 

Zgodbe klanov / plemen in dominantni narativi 

Pri premiku od posameznika k skupini (tudi skupnosti) so lahko strukture zgodb, ki 

se pripovedujejo v klanih ali plemenih, popolnoma enake oziroma sledijo že 

opisanim modelom, vsebina pa se lahko razlikuje oziroma spreminja. 

Transformacije v zgodbah so možne, kar pomeni, da ima junak lahko različne (ali 

razlikovalne) lastnosti; enaka zgodba / dogodek je lahko pripovedovan drugače na 

ravni vsakega klana / plemena posebej. Slednje pomeni, da je lahko ena oseba v eni 

različici zgodbe junak, v drugi pa negativec in obratno, kot je to predstavljeno v 

Aktantskem modelu, ko smo govorili o zgodbi, izrečeni iz perspektiv različnih 

igralcev. 

Pomislite samo na različne dogodke v organizacijah: posamezniki (skupine) lahko 

poponoma različno dojamejo isti dogodek in / ali drug drugega ter vloge drugih. 

Pomislite tudi na priče nesreče, kjer se lahko zgodi isto (Frühmann et al., 2016). 

V istem (opisanem) dogodku bi sprožilec nekega npr. nasilnega ravnanja lahko bil 

‘nekdo drug’ in obratno. V trenutku, ko skupina verjame, da je zgodba ‘resnična’, 

postane le-ta (ali njen junak) mit (ljudsko prepričanje / modrost), včasih pa ti miti 

postanejo prevladujoče pripovedi v družbi: pravimo jih dominantni /prevladujoči 
diskurzi. V 3. poglavju bomo podrobneje opredelili dominantne pripovedi na 

individualni, skupinski in družbeni ravni. 

 

METAFORE 

Ko moderiramo pogovore in poslušamo zgodbe, se moramo zavedati fenomena 

metafor. Metafore so povezane z našimi spoznanji in konceptualnim razmišljanjem. 

Kot take, so del našega doživljanja in razlage sveta nam samim / sebi in načina 

našega izražanja; v dnevnih pogovorih, pa tudi v zgodbah. 

 

Konceptualna / kognitivna metafora 

Metafore so globoko zakoreninjene v našem konceptualnem razmišljanju. Lakoff in 
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Johnson (1980/2003) sta slednje poskušala prikazati v svoji kognitivni (ali 

konceptualni) teoriji metafore: tisto, kar rečemo ali pišemo, so verbalne metafore, 

vendar pa smo ob tem v naših mislih vselej zaposleni s kontekstom, znotraj 

katerega se nahajamo –situacija, okolje, pogovori z drugimi itn. Ob pripovedovanju 

zgodb pa uporabljamo - nezavedno in zavestno –ravno te bistvene veščine. Med 

pogovorom uporabljamo veliko bolj nezavedno kot pa zavestno ravno besede ali 

izjave, ki ponazarjajo kontekst in naše občutke v tem kontekstu. Po mnenju avtorjev 

(ibidem. 1980/2003) je metafora opis abstraktne domene (ciljne domene) v smislu 

druge (konkretno imenovane) domene - izvorne domene. Obe predstavljata 

konceptualno domeno. Primeri kot so življenje, argumenti, ljubezen, teorije, ideje, 

družbene organizacije in drugi (abstraktni) koncepti so ciljne domene, medtem, ko 

so potovanja, vojna, stavbe, hrana, rastline in drugi, izvorne domene. Ciljna domena 

je tista, ki jo poskušamo razumeti z uporabo izvorne domene 

 

 

 

 

 

Metafora in domene 

Klasični primer, ki ga ponujata Lakoff in Johnson, je razmerje PREPIR< VOJNA – 

nekdo "napade" mnenje nekoga drugega, ob tem se počuti prisiljeno ravnati 

samoobrambno, njegov nasprotnik pa ima sedaj "nabrušeno" orožje za protinapad 

... Ob tem je potrebno dodati, da gre zgolj za ilustracijo, kako takšno razmerje 

dojemamo v naši družbeni sredini.  

Naslednji, še bolj znan primer, je razmerje LJUBEZEN < POT. Kadarkoli je POT 

povezana z LJUBEZNIJO, se obe domeni medsebojno dopolnjujeta na način, ki nam 

omogoča, da interpretiramo LJUBEZEN kot POT/potovanje. 

Metafora - kot kognitivna in konceptualna spretnost - je lahko močno orodje za 

razvoj in razvnemanje domišljije. Da bi omenjeno lahko še bolje prikazali, 

predstavljamo na tem mestu pet najpogosteje uporabljenih izvornih domen in nekaj 

primerov, ki ponazarjajo abstraktne koncepte. Verjetno boste prepoznali večino od 

njih in lahko dodali nekaj več, tudi iz svojega nacionalnega jezika. 

 

Človeško telo - Glava naše organizacije 

Artefakti - Kolesa pravičnosti 

Žive stvari - Naše gibanje narašča 

Človekove dejavnosti - Imel je bojni načrt 

Okolje / naravni pojavi - Udarilo me je kot strela z jasnega 

 

In še tole za zaključek prve učne enote: Prednosti dela z zgodbami 

- spodbujanje sprememb 

- skupno preučevanje in analiza 

- skupno odkrivanje pomena in smisla 

- postavljanje (kritičnih) vprašanj glede zgodb s skupino 

- razumevanje odnosnih povezav med preteklimi /sedanjimi zgodbami in 

zgodbami prihodnosti 

- iskanje alternativnih / boljših / bodočih zgodb s skupino 

- opolnomočenje drug drugega 
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- zavzeti pozicijo odpornosti / moči (naproti prevladujočim diskurzom) 

- zmožnost spoprijemanja s spremembami 

- sposobnost načrtovati in ukrepati po načrtu 

- postati uspešen 

 

Kaj pokazati, kaj povedati v okviru učne enote 1 

 

Raven 1 

Po portretnem krogu v Powerpoint-u pokažite evolucijski model Briana Boyda – od 

igre k zgodbi. Prikažete lahko tudi naslednji posnetek s strani Brian Boyd-a za 

podporo temu modelu: https://www.youtube.com/watch?v=MB3jbRPX9Xw. Lahko 

povzamete tudi odstavek, ki govori o pomenu, smislu, spremembi in pomembnosti 

jezika. Funkcije / nameni zgodbe so lahko pri delu z udeleženci najprej stvar 

‘ugibanja’. Nadaljujete s predstavitvijo ‘Univerzalne funkcije zgodbe’; ko pridete do 

‘osebnih zgodb’ v tej enoti, izberite eno zgodbo, ki ustreza univerzalni strukturi (po 

možnosti Ljudske zgodbe / pripovedi ali Junakova pot) in razložite strukture z 

ilustracijami v PowerPointu. Po tej predstavitvi razložite aktantski model –to je tudi 

priložnost, da se kot primer predstavi pripovedovanje zgodbe iz perspektive nekega 

drugega igralca: "stopiti v čevlje drugega". 

 

Raven 2 

Preverjanje pričakovanj udeležencev kot vaja je v pomoč pri kratki predstavitvi 

metafore. Pojasnite, da je naravni svet (v tem primeru ‘živali’) metaforna domena. V 

PowerPointu razložite kognitivno metaforo, pokažite sliko "Cilj-Izvor" in pustite 

udeležencem, da se poigrajo s ciljnimi in izvornimi domenami (npr. človeškim 

telesom, artefakti ...). Te domene so lahko koristne, če nadaljujete z zgodbami o 

spremembah in uvodom v t.i. prihodnje zgodbe. Zaokrožite srečanje z interaktivno 

plenarno razpravo o prednostih dela z zgodbo. 
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2. VZPOSTAVITEV ZAUPANJA / SKUPINSKA DINAMIKA 

  

Nameni zgodbe so številni: zabava, povezava, kohezija, zdravljenje, tolažba, 

manipulacija, vpliv, prenos znanja, informacij, diskriminacija in še veliko več. 

To poglavje se osredotoča na pomen izgradnje zaupanja v okviru 

pripovedovanja. Smo socialna bitja in živimo v skupinah različnih oblik in 

velikosti. Ob tem se porajajo vprašanja kot npr., kako se oblikujejo skupine, 

kakšna so merila, ki ljudem v skupinah omogočajo soobstoj in koliko 

časa?...Kakšna dinamika je pomembna v skupinah in katera v timih? Kako 

ranljiv je posameznik v skupini in kako skupina obravnava ranljivost? Sram ali 

kakršenkoli občutek ne pripadanja/izključenosti (umik) lahko povzroči 
izključitev. Preučili bomo možnosti za prikaz ranljivosti kot moči in ne šibkosti. 

Zgodbe pa igrajo pomembno vlogo pri(v) tem. 

 

V vajah prve učne enote ste verjetno že doživeli, kako se občuti povedati zgodbo in / 

ali ji prisluhniti. To ste storili v relativno varnem okolju z vašimi udeleženci. Le-ti so 

najverjetneje premagali nekaj sramu ("nisem pripovedovalec"), se pokazali 

(nezavedno) ranljivi preko izmenjave osebnih dogodkov in / ali zgodb z drugimi. 

Upamo, da ste začeli vzpostavljati zaupanje med svojimi udeleženci. 

Ključ se skriva v medsebojni povezanosti. 

Prav tako se sedaj zavedate (ali začenjate zavedati), da je vzpostavljanje zaupanja 

najpomembnejše pri začetkih (strokovnega) dela z ranljivimi posamezniki in 

njihovimi zgodbami. Na tem mestu zato velja razmisliti o nekaj zelo človeških 

vprašanjih, ki - zavestno in nezavedno - igrajo pomembno vlogo pri izgradnji 

zaupanja. 

 

 

SKUPINE IN TIMI 

 

Kakšne skupine poznate? Katerim skupinam pripadate, katere skupine vas privlačijo, 

katere odbijajo? Ko delujete v timu, je to enako kot skupina? 

 

 

Skupine 

Skupina ima nekaj skupnega. To je več posameznikov, ki tvorijo enoto z razlogom 

ali vzrokom (https://study.com/, 2018). 

Oblikovanje skupine 

S čisto socialnega vidika je skupina kritičen vir informacij o posamezni (individualni) 

identiteti. 

Na kratko, identiteta posameznika (ali koncept samega sebe) ima dve komponenti: 

osebno identiteto in družbeno identiteto (kolektivni ‘jaz’). Osebno identiteto 

opredeljuje več posameznih kvalitet in lastnosti. V nasprotju s tem je družbena 

identiteta opredeljena preko svojega članstva v skupini in s splošnimi značilnostmi 

(ali prototipi), ki opredeljujejo skupino in jo ločujejo od drugih. 

 

V drugi definiciji se oblikovanje skupine začne s psihološko vezjo med posamezniki. 

 

https://study.com/
https://study.com/
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- Pristop socialne kohezije nakazuje, da nastajanje skupin izhaja iz vezi 

medosebne privlačnosti (Hogg, Williams, 2000). 

- Nasprotno pa pristop družbene identitete razlaga, da skupina začne nastajati, 

ko nabor posameznikov zazna, da delijo določeno družbeno kategorijo (‘kadilci’, 

‘medicinske sestre’, ‘študentje’, ‘hokejisti’) in da medosebna privlačnost le 

sekundarno krepi povezavo med temi posamezniki (Hogg, Williams, 2000). 

- Obstaja tudi fenomen nastajajočih skupin. Pojavljajo se iz relativno spontanega 

procesa oblikovanja skupin, kot npr. odgovor na naravno nesrečo, kjer lahko 

nastane nastajajoča odzivna skupina (pomoč). Za te skupine je značilno, da 

nimajo predhodne strukture (npr. članstvo v skupini, dodeljene vloge) ali 

predhodne izkušnje skupnega delovanja. Kljub temu pa te skupine še vedno 

izražajo visoko stopnjo soodvisnosti in usklajujejo znanje, vire in naloge 

(Majchrzak et al., 2007). 

 

Primeri skupin (v teh smernicah predstavljamo primere avtorja Forsyth, 2006) 

Primarne skupine 

Za primarne skupine so značilne relativno majhne, dolgotrajne skupnosti 

posameznikov, ki imajo osebno pomembne odnose (npr. družina). 

Družbene skupine 

Za družbeno skupino je značilna formalna organiziranost posameznikov, ki med 

seboj niso tako čustveno povezani kot člani  v primarni skupini. Te skupine so večje 

in s krajšim časom trajanja članstva v primerjavi s primarnimi skupinami. Poleg tega 

družbene skupine nimajo stabilnega članstva, saj lahko člani zapustijo svojo skupino 

in se pridružijo novim. Cilji družbenih skupin so pogosto usmerjeni v naloge in ne 

toliko v odnos. Primeri družbenih skupin so sodelavci, klubi in športne ekipe. 

Kolektivi 

Za kolektive so značilne velike skupine posameznikov, ki izvajajo podobne naloge 

ali delijo skupne nazore. So ohlapno oblikovane, spontane in kratke. Primeri 

kolektivov so npr. t.i. "flash mob", občinstvo v kinu in množica, ki opazuje požar 

stavbe. 

Kategorije 

V teh skupinah so si posamezniki na nek način podobni. Kategorije postanejo 

skupine v primeru, da imajo njihove podobnosti socialne posledice – ko npr. ljudje 

zaradi svoje rase različno obravnavajo druge, to ustvarja skupine različnih ras. 

Struktura skupine 

Struktura skupine je notranji okvir, ki sčasoma določa odnose med člani. 

Vidiki, ki pri tem igrajo svojo vlogo so: 

 

Vloge: opredeliti jih je mogoče kot nagnjenost k obnašanju, prispevanju in 

medsebojni povezanosti z drugimi na določen način. Vloge se lahko formalno 

dodelijo, vendar so pogosteje opredeljene s postopkom diferenciacije vlog. 

 

Norme: so neformalna pravila, ki jih skupine sprejmejo za uravnavanje vedenja 

članov. Norme se nanašajo na to, kaj je treba storiti in predstavljajo vrednotne 

sodbe o ustreznem vedenju v določenih (socialnih) situacijah. 
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Odnosi med člani: to so povezave med člani skupine ali socialnega omrežja v 

skupini. 

 

Vrednote: pomenijo cilje ali ideje, ki služijo kot vodilna načela za skupino. Tako kot 

norme se vrednote lahko določijo izrecno ali ad hoc. 

 

Komunikacijski vzorci: opisujejo pretok informacij v skupini in jih običajno 

opisujejo kot centralizirane (standardizirane, toge, verižne) ali decentralizirane 

(ohlapne, dopuščanje možnosti za improviziranje in inovacije, prilagodljive). 

 

Razlike v statusu so relativne razlike v statusu med člani skupine. Ko je skupina 

prvič ustanovljena, so lahko vsi člani enakovredni, vendar lahko določeni člani 

sčasoma pridobijo status in večjo vplivnost v skupini; to lahko ustvari tisto, čemur 

lahko rečemo hierarhični sistem organiziranosti v skupini. 

 

Timi 

Tim je skupina posameznikov, ki sodelujejo z namenom doseganja skupnega cilja. 

 

Skupina sama po sebi še ne predstavlja tima. Timi imajo običajno člane s 

komplementarnimi veščinami in ustvarjajo sinergijo z usklajenim prizadevanjem, ki 

vsakemu članu omogoča maksimiranje svojih moči in zmanjšanje svojih slabosti. 

Naresh Jain (2009) trdi, da se morajo člani tima naučiti, kako pomagati drug 

drugemu, pomagati drugim članom tima, da uresničijo svoj pravi potencial in 

ustvarijo okolje, ki vsem omogoča, da presežejo svoje omejitve. Timi se lahko 

razdelijo in oblikujejo iz večjega ali iz ene velike skupine ljudi, tudi če so ti manjši, 

sekundarni timi zgolj začasni. 

Tim postane več kot zgolj zbor ljudi, kadar močan občutek vzajemne zavezanosti 

ustvarja sinergijo s čimer ustvarja boljšo performanco / izvedbo ‘naloge’, ki presega 

uspešnost delovanja (zgolj) posameznih članov. 

 

V grobem lahko govorimo o naslednjih stopnjah razvoja v smeri tima: 

1. Soodvisnost in vključenost 

2. Vzajemnost in struktura 

3. Zaupanje in struktura 

4. Delo (ustvarjanje / produktivnost) 

 

Ko pogledamo te štiri korake, se zavedamo, da za oba - a posebej za skupine - 

lahko pride do čustvenega bremena za posamezne člane, na različne načine. 

Za namene smernic in učnega načrta želimo izpostaviti zaupanje, ranljivost, sram, 

primerjavo, izključenost in ranljivost. 

 

 

ZAUPANJE 

 

Poskusite odgovoriti na to vprašanje: "Kako naj vem, če lahko zaupam komu tako, 

da bom LAHKO ranljiv?" 

Spoznali boste, da se zaupanje gradi postopoma, je večplasten proces, ki se odvija v 

svojem času (Brown, 2012). Na splošno zaupamo tistim, ki ohranjajo naše 

skrivnosti; tistim, ki delijo svoje skrivnosti; tistim, ki se spominjajo našega imena / 

rojstnega dneva / zadnjega pogovora; tistim, ki nas prepričajo, da smo vključeni 

zabavne’ stvari; tistim, ki nas ob naši žalosti znajo vprašati zakaj; tistim, ki nam 
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krijejo hrbet; tistim, ki namenjajo čas in trud za odnos. Na tem mestu vam dajemo v 

razmislek, ali se morda spomnite še kakšnega razloga, še koga, še česa (kaj)?... 

Zaupanje se lahko vzpostavi na individualni ravni, pa tudi v skupini ljudi, ne glede 

na njihovo (kulturno) ozadje. V učnem načrtu smo pripravili nekaj takih podpornih 

aktivnosti, ki nam to pomagajo razumeti v luči pripovednega / narativnega pristopa 

(storytelling), aktivnosti lahko obogatite tudi s pomočjo priročnika RSRC.
6

 

 

Beseda ali dve na pot… 

Ko enkrat govorimo o zaupanju, se moramo zavedati njegovega nasprotnika: 

nezaupanje / izdaja. V vseh odnosih obstaja možnost povezave z drugo osebo ali 

razhajanja. Posledica resnične izdaje je občutenje izključenosti, najbolj ‘jedko 

vedenje’: nezanimanje, pozabljanje na elemente povezanosti, nepripravljenost 

posvetiti čas in trud odnosu (Brown, 2012). Vzpostavitev zaupanja prinaša 

odgovornosti ... 

 

 

RANLJIVOST 

 

Pri vzpostavljanju zaupanja se moramo zavedati tudi ‘ranljivosti’, dejstva, da je 

nekdo lahko, deluje ali ga je mogoče sprejeti kot ranljivega posameznika. 

Ranljivost je pogosto povezana s strahom, sramom, zaskrbljenostjo, žalostjo in 

razočaranjem (Brown, 2012). Brown ranljivost definira kot negotovost, tveganje in 

čustveno izpostavljenost ter poudarja, da bi tudi za ‘ljubezen’ lahko veljala podobna 

opredelitev. In v razmislek…Ali je ljubezen nekaj, česar se je treba sramovati ali celo 

znak slabosti? 

 

Poskusite sami in s pomočjo skupine (s katero delate) dokončati naslednji stavek: 

"Ranljivost je ............". Odgovori znajo biti presenetljivi. Zavedali se boste, da 

ranljivost ni slabost, ampak nekaj, kar drugi vidijo kot pogum. 

Brown (2012) ponuja tudi zanimiv jezikovni pogled: v slovarju Merriam-Webster 

najdemo definicijo ranljivosti, ki izhaja iz latinščine ‘vulnerare’. Vključuje 

‘sposobnost biti ranjen’, ‘odprtost za napad ali škodo’. ‘Slabost’ je opredeljena kot 

"nezmožnost prenesti napad ali biti ranjen", gre za zanimiv psihološki pomen. 

 

Ob razumevanju ranljivosti kot šibkosti izgubljamo našo strpnost do čustev in 

izgubljamo tudi našo strpnost do ranljivosti. Na tej točki začenjamo zamenjevati 

občutek z neuspehom in čustva z obremenitvami (Brown, 2012). 

Sprejemanje ranljivosti drugih pomeni razumevanje, da potrebujejo podporo. Nihče 

ne more ‘iti sam’. Pomembno je vedeti, da imamo pravico - pravico zahtevati 

podporo. 

 

Kot strokovnjaku dela z (osebno) zgodbo / skrbnik / delavec v sociali, vam 

izmenjava osebnih zgodb lahko pomaga pri izgradnji zaupanja v vašo integriteto. 

Ljudje morajo občutiti zaupanje, da bi lahko bili ranljivi in obratno. 

Poslušanje osebnih zgodb in postavljanje vprašanj o teh zgodbah lahko vodi k 

nadaljnjemu (skupnemu) raziskovanju, lahko pripomore k pridobivanju pomena in 

smisla (Frühmann et al., 2016). 

                                                           

6

Preberite več v Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), Razvoj 

močnih in prožnih skupnosti. Pripovedni in zgodovinski pristop k okrepitvi sodelovanja, kohezije in 

sprememb v skupnostih prek neformalnega izobraževanja, str. 20-21 
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SRAM, PRIMERJANJE, IZKLJUČENOST 

 

Brown (2012) opozarja na te tri pomembne komponente, ki igrajo vlogo v vsaki 

kulturi. 

Sram je lahko strah pred zasmehovanjem in omalovaževanjem; občutek nevrednosti, 

povezan z dosežki, produktivnostjo ali neizpolnjevanjem nalog; strah pred ‘nisem 

dovolj dober’ (za to družbo); strah pred krivdo ali izpostavljanjem s strani drugih; 

ogovarjanjem idr. 

Primerjava lahko privede do očitnega in prikritega razvrščanja (negativna 

konotacija); zadušitve ustvarjalnosti; stagnacije / pomanjkanja napredovanja in 

nepriznavanja lastnih talentov in spretnosti; ocenjevanja lastne vrednosti idr. 

Izključenost je lahko vzrok za občutenje tesnobe pred prevzemanjem morebitnih 

tveganj nase ali poskušanjem novih stvari; biti zadržan namesto izmenjavanja 

izkušenj in idej z drugimi; občutek izključenosti lahko ustvarijo tudi situacije, ki 

nam dajejo občutek, da nismo slišani, videni idr. 

V kontekstu (bivanja) v širši družbi /kulturi se moramo zavedati, da le-ta s svojimi 

vrednotami, normami in prevladujočimi diskurzi vedno izvaja nekakšen pritisk. Le-ti 

pa se očitno razlikujejo od kulture do kulture. 

 

 

ZNANJE O KULTURNI SREDINI 

 

Ljudje v stiski lahko prihajajo iz iste kulturne sredine, kot je vaša, toda pri svojem 

delu / poklicu lahko prav tako naletite na posameznike iz drugih kultur, včasih celo 

na skupine, ki so sestavljene iz različnih kultur. Bilo bi nerealno pričakovati, da 

boste vedeli vse o drugi kulturi (zgodovini, zakonih, umetnosti idr.), pa 

vendar…delali boste z osebnimi zgodbami, ki morda temeljijo prav na vam 

nepoznanih elementih. 

Kakšna so sporočila in pričakovanja, ki opredeljujejo kulturo in kako kultura vpliva 

na vedenje? Brown (2012) ponuja naslednjo možnost za začetek dela s skupino: 

Zberite in preberite zgodbe drugih kultur in jih odprtih misli primerjajte z zgodbami 

iz vaše kulturne sredine kot neke vrste priprave za spoznavanje in prve pogovore. 

Brownova svetuje, da preberete zgodbe, ki temeljijo na osebnih izkušnjah.  

Več o kulturnih kontekstih bomo obravnavali v poglavju 6. 

 

Kaj pokazati, kaj povedati v okviru učne enote 2 

 

Po uvodnih aktivnostih ‘Opredelitev skupine in timov’ skozi pogovor z udeleženci 

izmenjajte razmišljanja, kako kultura vpliva na vedenje? Uporabite informacije, 

navedene zgoraj v odstavku ‘Znanje o kulturni sredini’.  

Po vaji "Dve resnici in laž" lahko uporabite odstavek o ‘zaupanju’ za pogovor o 

vzpostavitvi zaupanja ("Kako vem ...?") in njeno povezavo z ranljivostjo ("Kaj pomeni 

ranljivost za vas? ") . 

Pojasnite in razpravljate o "Sramu, primerjavi, izključenosti" in njihovih opredelitvah. 
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https://study.com/academy/lesson/the-difference-between-groups-and-teams-

definition-contrasts.html  Pridobljeno: 26-07-2018 
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3. KAKO DELUJEJO ZGODBE IN PRIPOVEDOVANJE 

 

Kakšna je torej razlika med zgodbo in pripovedjo / narativom ali 

pripovedovanjem (storytelling) in pripovedmi / narativi? Razlika je pomembna 

vselej, če želimo razumeti, kako ljudje sestavljajo zgodbe, da bi razumeli in 

razložili svoj svet sebi in drugim, in kako svoje življenje razlagajo sami(m) sebi. 

V tem kontekstu bo zanimivo tudi učenje o vplivu zgodb na naše možgane, ne 

le nevrološko, ampak tudi čustveno. Kaj se zgodi občinstvu, ko pripovedujemo 

zgodbo? Učinek je lahko razviden skozi razvoj in (včasih tudi) zakoreninjenost 

prevladujočih zgodb in diskurzov v družbi ter zgodb, ki povzročajo 

izključevanje in travme. Kateri so dejavniki, ki lahko podpirajo spremembe na 

bolje? V tem poglavju iščemo odgovore prav na ta vprašanja. 

 

 

NARATIVI IN PRIPOVEDOVANJE - DEFINICIJE 

 

V okviru projektnega konzorcija predlagamo možnost opredelitve dveh konceptov, 

glede katerih lahko v praksi pride do zamenjave oz. vprašanja pravilne uporabe: 

‘pripoved’ in ‘zgodba’. Pri obeh pojmih lahko pride do zamenjave na osnovi 

argumenta enakosti ali podobnosti, zato na tem mestu predlagamo opredelitve, ki 

nam lahko pomagajo pri razločevanju obeh pojmov in bolj učinkoviti uporabi teh 

smernic in učnega načrta.  

 

 

Definicija: Narativ  

Narativ lahko razumemo kot način, kako govorimo o vsakdanjih dogodkih /manjših 

epizodah oz. pripovedih iz našega življenja (nekateri od njih so lahko dogodki / 

zgodbe) in poskus ustvarjanja smisla in zaključkov na podlagi tega kar se je 

zgodilo; preko slednjega pa prihaja tudi do (ob)risov različnih diskurzov. 

Za slovenski jezikovni prostor in namen uporabe smernic za delo z zgodbami se na 

tem mestu zavzemamo za najbolj splošno opredelitev (definicij je veliko, med seboj 

se razlikujejo – zato izhajamo iz najbolj splošnega orisa, ki narativ opisuje kot 

nekaj, s čimer vse naše izpovedane / pripovedovane vsakdanje izkušnje / zgodbe, 

dobijo svojo zaokroženo celoto ali smiselnost).  

 

 

Narativ 

 

Definicija: Pripovedovanje: 

Pripovedovanje lahko razumemo kot zavestna in bolj načrtovana dejanja 

pripovedovanja zgodb, kjer se zgodbe pripovedujejo za določene namene ali z 
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določeno namero - npr. navdušenje za spremembe, prepričati, zabavati, deliti 

znanje, tolažiti idr. 

 

UČINEK ZGODB 

 

Nevrološki učinek 

Govorili smo že o evolucijskih prednostih zgodb ter vlogi pomena in smiselnosti. 

Najprej se moramo zavedati, kaj se zgodi v naših možganih, ko sprejemamo 

podatke v primerjavi s sprejemanjem podatkov v zgodbi. 

 

 

Kaj se zgodi ob poslušanju zgodbe: primerjava 

  

 

   

 

Kaj se (dodatno) zgodi, ko povemo ali prisluhnemo zgodbi  

Beseda ‘pripovedovanje’ sama zase v resnici ne pokriva predmeta, ker le-ta sam po 

sebi ne razkriva razlikovanja med pripovedovalcem, zgodbo in poslušalcem. Ne 

govori ničesar o (aktivni) vlogi poslušalca in o pomembnosti dialoga med 

pripovedovalcem in poslušalcem. V naslednjem prikazu, povzetem po Katrice 

Horsley, 2018, je to predstavljeno še jasneje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracija narejena po Storytelling delavnici s Katrice Horsley, Amsterdam, 2016 
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1. Pripovedovalec in občinstvo, pripovedovalec začne zgodbo 

2. Pripovedovalec postane zgodba 

3. Občinstvo (vsak posameznik) postane ‘vpleteno’ 

4. Občinstvo (vsak posameznik s svojimi asociacijami in čustvi) je del zgodbe. 

Posamezniki in občinstvo, pripovedovalec in zgodba so povezani 

5. Zgodba se konča ... Zgodba (obogatena z vsemi asociacijami, spomini, čustvi) je 

sedaj nekje med pripovedovalcem in občinstvom 

 

Sedaj (korak 5) lahko delate z zgodbo (pogovor o zgodbi, o njenem pomenu in 

smislu, namenu); to bo ali lahko izzove pripovedovanje drugih in njihovih zgodb). 

 

 

IDENTITETA, NARATIVI IN ZGODBE 

 

Naša identiteta je že od našega rojstva vedno vpeta v gibanje med ‘soglašanjem’ z 

drugimi in oddaljevanjem od drugih. Ob tem prvem procesu identifikacije (t.i. 

‘zrcaljenje’) vedno obstaja še drugi proces: iskanje avtonomije in edinstvenosti 

(Verhaeghe, 2013). 

 

 

Narativna identiteta in posameznik 

 

V skladu z narativno teorijo identitete (McAdams, 2001) se posameznikova 

identiteta oblikuje v internalizirano, razvijajočo se pripoved sebe, ki mu daje 

občutek enotnosti in smisla (sedanjost, prihodnost) v življenju. Vključuje epizode 

(dogodke / zgodbe), like, okoliščine, zaplete in različne teme. Ta pripoved se 

nenehno razvija, njena prefinjenost pa se s starostjo povečuje (McAdams, McLean, 

2013). 

 

Narativna terapija ali tudi pripovedovalna terapija (Morgan, 2000; White, 2007) nas 

uči, da lahko problemsko orientirana (osebna) zgodba (travma, neuspeh) zavzame 

prevladujoč položaj v življenju posameznika (‘dominanten’ narativ), ki pri osebi 

lahko povzroči občutek neuspeha in / ali omeji zmožnosti samostojnega odločanja 

ter lahko povzroči tudi občutek izključenosti(glej tudi tabelo 1 in 2). 

 

Narativna identiteta in skupina 

 

Večina od nas odrašča z zgodbami o družinskih članih, o njihovih uspehih in 

neuspehih in celo o ‘družinskih skrivnostih’. Zgodbe in slike naše družine in 

sorodnikov, t.i. socialni stan, ki mu pripadamo, kultura, katere del smo, prispevajo k 

t.i."Veliki zgodbi", narativni celo(s)ti, ki je skupna / se deli znotraj širše skupine, kar 

ima za posledico bolj ali manj skupne poteze (posameznih) identitet. 

 

Govorimo o bolj ali manj, ker v trenutku, ko povečamo ali zmanjšamo skupino 

(družina, vas, regija, narod ...), se bo spremenila tudi identiteta. Kljub vsemu pa bo 

osnova vedno ‘prava' zgodba’, katere vključevanje v skupino pa bo zaradi 

omenjenih sprememb vse bolj nejasna in morda celo mitična; in vendar, vse te 

zgodbe dajejo barvo in moč našim identitetam. Govorijo nam o vrednotah in o tem, 

kako živeti skupaj. 

 

 

 



 

 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+. Vsebina 

publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

 

 

35 

Identiteta, Predstava, Prevladujoči Narativi in Prevladujoči Diskurzi 

 

Vsi že omenjeni narativi nam omogočajo, da razvijemo različne identitete, odvisno 

od socialno družbenih okoliščin in socialnega stanu. V trenutnih časih pomembno 

mesto zavzemajo tudi spletna socialna omrežja, v katerih se predstavljamo kot 

posamezniki in kot skupnosti. Na tem mestu pa smo že postavljeni v mejno območje 

med identiteto in podobo; kako želimo biti zaznani, kako se zaznavamo in kako 

dojemamo druge. 

Vstopamo na polje dualnosti kjer so ‘mi’ in ‘drugi’ ter razdruževalne zgodbe in 

pripovedi, povezani s pojmom prevladujočega diskurza. 

 

Izraz diskurz, ki se uporablja v okviru narativnega pristopa, temelji na delu Michela 

Foucaulta (npr. Foucault 1982).
7

 Diskurz je rezultat ponavljajočih se načinov, kako 

se ljudje pogovarjajo o (socialnem) svetu, normah in samoumevnosti nekaterih 

razmišljanj v določeni družbeni skupini. Primeri so lahko izjave, kot so: pomembno 

je biti zdrav, jesti zelenjavo in redno vaditi; brezpogojna ljubezen in zvestoba v 

družini je pomembna; otrok potrebuje mamo in očeta, da odraste kot zdravo 

človeško bitje; mož mora biti vodja gospodinjstva idr. 

 

Najbolj zanimivi vidiki dela Foucaulta so njegove ideje o moči. Foucault govori o 

moči, ki jo oblikujejo prevladujoči diskurzi. Prevladujoči diskurzi tako lahko določajo 

meje med ‘normalnim’ in ‘želenim’ in kaj je‘ne-normalno’ in neželeno, kot npr. revni, 

norci, homoseksualni idr. 

Vse omenjeno vodi do nezaželenih vzrokov in učinkov, ki jih prikazujemo v tabeli 1. 

 

Posameznik Družba 

Moja zgodba / osebna zgodba(e) 

 

Tvoja zgodba / zgodbe o tebi 

 

 

IDENTITETA 

VZROKI: 

Revščina | Spolna preferenca (LGBT) | 

Vzgoja | Travme (družina, vojna, 

posilstvo, ustrahovanje itd.) | Etnična 

pripadnost | Religija (tudi potencialno 

travmatična) | Pismenost (nizka / 

nepismenost | Starost ... 

 

UČINKI → DOMINANTNI NARATIVI: 

Uspeh | Neuspeh | Zmagovalec | 

Poraženec | Biti poseben | Verovanja | 

Upanja | Želje | Sram| Krivda| Ponos | 

Občutek izključitve 

DEJSTVA (interpretirani s strani 

pripovedovalca) → FIKCIJE 

 

PREDSTAVA 

VZROKI: 

Gospodarstvo | Selitev | Spolna 

preferenca (tabuji) | Ksenofobija | 

Nacionalizem | Kultura| Politični 

programi| Splošno znanje javnosti | 

Mediji / politika: selektivni podatki ... 

 

UČINKI → DOMINANTNI DISKURZI: 

Mnenja | Uspeh | Neuspeh | Zmagovalec 

| Poraženec | Verovanja | Sovraštvo | 

Strah | Sramota | Krivda | Izključitev 

 

FIKCIJE (‘alternativna dejstva’, ki 

temeljijo na (izumljenih) tradicijah in 

normah) 

 

Tabela 1 

                                                           

7

Več o tem v: Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising 

Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion 

and change in communities through non-formal education. Str. 50-53 
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"Pomembno je, da resno jemljemo ‘nasprotno zgodbo’. Eno od pripovednih načel, ki 

jih učimo, je: če ne zmoremo razdvojiti zgodbe drugega iz okoliščin le-te, potem 

nimamo popolne zgodbe"( Paul Costello, November 2011, Los Angeles Times). 

 

Spremembe in pospeševalci sprememb  

Pomemben vidik pri spodbujanju sprememb je povezovanje preteklosti in 

prihodnosti. Še vedno prevladuje preteklost (izkušnje, prepričanja o preteklosti, 

izobraževanje in morda zastarele norme) nad sedanjostjo. Ta prevlada lahko ima 

zaviralen učinek na spremembe, nove možnosti in rešitve ter alternativne (in 

prihodnje) pripovedi / narative, ki jih podpirajo zgodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot strokovnjaki za delo z zgodbami, kot spodbujevalci sprememb (pri 

posameznikih, članih skupine, klientih, uporabnikih, ...), moramo spoštovati obe 

strani in njihove zgodbe. Ne glede na to, kako je strokovni delavec izobražen / 

strokoven v svojih v pristopih, metodah in tehnikah, je klient/ uporabnik 

"strokovnjak" v svojih zgodbah. 

Prav zaradi slednjega spodbujanje sprememb ne bi smelo temeljiti na pristopu 

reševanja problemov, ampak na pristopu, usmerjenem v rešitve, pri čemer 

strokovnjak zavzame zgolj posredniško vlogo. Na tak način bo posameznik (in 

skupina) prišel do rešitve, ki jo že ‘ima’ in jo lahko nadgrajuje. V tabeli 2 so 

prikazani možni pozitivni učinki intervencij v okviru pristopa k delu zgodbami, kot 

smo ga razvili v projektnem konzorciju. 

 

Individualne spremembe Družba / druge spremembe 

Zavedanje prevladujočega narativa 

Dojemanje samega sebe 

Samozavest (opuščanje preteklih / 

dominantnih narativov) 

(Iskanje) Alternativnih (prihodnjih) 

zgodb 

Pozitiven odnos 

Pripravljenost za ukrepanje 

Ukrepanje 

VKLJUČENOST 

(Kritično) zavedanje prevladujočega 

diskurza 

Percepcija drugih 

Spoštovanje drugih 

Sprejemanje drugih 

Pripravljenost za ukrepanje 

(Aktivna) podpora 

VKLJUČENOST 

Tabela 2 



 

 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+. Vsebina 

publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

 

 

37 

Kaj pokazati, kaj povedati v okviru učne enote 3 

 

Raven 1 

Pri naslavljanju udeležencev z vprašanjem o možnostih dela z zgodbami imejte v 

vaši predstavitvi na voljo že naštete te možnosti: 

- izobraževanje 

- coaching 

- skrb za zdravje 

- osebni razvoj 

- trženje 

- (osebno) vodenje 

Pokažite sliki, ki razlikujeta delovanje možganov pri poslušanju zgodbe in podatkov, 

da lahko pojasnite učinek, ki ga imajo zgodbe na poslušalčevo dejavnost možganov. 

Nato nadaljujte z nadgradnjo o vplivu zgodb – izmenjava z udeleženci. 

V nadaljevanju pokažite ilustracijo ‘kaj se zgodi, ko povemo zgodbo’ in pojasnite 

prednosti pri postavljanju vprašanj o zgodbi. 

Poskrbite za zadostno količino časa za pogovor o vplivu zgodbe za pripovedovalce 

in poslušalce. Med pogovorom, bi se naj osvetlili vsaj naslednji vplivi (lahko ji 

dodate svoji predstavitvi): 

- spodbujanje jezikovnega razvoja (govorjenje in pisanje, branje in poslušanje) 

- zgodbe so nepozabne in podpirajo procese ohranjanja (na primer znanja) s 

pomočjo ponavljanja, uporabe metafor 

- razvoj spretnosti kritičnega razmišljanja (npr. preizpraševanje zgodbe): odprtost 

za (ustvarjalno) interpretacijo in raziskovanje 

- spodbujanje radovednosti, raziskovanje vsebine; razumevanje (pomena), 

družbene (medosebne) spretnosti in sposobnosti ocenjevanja (kontekstualno 

razumevanje) 

- spodbujanje zavzetosti in empatije 

- zgodbe so večdimenzionalne in vseobsegajoče (medkulturno razumevanje). 

 

Raven 2 

Po vaji risanja živali (o samopodobi in osebnih značilnostih) povabite udeležence k 

pogovoru o identiteti. Pogovor bi naj razkril vsaj naslednje opredelitve (pripravite 

Powerpoint, ki ga lahko pokažete po pogovoru) identitete: 

- naša identiteta je že od našega rojstva vedno vpeta v gibanje med ‘oglašanjem’ z 

drugimi in oddaljevanjem od drugih 

- ob tem se odvija tudi drug proces: prizadevanje za avtonomijo in edinstvenost 

- identiteta (več naših identitet) je resnično edinstvena, postanemo namreč 
edinstvena kombinacija vsega, kar imamo in smo dobili od začetka, iz našega 

okolja in od naših vzgojiteljev 

- pomeni, da smo do neke mere bolj ali manj ‘identični’: identificiramo se z 

različnimi skupinami ali določenimi kulturami 

Poskusite z vajo, kjer uporabite intervju (učna enota 1). Čeprav bi vaja lahko 

pomenila ponovitev iz učne enote 1, lahko v predstavitvi Powerpoint pokažete 

definicije zgodbe in (prevladujočih) pripovedi / narativov, da poudarite namenski 

značaj pripovedovanja zgodbe in njen vpliv na prevladujoče vzorce, navade in 

(prevladujoče ) narative, ki izhajajo iz tega. Ti lahko zelo vplivajo na individualno 

samopodobo, samozavedanje in samospoštovanje. Primer: vedenjski vzorec 

nedoseganja uspeha zaradi (namernih) izgovorov, ki oblikujejo posameznikovo 

zgodbo ("Ni moja krivda, to je ...", "Sramežljiv sem, zato…"). 
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4. POSLUŠANJE Z EMPATIJO (EMPATIJA) 

 

Poslušanje je enako pomembno kot pripovedovanje. Pomembna so tudi 

vprašanja, ki lahko izzovejo zgodbe. Vprašanja, ki ohranjajo tek 

pripovedovanja zgodb s strani drugega (in spoštujejo zgodbo druge osebe), so 

lahko ne samo koristna, ampak lahko tudi pomagajo razkriti pomembne 

podrobnosti. To poglavje ne naslavlja samo pomembnosti vsega tega, temveč 
vas bo soočilo tudi z lastnimi načini poslušanja: kako ste lahko prepričani, da 

res poslušate? Kako lahko pomagate drugi osebi s poslušanjem? Nekateri 

akademski raziskovalci in strokovni iz prakse nam bodo pokazali, kako. 

 

 

GOVORJENJE, POSLUŠANJE (PREIZPRAŠEVANJE LASTNEGA 

POSLUŠANJA) 

 

Bodimo zelo jasni: obstaja razlika med slišati in poslušati. 

Sluh (kot npr. okus, voh in vid), je eden od naših naravnih čutov. Vedno slišimo 

nekaj, to ne zahteva nujno posebne pozornosti. 

Poslušanje po drugi strani zahteva osredotočenost in pozornost. Poslušanje je 

namerno (tako kot pripovedovanje) in usmerjeno na eno ‘sporočilo’ (npr. zgodba, 

glasba). 

 

Prav tako bi lahko rekli, da nam je sluh prirojen, poslušanja pa se naučimo v 

(družbenih) kontekstih. Naše spretnosti in kompetence poslušanja (ali pomanjkanje 

le-teh) se razvijajo v naših zgodnjih letih (npr. družina). 

Nekateri zagovarjajo trditev, da ima poslušanje celo preživetveno vrednost: s 

poslušanjem izkušenj drugih se učimo tudi sami. Poslušati se ‘obrestuje’. 

 

Nekateri avtorji pojasnjujejo, da je poslušanje več kot le dejavnost pasivnega 

sprejemnika. Costello (2017) opredeljuje poslušanje kot soustvarjanje realnosti. 

"Učinkovito poslušanje zgodbe bo vedno razkrilo moč združevanja ali identifikacije z 

govorcem in pri drugih (poslušalcih) spodbudilo občutek, da niso sami, da niso 

izolirani v svojih soočanjih s potrebo po pomoči; iz te medsebojne delitve pa že 

lahko nastane tim, podporna mreža idr.« (Costello, 2017) 

 

Na tem mestu se poraja vprašanje, kako torej vzpostaviti varno okolje, da bi 

pripovedovalec lahko govoril, poslušalec pa pridobil / osvojil pravico do poslušanja? 

V tem oziru bi kot poslušalci morali sprejeti pozicijo / pristop učečega se 

posameznika bolj kot pa pozicijo strokovnjaka in tudi sporočati (svoj) namen. 

Poslušanje je lahko hkrati dejanje velikodušnosti in darilo, ki ga poklonimo 

pripovedovalcu (Costello, 2017). Kako se potemtakem lahko naučimo biti 

poslušalec, ki se mu lahko zaupa? Kako lahko postanemo zaupanja vreden 

pripovedovalec? 

Za začetek si v nadaljevanju poglejmo naslednje perspektive (in namere!) obeh 

strani, pripovedovalca in poslušalca. 

 

 

 

 

 

 

A. KOMUNIKACIJSKI KVADRAT / MODEL ŠTIRIH UŠES (po Schulz von Thun, 2012) 
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Ilustracija - Wikipedia  

Komunikacijski kvadrat opisuje večplastno strukturo človeške komunikacije. Ideja 

tega modela je, da lahko sporočila pošiljamo in sprejemamo večplastno. V okviru 

smernic pred vami smo si dopustili preimenovati ‘pošiljatelja’ v ‘pripovedovalca’ in 

‘sprejemnika’ v ‘poslušalca’. 

Pri tem modelu ima sporočilo pripovedovalca štiri vidike, čeprav poudarek ni zgolj 

na enem vidiku ves čas. Ti štirje vidiki so: dejanski podatki, izjave o sebi / samo 

razkritje, odnosi, poziv (kaj naj storimo). 

Poslušalec bi moral sprejeti in si razložiti sporočilo skozi vse štiri vidike / ‘štiri 

ušesa’. Osredotočenost na en vidik (neupoštevanje vseh štirih) lahko pogovor 

odpelje v popolnoma različne smeri. Poslušalec se pogosto ne zaveda, da je morda 

‘izklopil’ nekaj teh vidikov in s tem že določil smer medsebojne interakcije. 

 

Dejanska informacija ali "o čem / kaj sporočam" 

 

Ta vidik vsebuje podatke in / ali dejstva. Naloga pripovedovalca je, da te informacije 

podaja jasno in razumljivo. 

Pri tem vidiku poslušalec skuša razumeti temo in raziskuje ali sporočilo izpolnjuje 

merila resnice (resnično / neresnično) ali relevantnosti (pomembno / nepomembno 

glede na temo) ter celovitost sporočenega (obravnavanje neke tematike temelji na 

dovolj dejstvih / nekaj je treba dodati, upoštevati). 

 

Samorazkrivanje ali "kaj bom razkril o samem sebi" 

 

Pripovedovalec nekaj pove oz. sporoči o sebi, npr. svoje motive, vrednote, čustva. To 

sporočilo predstavlja zavestno (namensko) samoizražanje in nenamensko 

samorazkritje, zato tudi vsaka izjava predstavlja delček pripovedovalčeve osebnosti. 

Pripovedovalec se lahko trudi pokazati s svoje najboljše strani in lahko uporablja 

vse vrste tehnik pri svojem delovanju, od samopromocije do skrivanja in/ali tišine. 

Tehnike za puščanje vtisa: 

- Vsebina: pripovedovanje o dogodkih, zaradi katerih daje(mo) dober vtis; 

- Oblika: uporaba jezika, ki ga (pripovedovalca) dvigne nad množico. 

Tehnike fasade: 
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- skriti ali prikriti negativno zaznane dele lastne osebnosti; 

- tišina kot najbolj dosledna oblika; pripovedovalec ne kaže ničesar osebnega ali 

čustvenega; 

- postavljanje vprašanj z namenom izogibanja izražanju lastnega mnenja in 

osredotočanje na odgovore drugega. 

 

Pri vidiku samo razkrivanja mora poslušalec zaznati, katere informacije o 

pripovedovalcu so skrite v sporočilu. Takoj, ko preuči sporočilo, je vključen v t.i. 

osebno diagnostiko ("Kdo je oseba?" ali "Kaj in kako je z njim / njo trenutno?"). 

Pasti poslušanja samo skozi ta vidik: 

- Imunizacija: v skrajnih primerih, ko poslušalec v celoti zanemari druge vidike, 

pripovedovalca pa degradira zgolj v objekt diagnoze. 

- Psihologiziranje: podobno, vendar se tukaj vsaka izjava obravnava oz interpretira 

skozi psihološke razloge. 

Priložnosti tega vidika: aktivno poslušanje 

Pri tem vidiku je strokovnjak / poslušalec sicer lahko ustrezno usposobljen 

(diagnostika ipd.), vendar se tega, tako kot tudi razkrivanja ("Takšni ste ...") ne 

poslužuje. Namesto tega se razvija empatija do občutenj in razmišljanj 

pripovedovalca brez obsojanja in omogoča dovolj prostora, da se pripovedovalec 

lahko izrazi takšen kot je.  

Odnos ali "kaj si mislim o tebi" ("jaz sporočila") in "kako se povezati z drugim(i)" 

("mi" sporočila) 

 

Pri tem vidiku sta pomembni dve ravni medsebojnega odnosa: kaj si pripovedovalec 

misli o poslušalcu in kakšen odnos vzpostavlja s poslušalcem. V kolikor se 

poslušalec ne strinja s to opredelitvijo razmerja, lahko pride do težav. 

Znotraj tega vidika je poslušalec osebno vpleten ("Kako poslušalec deluje v odnosu 

do mene, kaj misli o meni, o tem koga ima pred seboj, kako/ kakšen je njegov 

odnos do mene?"). 

Vrsta razmerja med obema stranema je pogosto opazna skozi izbrano artikulacijo, 

intonacijo in govorico telesa. Vedenje pripovedovalca lahko izraža npr. spoštovanje, 

čislanost, sočutje, brezbrižnost ali popolno nezainteresiranost. 

Sporočilo, ki ga poslušalec sprejme pri tem vidiku / načinu poslušanja, lahko pri le-

tem povzroči slabše počutje, sprejetost ali celo pokroviteljski odnos s strani 

pripovedovalca. Dobra komunikacija pri tem vidiku se odlikuje z vzajemnim 

razumevanjem. 

Poziv ali "kaj hočem, da storiš"  

 

Ta vidik se navezuje na želje, nasvete, navodila in učinke, ki jih pripovedovalec išče, 

s čimer se približamo že omenjenim nameram pri poslušanju /pripovedovanju.  

Vsak pripovedovalec običajno želi izvedeti več o učinku ali vplivu informacije / 

povedanega. V bistvu ne obstaja takšno sporočilo, kjer pripovedovalec ne bi želel 

vsaj delno vplivati na poslušalca: tisti, ki navaja nekaj, bo tudi vplival na nekaj. 
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Namen sporočanja skozi ta vidik je, da poslušalec nekaj naredi ali pa se nekega 

razmišljanja ali občutenja tudi vzdrži. Poskus, vplivati na nekoga, je lahko manj ali 

bolj odprt (npr. svetovati, informirati) ali skrit (manipulacija). 

 

Pri tem vidiku komunikacijskega modela se poslušalec vpraša: "Kaj naj naredim, 

mislim ali kako se naj počutim zdaj?" Slednje vodi do vprašanja "Kaj želi 

pripovedovalec, v katero smer gre? Zakaj ta zgodba?" ali pa "Kaj naj storim bolje, 

zdaj, ko to vem?" 

Želja po "narediti" vse kar najbolje, spoštovati in upoštevati neizrečena pričakovanja 

drugega, vodi do prevelike intenzitete poslušanja samo in zgolj skozi ta vidik tudi 

pri najbolj izkušenih poslušalcih, ki običajno zmorejo izklopiti svoje občutke in 

potrebe. Poslušanje skozi ta vidik zato izvajamo na ‘mehak’ način, ki običajno 

izzove ustrezno reakcijo, ki zasenči poslušalčevo osebnost.  

 

B. NAVODILA ZA POSLUŠALCE (po: Senova, 2017) 

 

 

V začetku tega poglavja smo omenili soustvarjanje realnosti in poslušalčevo ‘moč, 
da se pridruži ali identificira z govornikom’ (Costello, 2017). V poskusu, da bi 

postali še boljši poslušalci nam Senova (2017) ponuja zelo uporaben kontrolni 

seznam (t.i. kanali za komunikacijo), da se lahko kar najbolj približamo zmožnostim 

empatičnega poslušanja pri samih sebi: 

 

 

Kanal 0 

Izklop (niste prisotni). 

Preverite in se vprašajte: 

"Ali dejansko poslušam? Ali bi lahko odgovoril na vprašanje, če bi me kdo kaj 

vprašal prav zdaj? " 

 

Kanal 1 

Jaz (kritičnost, poslušanje sebe). 

Preverite in se vprašajte: 

"Ali samo čakam, da prenehajo govoriti in bi lahko dodal svoj pomemben delček? Ali 

preverjam kaj bom povedal v naslednjem trenutku, namesto da bi pozorno poslušal 

v trenutni situaciji?" 

 

Kanal 2 

Sporazum (seznanjanje, poslušanje podobnosti). 

Preverite in se vprašajte: 

"Ali prisluhnem temu kar je podobno temu, kar sem že povedal, ali pa sem se 

osredotočil na to, če se (s)drugi strinjajo s tem, kar sem pravkar rekel? Ali iščem 

zaveznike v tej situaciji? " 

 

Kanal 3 

Kritičnost (dejstva, poslušanje dokazov). 

Preverite in se vprašajte: 

"Ali pri poslušanju iščem dokaz, da je to, kar govorijo drugi, prav? Ali iščem dokaze, 

ki bi podprli njihovo zgodbo / delo?" 
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Kanal 4 

Empatičnost (povezanost, poslušanje iz zornega kota govorca / pripovedovalca). 

Preverite in se vprašajte: 

"Ali poslušam iz pozicije, ki v sebi ne skriva kakršnegakoli drugega motiva kot 

povezati se s perspektivo drugega? Ali razumem, kakšna je ta perspektiva? " 

 

Kanal 5 

Spodbujanje (uvid, poslušanje iz pozicije iskanja možnosti). 

Preverite in se vprašajte: 

"Ali z uporabo sočutja, vpogledom v okoliščine drugega in motivacijo pomagam 

doseči najboljši rezultat? Ali sem se zavzel za možnost zagotavljanja takšnih 

okoliščin, da bomo (skupaj) lahko ustvarili smiselno alternativo obstoječemu stanju?" 

 

C. VPRAŠANJA: izzvati zgodbe, zahtevati zgodbe; želja poslušati več kot govoriti 

 

Na točki, kjer želimo izvabiti zgodbe drugih in jih zbrati, se vse začne s 

postavljanjem pravih vprašanj. Ob pogledu na vse, v teh smernicah zbrane 

informacije o vlogi in pomenu zgodbe, vrstah in oblikah zgodb, narativnih pristopih, 

lahko ugotovimo kako pomembno vlogo imajo vprašanja v (družbenih) okoliščinah 

zgodb. Vprašanja so osnova vsake zgodbe, ne glede na to ali poslušamo ali 

pripovedujemo.  

Vprašanja skoraj nikoli niso nedolžna. Tako kot zgodbe, so tudi vprašanja 

namenska; služijo določenemu cilju, tako kot odgovor in / ali zgodbe, ki jih boste 

slišali kot odgovor na vaše vprašanje. Vprašanja nimajo le moči za izvabljanje 

zgodb, ampak tudi moč, da usmerjajo in manipulirajo z zgodbami ali celo 

zmanjšujejo njihovo pomembnost. Vseh teh vprašanj se moramo zavedati. 

 

Vprašanja lahko nadzirajo, saj oseba začuti močan socialni pritisk v kolikor ne poda 

odgovora. Postavljanje vprašanj se lahko izrodi v igro moči / nadvlade; po drugi 

strani pa se lahko drugi vprašanjem izognejo ali pa jih druga oseba vrne nazaj 

("zanimivo ...") in vam razkrije zgodbo, ki se nahaja ob (osnovnem) pomenu le-te. 

Zgodbe so lahko prepričljive, tudi dvomljive, ker lahko vplivajo na razmišljanje in 

odgovore drugih na različne načine. 

S pravim vprašanjem lahko odkrijete vse vrste koristnih informacij, ki lahko 

pomagajo vam in pripovedovalcu, da dosežejo zastavljene cilje. 

 

Vprašanja so dobra tudi v primeru, če želite poslušati več kot govoriti. Odprta 

vprašanja so še posebej uporabna. Pomaga tudi aktivno poslušanje (glej zgoraj), ki 

lahko razkrije bolj osebne podatke o drugi osebi in vam daje priložnost za sočutje, 

na primer s prikazom, da ste imeli podobne izkušnje. 

 

Postavite vprašanja, katerih odgovori so zgodbe; zgodbe in odgovori na 

vprašanja o njih se medsebojno krepijo in zagotavljajo bogatejšo bazo pomena kot 

pa (sami) vsak zase (Kurtz, 2014). 

Poiščite jezik in besede, ki delujejo za posameznika (ali homogeno skupino). 

 

Nekaj primerov odprtih vprašanj v različnih kontekstih (Kurtz, 2014): 

 

Vprašanja o (določeni) točki v preteklosti 

 

Primeri na osnovi splošnega spominjanja: 

Katera je bila najpomembnejša ura vašega [......]? 

Kateri trenutek vašega obiska [kraja, dogodka...] je bil najbolj razburljiv za vas? 
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Primeri na čustveni osnovi: 

Ali lahko opišete trenutek, ko ste imeli največje težave pri (svojem) delu? 

Ali mi lahko poveste, kdaj ste bili najbolj ponosni [...........]? 

Je bil kak dan, ko ste se počutili resnično razočarane? 

 

Vprašanja o dogodkih v preteklosti 

 

Primeri na osnovi splošnega spominjanja: 

Kateri dogodek, ki se vam je zgodil [poklicno, zasebno,…]v zadnjih štirih letih bi 

izpostavili? 

Ali lahko opišete situacijo, ki se je spominjate kot pomembne za vaš [...]? 

 

Primeri na čustveni osnovi: 

Ali lahko opišete trenutek, ko ste se počutili resnično ponosni na svoje [...]? 

Ali lahko opišete trenutek, ko ste se počutili preveč utrujene, da bi šli na delo? 

Kaj ste občutili, ko ste bili priča [...]? 

 

Primeri, ki temeljijo na vprašanjih, ki so pomembne vam / vaši organizaciji ali 

skupnosti znotraj katere ste aktivni: 

Ko pomislite na spremembo, kateri dogodek v preteklem letu najbolj izstopa? 

Ali se spomnite situacije/trenutka, ko ste v [situacija, odnos....] čutili neznanca? 

Ali nam lahko poveste o situaciji, ko je bila neenakost za vas očitna? 

 

Vprašanja o ekstremni situaciji 

 

Pri teh vprašanjih gre za priklic morebitnih izjemnih izkušenj, zlasti v primeru, ko 

so naše ‘vsakdanje’ zgodbe (ki pogosto niso več kot opisi ali linearne pripovedi) del 

odgovorov nanje, vendar ne vsebujejo informacij, ki jih iščemo. Mišljena so tudi 

vprašanja, ki se nanašajo na skrajnosti in vsebujejo enostavne odgovore (da ali ne) 

ali zgolj kratek opis – vse to lahko podpremo z vprašanji tipa "Kaj se je zgodilo?"  

 

Primeri na čustveni osnovi: 

Kdaj ste se počutili najbolj razočarani v zadnjih dveh mesecih? 

Se spomnite, kdaj ste se počutili najbolj srečne v [...]? 

Kaj je bilo najlepše, kar ste slišali o [...]? 

 

 

Zbirajte interpretacije, ne mnenj(a) 

Usmerite pozornost (udeležencev)na zgodbo in vstran od udeležencev. Zagotovite 

okoliščine, ki bodo udeležencem omogočale interpretacijo brez prehajanja na polje 

mnenj. 

 

Nasvet: 

Ne sprašujte "Kaj ste potrebovali v vaši zgodbi, da ste lahko rešili problem?" 

Vprašajte raje: "Kaj je glavna oseba v tej zgodbi potrebovala, da je lahko rešila 

problem?" 

Ne sprašujte: "O čem je ta zgodba?" 

Vprašajte raje: "Kako se počutite ob tej zgodbi?" 

 

Vselej se spomnite: Ohranite pripovedovalca v zgodbi (Kurtz, 2014) 

Več informacij o vprašanjih in spraševanju lahko najdete v dodatku teh smernic. 
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Kaj pokazati, kaj povedati v okviru učne enote 4 

Po vaji poslušanja/spraševanja poudarite pomen empatičnega poslušanja in razložite 

empatijo tako, da pokažete videoposnetek Brené Brown o empatiji in sočutju. 

Ustavite se tudi pri vprašanju živali v tem videu, kako izkazuje sočutje (zaprto 

vprašanje, kot je npr. "To je slabo, mar ne?"). 

Pokažite evolucijo empatije avtorja de Waala (ruska babuška) 

Nadaljujte z vajo "dvakrat povedana zgodba" in nato vprašajte: "S pomočjo katerega 

vidika ste poslušali?" Pojasnite in prikažite komunikacijski kvadrat, nato pa pokažite 

in razložite faze poslušanja po Senovi. Poudarite pomembnost trenutkov tišine, 

kadar pripovedovalec okleva ali potrebuje nekaj časa za ‘ponovno nabiranje’ moči 
po nekem čustvenem trenutku.  

Zaključite srečanje z vajami, ki obsegajo vprašanja in poslušanje na čustveni osnovi 

in omogočite skupinsko razpravo o izkušnjah ter jih primerjajte s predhodnimi 

vajami. 
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5. NARATIVNI PRISTOP  

 

V tem poglavju boste spoznali ozadje sodobnih narativnih / pripovednih praks 

in kako zelo so narativi prepleteni z našo identiteto in našimi večstranskimi 

identitetami. Prav tako se boste lahko v tem poglavju seznanili z zametki 

narativne / pripovedovalne terapije in kako ugotovitve te prakse lahko 

uporabimo pri načrtovanju aktivnosti za udeležence (skupine ali posameznike) 

z namenom vpogleda v to, kar imenujemo "prevladujoči / dominantni narativi 

ali diskurzi" in kako se jim izogniti - bodisi popolnoma ali s pomočjo 

alternativne zgodbe, ki lahko nadomesti prevladujočo zgodbo s pomočjo 

pozitivne (bodoče) pripovedi ali zgodbe. 

 

 

IDETITETA KOT NARATIV 

Teoretske osnove v okviru programa usposabljanja "Delo z (osebno) zgodno" črpajo 

iz elementov postmodernizma, socialnega-konstrukcionizma in poststrukturalizma. 

 

Postmoderna misel "[...] se nagiba k (razumevanju) znanja kot diskurzivne prakse, k 

množici narativov, ki so bolj ‘lokalni’, kontekstualni in fluidni; premika se proti 

raznolikosti pristopov k analizi subjekta s pomočjo elementov kot so znanje, 

resnica, jezik, zgodovina, koncept ‘jaz’ in moč. Poudarja relacijsko naravo znanja in 

generativne narave jezika" (Anderson, 1997, str. 36). 

 

Socialni konstrukcionizem poudarja, da se znanje, pomen in identiteta gradijo s 

pomočjo sodelovanja z drugimi (Tarragona, 2008). 

 

Poststrukturalizem je filozofska smer, ki jo je mogoče opredeliti kot "teorijo ali 

skupino teorij o razmerjih med ljudmi, svetom in prakso nastajanja in 

reproduciranja pomenov" (Belsey, 2002, str. 5). Temelječ na literarni teoriji, 

poststrukturalizem predlaga, da pomen nekega besedila ni besedilo samo, ne glede 

na to, kaj je v njem zapisano – pomen besedila izhaja oz. nastaja v interakciji bralca 

s tem besedilom (Grenz, 1996; Sarup, 1993). 

 

Delo z zgodbami se v bistvu osredotoča na identitete ljudi. Ob upoštevanju že 

omenjenega teoretskega ogrodja, identitete lahko obravnavamo kot že ‘postavljene 

uprizoritve’ (Thorne, 2006): ljudje pripovedujejo in ustvarjajo toliko različnih vrst 

zgodb v družbenem življenju, kot je socialnih situacij, v katerih je le-te treba 

povedati in jih ustvariti (Gergen, 1991). Poleg tega osebne pripovedi razkrivajo 

večkratne in medsebojno nasprotujoče si konkretne izraze / izražanja v praksi. Tako 

je identiteta posameznika podobna polifoničnemu romanu, ki ga sestavljajo številni 

različni glasovi znotraj enega samega posameznika, ki so vsi skupaj aktivni v 

medsebojnem (notranjem) dialogu in povezani s čisto življenjskimi liki / osebami iz 

t.i. zunanjega sveta (Hermans, 1996). 

 

Ob upoštevanju identitete kot narativa, se na tem mestu osredotočamo na šest 

pomembnih načel (McAdams, 2008): 

 

1. Koncept 'jaz' je (že) uprizorjen v zgodbi  

Človeška bitja so po naravi pripovedovalci zgodb (Bruner, 1986) in zgodbe 

so najboljše sredstvo za pojasnjevanje kako (in zakaj) posameznik, obdarjen 

z zavestjo in motiviran z namenom, uresničuje želje in si (sčasoma) prizadeva 

za cilje (Ricoeur, 1984); ‘jaz’ vključuje subjektivno pripovedovanje zgodb – 
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t.i."jaz" - moje zgodbe o osebnih izkušnjah postanejo sestavni del 

notranjega "o meni". V tem smislu je ‘jaz’ hkrati zgodba pripovedovalca in 

zgodbe, ki jih pripovedujemo (James, 1892/1963). 

 

2. Zgodbe vključujejo življenja 

Zgodbe združujejo raznolike ideje, like, dogajanja in druge elemente, sicer 

obstoječe same zase v nek razumljiv okvir oziroma celoto. Z drugimi 

besedami, zgodbe prispevajo k oblikovanju integrativne pripovedne 

identitete. 

 

3. Zgodbe pripovedujemo v okviru družbenih odnosov 

Ljudje pripovedujejo zgodbe drugim ljudem. Kot takšne so zgodbe družbeni 

pojavi, pripovedovani skladno z družbenimi pričakovanji in normami. V tem 

smislu 'jaz-a' kot pripovedi ni mogoče razumeti zunaj konteksta njegovega 

poslušalca ali občinstva, ob upoštevanju katerih je zgodba zasnovana, da bi 

izpostavila neko dejstvo ali ustvarila želeni učinek (Pasupathi, 2001). Ljudje 

pripovedujejo osebne dogodke na različne načine za različne poslušalce in 

lahko preklapljajo med različnimi modeli pripovedovanja. 

 

4. Zgodbe se spreminjajo skozi čas 

Avtobiografski spomin je nestabilen. Ljudje sčasoma nakopičijo več izkušenj, 

od katerih se nekatere lahko izkažejo za tako pomembne, da se uvrstijo v 

posameznikovo pripovedno identiteto. Tako kot se spreminjajo 

posameznikovi motivi, cilji, osebni pomisleki, prioritete in družbeni položaji, 

se lahko spremenijo tudi spomini na pomembne dogodke v njihovem 

življenju in pomen, ki ga pripisujejo tem dogodkom (Conway in Pleydell-

Pearce, 2000). 

 

5. Zgodbe so kulturna besedila 

Življenjske zgodbe odražajo kulturo, v kateri (osebno) zgodbo ustvarjamo in 

pripovedujemo (McAdams, 2006). Zgodbe se rojevajo, rastejo, razvijajo in 

poniknejo v skladu z normami, pravili in tradicijami, ki prevladujejo v 

določeni družbi, glede na implicitno razumevanje o tem, kaj šteje kot 

pomembno ali vredno povedati (Rosenwald, 1992). 

 

6. Nekatere zgodbe so boljše od drugih 

MacIntyre (1981) trdi, da življenjska zgodba vedno nakazuje tudi moralno 

perspektivo, saj so človeški liki (ki v zgodbah nastopajo) namenski, moralni 

‘pospeševalci’, katerih dejanja se lahko vedno razlagajo z vidika "dobrega" in 

"slabega" v določeni družbi. Poleg tega so lahko zgodbe s psihološkega 

vidika ocenjene kot relativno dobre ali slabe, čeprav te ocene tudi kažejo na 

moralne perspektive in odražajo vrednote in norme družbe, v katerih se 

zgodba vrednoti. 

 

Dominantni narativi / pripovedi 

 

Ilustracija spodaj (prirejena po Morgan, 2000) kaže, kako kompleksno je življenje in 

kako ga sestavljajo navidezno nepovezani dogodki. V tej ilustraciji so nekateri 

dogodki poudarjeni in vneseni v koherentno pripoved, npr. "biti počasen". 

Prevladujoči, dominantni dogodki / zgodbe lahko izhajajo iz delovnih situacij, 

odnosov z družino ali prijatelji in spominov na šolo. Tako lahko pripoved postane 

prevladujoča, saj je povezana s selektivnim spominom in percepcijo. 
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Dogodki, ki ne podpirajo ali celo omajajo osnovno zgodbo, lahko ostanejo 

neopaženi ali pa so obravnavani kot nepomembni. Podobne zgodbe lahko podprejo 

(tudi) družina, prijatelji in kolegi. Upoštevajte, da slednje lahko deluje v obe smeri: 

namera pripovedovalca lahko vpliva tudi na zaznavanje njegovega okolja (Frühmann 

et al., 2016). 

 

Prevladujoči dogodki 

 

Najpomembneje v tem prikazu je, da so potencialne pripovedi/narativi (in identitete) 

izločeni in da lahko prevladujoča pripoved omejuje in blokira alternativne možnosti 

(danes in v prihodnosti) zgodb tako posameznika, skupine kot tudi celotne družbe. 

 

Narativni pristop 

Lahko bi rekli, da je življenje, ki ga živimo, bogatejše od življenja, o katerem 

pripovedujemo. Vedno obstajajo dogodki, ki ne potrjujejo prevladujočih in 

samoumevnih idej. Življenje je večplastno, vsebuje veliko različnih pripovedi (in 

zgodb), odvisno od perspektive, posameznikov in skupin. Pri delu z zgodbami tako 

razpolagamo z več identitetami in s tem tudi več scenariji prihodnosti. 

Cilj narativnega pristopa je povečati vidnost dominantnih pripovedi/narativov in jih 

dekonstruirati, da jih (posameznik) lahko vidi kot ‘samo’ ideje in ne kot ‘resnice’. 

Narativni pristop v tem smislu uporablja proces eksternalizacije pripovedi (pogled 

na npr. težavo od zunaj oziroma zunaj sebe); problem torej ni oseba sama, ampak 

problem obstaja sam zase. Eksternalizacija problema, njegova vizualizacija, opis in 

strategije za naslavljanje pomagajo k ločitvi problema od osebe. Na določeni točki 

problem (sedaj ločen od osebe) postane obvladljiv za posameznika, bodisi skozi na 

novo vzpostavljene, drugačne strategije reševanja ali celo opustitve razmišljanja 

(neka zadeva morda sploh ni problem) (White, 2007). 
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Na dolgi rok narativne prakse posameznikom, skupinam in skupnostim omogočajo, 

da oblikujejo alternativne, želene in dosegljive (prihodnje) pripovedi. To lahko 

ljudem omogoči, da ukrepajo in se spoprimejo z življenjskimi izzivi. Želene pripovedi 

so utemeljene tudi v življenju samem, saj se opirajo na resnične dogodke / zgodbe, 

ki ne ustrezajo prevladujočim in jih povezujejo v novo, alternativno pripoved. 

 

Nekaj aktivnosti 

Spodaj so naštete nekatere dejavnosti, ki črpajo iz narativnega pristopa in jih je 

mogoče uporabiti v povezavi pri delu z osebnimi zgodbami in izkušnjami skozi čas, 

tako med posamezniki kot v skupinah. Več vaj lahko najdete v priročniku ‘Raising 

Strong and Resilient Communities’, v katerem boste našli tudi reference za številne 

druge vire. 

 

 

Življenjske zgodbe 

 

Drevo življenja 

Drevo življenja je navdihujoč pristop k delu z otroki, mladimi in odraslimi v različnih 

kontekstih, vključno s skupinami beguncev in priseljencev; ljudi, katerih skupnost je 

utrpela naravno nesrečo; skupinami mladih, izključenih iz sistema šolanja; ženskami, 

ki so bile žrtve nasilja v družini idr. 

 

Smernice (osnove so utemeljene na predstavitvi Davida Denborough-a, do julija 

2015):https://dulwichcentre.com.au/the-tree-of-life/ 

 

Zagotovite dovolj brezbarvnega papirja, barvice, debelejša označevalna pisala in 

prosite udeležence, da narišejo drevo in dodajo besede / izraze različnim delom. 

(glej primer). 

 

 

 

https://dulwichcentre.com.au/the-tree-of-life/
https://dulwichcentre.com.au/the-tree-of-life/
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Ko je vsakdo narisal svoje individualno drevo, lahko skupaj z udeleženci izobesite 

individualne slike, kot neke vrste skupinsko razstavo "Gozdovi življenja", udeleženci 

pa lahko svoje zgodbe izmenjajo in predebatirajo z drugimi. Predstavitev in 

razprava naj poteka v smeri od individualne predstavitve slik do skupinske razprave 

(‘Enotnost v raznolikosti’). 

 

Ustvarjanje pomena in smisla (s posamezniki ali skupinami) 

 

Časovni okvir izvedbe (Frühmann, 2014)  

) 

Namen 

Iskanje ekstremnih zgodb in vpogledov za začetek pogovorov o različnih tematikah. 
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Navodila 

Narišite vodoravno črto na velikem listu papirja (šeleshamer) in ga razdelite v 

dvanajst delov (po enega za vsak mesec v letu). Podajte tri vrste vprašanj (glej 

primere spodaj). Vsak udeleženec naj v nekaj kratkih stavkih navede, kakšna je bila 

v preteklem letu zanj slaba ali res dobra izkušnja. Udeleženci naj zapišejo tudi 

mesec(e), v katerem(ih) so se pojavile te izkušnje. Opomba: nekoliko slabša izkušnja 

je lahko v drugem mesecu kot res dobra izkušnja. 

Ob tem udeležencem zastavite tudi vprašanje o tem, ali lahko izpostavijo določen 

mesec, ko so doživeli neko resnično dobro izkušnjo, prišli do nekega večjega, zanje 

pomembnega spoznanja. 

Zberite dokumente celotne skupine in jih združujte glede na mesece. 

Potem udeležencem dodelite t.i. "mesece" v letu – gre za določitev vloge, kdo bo 

predstavljal kak mesec - torej, "januar" bo začel brati iz januarskih citatov in jih 

postavil na časovni načrt, nato "februar" in tako naprej. Primeri vprašanj: 

 

a. "Najmanj izkušenj je bilo, ko ...", dodajte mesec v letu 

b. "Najboljša izkušnja je bila, ko ...", dodajte mesec v letu 

c. "Nenadoma sem spoznal, da ..." (ideja, vpogled, želja), dodajte mesec v letu. 

 

 

 

Potem, ko ste prebrali vse zapise udeležencev (udeleženci lahko opozorijo na to, s 

katerimi zapisi se lahko poistovetijo, katere bi morda izpostavili), lahko postavljate 

vprašanja o ozadju zapisanega - pripravite se na številne zgodbe iz ozadja. Za vsak 

zapis namreč obstaja nek vzrok, ki je povzročil spremembo (učinek) in s tem 

zgodbo. 

 

Metafore za ‘eksternalizacijo’ 

Metafore so lahko v pomoč pri opisovanju trenutne situacije, zavedanja samega 

sebe in analize. Udeležencem dajte v razmislek vprašanje "Katera je vaša največja 

‘pošast’, ki vas ‘preganja’ te dni?". Pošast seveda nastopa kot sinonim ali metafora; 

to je lahko problematična navada, vzorec, strah in tako naprej. Sliko pošasti lahko 

udeleženci tudi narišejo in tako ponazorijo vse njene značilnosti (naš strah torej 

postavimo / ločimo od samih sebe). Naslednji korak pri risanju te ‘pošasti’, je opis 

njenih značilnosti (kdaj se pojavi, ali ima glas, lahko komuniciramo z njo itn.). 
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Vse, kar smo že predstavili v predhodnih vrsticah, predstavlja korake na poti k 

eksternalizaciji 'pošasti', k njeni odstranitvi / ločitvi od nas samih ("Vi niste (vaš) 

problem, problem je problem")
8

. Razmišljanju o taktikah / strategijah "zatiranja" 

pošasti (ali njene odstranitve) je v pomoč tudi pristop risanja (udomačene) pošasti: 

kako bi bilo videti, če bi vam uspelo pošast udomačiti? 
 

Nekaj pomembnih razmislekov 

 

Retravmatizacija 

Včasih naši možgani ne zmorejo razlikovati med podoživetim dogodkom in 

dogodkom, ki se dogaja v realnem času. Organizacija The Hollywood Homeless 

Youth Partnership (HHYP, 2017) poudarja, da se lahko ob pripovedovanju kakšne 

(osebno) zelo močne zgodbe o preteklosti, okrepijo vsa (že doživeta) čustva in 

občutki, povezani s to zgodbo. V primeru travmatičnih zgodb lahko slednje povzroči 
retraumatizacijo, ki zaustavi proces zdravljenja. 

 

Premagovanje stiske 

V povezavi s prej zapisanim je včasih v pomoč tudi vprašanje, namenjeno 

pripovedovalcu – npr. kateri del zgodbe bi najraje delili z drugimi in slednje 

uporabiti kot osrednji del osebne zgodbe (HHYP, 2017). To je morda v nasprotju z 

idejo, da so stiske in bolečine "sestavine", ki bodo pri drugih /poslušalcih izzvale 

empatijo. Morda se zdi izpostavljanje takih sestavin učinkovito, vendar je lahko tak 

pristop utrujajoč za pripovedovalca in precej neetičen. 

Zgodbe o upanju, rasti in napredku so enako močne in lahko pripomorejo k 

opolnomočenju tako pripovedovalce kot tudi poslušalce (HHYP, 2017). 

 

Vse to zahteva od moderatorja skupinskega procesa / izvajalca usposabljanja za 

delo z zgodbami po teh smernicah in učnem načrtu predvsem kontekstualno 

občutljivost. 

 

Z vidiki kot so - občutljivost, etika, ustvarjanje in nato pripovedovanje zgodbe - 

bomo delali v naslednjih poglavjih. 

 

 

 

 

                                                           

8

 White M. (2007), Maps of Narrative Practice. New York: W.W. Norton & Co. 
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Kaj pokazati, kaj povedati v okviru učne enote 5 

Začnite z razlago ‘Identiteta kot narativ’ in predstavite šest načel, ki jih izpostavi 

McAdams (po potrebi, pojasnite socialno-konstruktivistični pogled). Potem pokažite 

ilustracijo (razvoj) dominantne pripovedi in se premaknite na narativni pristop, ki 

prikazuje ilustracijo z alternativno pripovedjo. 

Odvisno od skupine (ali posameznika) in glede na morebitne druge potrebe izberite 

eno ali več dejavnosti iz drugih učnih enot (npr. pristopi k oblikovanju zgodb). 

Dovolite plenarno razpravo in individualne ter kolektivne vpoglede na učinek 

dejavnosti. 

V kontekstu dela s posamezniki in ranljivimi skupinami, poudarite ustrezno 

preudarnost glede ponovnega traumatiziranja in kako so lahko zgodbe o upanju in 

rasti alternativna pot. 
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6. KULTURNA IN KONTEKSTUALNA OBČUTLJIVOST  

 

Vse v naših življenjih se dogaja v nekih kontekstih (npr. družina, šola, delo), le-

te in z njimi povezano občutljivost pa je potrebno razumeti; vse to naslavljamo 

v tem poglavju. Avtorji, katerih razmišljanja smo vključili v to poglavje, tudi 

sami gradijo svoje delo na novejših izkušnjah iz svoje stroke v povezavi s tem 

področjem. Poudarili bomo potreben odnos moderatorja / strokovnjaka za delo 

z (osebno) zgodbo, bistvo in raznolikost odnosov moči – ob zavedanju slednjih 

pa tudi ovrednotili pomembne etične premisleke in ravnanja z le-temi. 

 

Kot smo zapisali v 2. poglavju, lahko posamezniki in skupine prihajajo iz iste 

kulturne sredine kot mi, vendar pri svojem delu lahko vključujemo tudi 

posameznike iz drugih kultur, včasih celo skupine, ki so sestavljene iz različnih 

kultur. Vsega o drugih kulturnih sredinah seveda ne boste mogli vedeti (zgodovini, 

zakonih, umetnosti itd.), vendar boste morali delati z zgodbami njihovih članov. 

Prav zaradi slednjega upoštevajte pripadnost spolu, raven pismenosti, izobrazbo, 

religijo, poklic, starost ... in –pri delu v skupinah–upoštevajte možnost pojavnosti 

oziroma prepletanja vseh teh značilnosti.  

 

V uvodu smo že poudarili moč in odnose moči ter njihove vplive na vedenje in dobro 

počutje posameznikov. Prav tako smo pojasnili, kaj lahko moderator / strokovnjak 

za delo z (osebno) zgodbo naredi (in / ali ne sme storiti) v različnih kontekstih. 

 

Preden na odnose moči, etičnost in transparentnost pri delu z zgodbami 

posameznikov in skupin pogledamo z drugačnimi očmi, želimo na tem mestu 

izpostaviti dve opredelitvi kulturne in kontekstualne občutljivosti. 

 

Kulturna občutljivost 

Kulturna občutljivost predstavlja zavedanje / sprejemanje obstoja kulturnih razlik in 

podobnosti med ljudmi brez določanja vrednosti o tem kaj je pozitivno ali 

negativno, bolje ali slabše, pravilno ali narobe. 

To pomeni, da se zavedamo, da ljudje niso enaki in hkrati priznavamo, da kultura 

drugega ni ne boljša, ne slabša od katere koli (druge) kulture. V zasebnem, 

družbenem in delovnem okolju lahko pride do situacij, kjer imamo opravka z 

dominantno / prevladujočo in hkrati sekundarno kulturo. 

Kulturna občutljivost pomeni, da skupine razumejo in spoštujejo značilnosti drugih. 

To je lahko izziv za člane prevladujočih kultur. 

 

Kontekstualna občutljivost 

Področje kontekstualne občutljivosti se osredotoča na sposobnost zaznavanja / biti 

občutljiv na stereotipe; v skladu s to lastnostjo druge sprejemamo takšne kot so. 

Kontekstualna občutljivost zajema tudi lastnosti, kot so zmožnost razumevanja 

situacije / okoliščin iz drugega zornega kota, pomeni alternativni pogled, pogled z 

‘očmi’ drugega), strpnost v primeru nejasnosti ali večpomenskosti, kjer je razvidno, 

kakšna je posameznikova zmožnost sprejemanja raznolikih interpretacij ene in iste 

situacije. In končno, zavedanje nevarnosti prehitrih zaključkov: pomembno je 

sprejeti ideje ali koncepte, ki navdihujejo nadaljnje pogovore / dialoge. 

 

Kontekstualno občutljivi ljudje zmorejo delati v okoliščinah, kjer gre za čustveno 

močan jezik in hkrati razumeti pomen tega jezika in njegove posledice. Vzdržijo se 

uporabe manipulativnega jezika, kot so zavajanje, prekrivanje pravega pomena in 
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žargon. Ne vplivajo ali zavirajo stališč ali mnenj z uporabo zavajajočega jezika, 

besed in besednih zvez, ki manipulativno ustvarjajo okolje za splošno sprejemljivost 

takega izražanja. 

 

Najpomembnejše in zahtevane lastnosti moderatorja / strokovnjaka za delo z 

zgodbami, upoštevaje že omenjeno, so: 

 

Spoštovanje  

Spoštovanje pomeni, da naredimo nekaj korakov nazaj - zavzamemo pozicijo 

enakovrednega drugemu / občinstvu / udeležencem. 

 

Skromnost 

Spoštovanje drugih je na prvem mestu. Skromnost in zavedno delovanje je naša 

obramba pred strahom, predsodki in prenagljenimi odločitvami. Skromnost nam 

omogoča odkrito in temeljito poslušati druge, ob čemer se zavedamo svojih lastnih 

omejitev. 

 

Empatija 

Ob primerjavi lastne perspektive in perspektive drugih, je odločanje o tem, kaj bi 

nekomu drugemu lahko pomagalo, odraz razvitosti naše empatije. 

Empatično poslušanje pomeni jemanje pozicije moči nam kot moderatorjem, biti 

skromen, opolnomočenje in krepitev drugega, kot smo to že poudarili v 4. poglavju. 

 

Ponovitev razmisleka o odnosih moči 
Pri delu s posamezniki v skupnosti se morate zavedati, da zaradi značilnosti vaše 

ciljne skupine (ranljive skupine prebivalstva) obstaja velika verjetnost obstoja 

odnosov moči in v tej skupnosti najverjetneje tudi sami razpolagate z določeno 

mero moči v odnosu do drugih (s katerimi delate). Takšna pozicija morda izhaja iz 

dejstva, da imate strokovno znanje v zvezi z dejavnostjo pripovedovanja in dela z 

zgodbami in s tem povezanimi aktivnostmi ali zaradi dejstva, da imate pri delu s 

skupino določena pooblastila za sprejemanje odločitev, ki neposredno vplivajo na 

življenje in dobro počutje posameznikov. 

 

Kar zadeva moč informacij, lahko udeležencem eventualno podate naslednje vrste 

informacij, ki so morda lahko koristne (ali ne) glede na situacijo v kateri delate:
9

 

 

                                                           

9

Več o tem v: Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing. 
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Nizka in visoka narativna razdalja 

Na kratko, narativna / pripovedna razdalja se ukvarja z vprašanjem pomena in 

smisla (osmišljanja). 

Nizka narativna razdalja pomeni smiselno združevanje informacij ali smiselno 

(ponovno) razširitev že prejetih in strnjenih informacij. Večja narativna razdalja v 

dogodku zgodbe (ali v zbranih informacijah s strani udeležencev) znižuje smiselnost 

razširitve (zbranih) informacij. Slednje lahko privede do zmot pri interpretaciji, do 

zavračanja vaše zgodbe ali informacij, ki pri tem nastajajo. 

 

Zaznavanje vas samih 

Boste delali z ljudmi, ki (menijo) čutijo, da jih je treba spoštovati ali se počutijo 

prezrti? Ljudem, ki so navajeni imeti določeno mero avtoritete, boste morali 

dokazati svojo vrednost. Ljudi, ki se počutijo prezrte ali se bojijo, da ne bi bili 

slišani, boste morda morali prepričati, da jih želite slišati. 

Nekateri ljudje bodo morda mislili, da vaše delo ni tako pomembno, kot si sami 

mislite, da je. Morda boste morali predstaviti svoje delo (ali projekt) in jih pritegniti 

z aktivnostmi, ki so zabavne in izkazujejo vašo zavzetost, da boste vzpostavili 

delovno okolje in izhodišča za nadaljnje aktivnosti, ki sledijo določenemu namenu in 

imajo svoj smisel.  

 

Nizka in visoka razlika v moči 
Kako vas vidijo vaši udeleženci / klienti? Kot prijaznega pomočnika ali sovražno silo? 

Se počutijo varne, ko jih prosite, da delijo zgodbe? Kaj pa njihova zasebnost? Ne 

predpostavljajte, da že ‘vedo’; vprašajte, saj so ljudje nemara bolj previdni, kot si 

mislite. 

V kolikor delate z dvema skupinama (ali posameznikoma) in je eden bolj zaskrbljen 

kot drugi, boste morda želeli uporabiti dva različna načina za pogovor z njimi (Kurtz, 

2014, str. 96-102).
10
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Več o tem v: Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing 
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Drugi etični vidiki (HHYP, 2017) in nekatera opozorila 

 

Nekateri ljudje lahko domnevajo, da zaslužijo ‘poseben status’ v zameno za deljenje 

svoje zgodbe z vami ali organizacijo, v kateri delate. To lahko povzroči razkorak 

med pričakovanji in povzroči občutke jeze ali celo izdaje. 

 

Včasih ljudje pri deljenju zgodb v imenu organizacije posredno občutijo 

obremenitev. Slednje lahko ogrozi odnos med pripovedovalcem in storitvijo / 

namenom, ki ga v okviru vaših aktivnosti želite zagotoviti. 

 

Ljudje lahko imajo občutek izgube nadzora nad svojo zgodbo, potem ko so jo že 

delili. Slednje prav tako lahko povzroči občutek ‘ujetosti’ v že povedani zgodbi, 

čeprav se kasneje izkaže, da le-ta ne odraža realnosti. 

 

Zavedajte se, da pripovedovalec pripoveduje (in razkriva) osebne informacije v 

neznanem okolju. S tem pa lahko povzroči nepričakovane reakcije s strani občinstva, 

za pripovedovalca pa je slednje lahko celo škodljivo. 

 

Deljenje zgodb preko (socialnih) medijev je lahko izziv in hkrati grožnja. Ko je 

zgodba enkrat ‘tam zunaj’, bo tam tudi v prihodnosti. Ljudje se v svojem življenju 

pomikajo naprej in povezanost s starimi zgodbami ne bo (več) odraz njihove 

realnosti. 

 

Zahtevati privolitev 

Prepričajte se, da ste ponudili in dobili soglasje na način, da pripovedovalec razume 

svoje pravice in potencial svojega pripovedovanja; prav tako vpliv deljenja svoje 

zgodbe. 

 

Prostor pri delu z (osebno) zgodbo 

Ustvarite varen prostor za pripovedovalce, da lahko predelajo svoje izkušnje po 

delitvi (zgodba se ne konča tukaj) in ustvarite podporno okolje za vsa čustva in 

občutenja, ki se lahko pojavijo pri vašem delu. 

Vedno se prepričajte, da je prisoten usposobljen moderator na vseh srečanjih 

pripovedovanja in zbiranja zgodb. 

 

 

Primeri prikaza odnosov moči 
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Leva ilustracija je primer diagrama Chapati' in opisuje pomen vseh, ki so vključeni v 

skupnost in njihove odnose moči. Več primerov kartiranja najdete v priročniku RSRC 

(Frühmann et al., 2016, str. 99). Ilustracija na desni prikazuje osebni zemljevid 

moderatorja, kar pomeni, da lahko posameznik (strokovnjak za delo z zgodbo) 

sestavi zemljevid svojih potencialnih pomočnikov pri srečanjih / strokovnem delu 

pripovedovanja / zbiranja zgodb ali tistih, ki bi utegnili zavirati napredek dela v 

skupini. 

 

KJE IZVESTI SREČANJE 

 

V uvodnem poglavju smo že nakazali pomen ustrezne izbire lokacije za srečanje z 

ljudmi, s katerimi boste delali. Pomembno je najti mesto / prostor, ki prispeva k 

povezovanju, spodbuja izgradnjo zaupanja med posamezniki, poudarja skupno 

izhodišče in omogoča okolje za ustvarjanje (novih) vrednot. 

Nekateri vse to poimenujejo tudi kot t.i. tretje mesto: 

Tretja mesta so "sidra" življenja v skupnosti, ki spodbujajo močnejše in bolj 

ustvarjalno sodelovanje. Različne skupnosti že (lahko) imajo prostore za neformalna 

srečanja; to, kar v sodobnem času razumemo kot ‘novost’, je element namenskosti – 

poiskati moramo prostore (za izvajanje aktivnosti v okviru gradiv, ki smo jih razvili v 

projektu), ki so ključnega pomena za trenutne potrebe skupin s katerimi delamo (v 

kolikor le imamo to možnost). 

Oldenburg (1989, 1991) predlaga upoštevanje naslednjih elementov pri iskanju 

primernega "tretjega mesta": 

- Brezplačno ali poceni 

- Hrana in pijača, čeprav nebistveni, so pomembni 

- Ustrezna dostopnost: za vse (razdalja, ki jo je mogoče prehoditi) 

- Vključevanje ljudi - tistih, ki se v teh prostorih običajno (že) zbirajo 

- Prijazen videz in udobnost prostorov 

 

NA SAMEM SREČANJU 

Iskanje skupnega jezika 

Pomembno je izbrati prava orodja za delo z zgodbami in z vašo skupino, še 

posebej, če člani pripadajo različnim kulturnim skupinam ali imajo različna 

izobrazbena ozadja. Na podlagi teh lastnosti so orodja, izbrana za zbiranje zgodb, 

drugačna - npr. risanje je primerno za tiste, ki dosegajo nizko pismenost, uporaba 

fotografskih zgodb ni primerna, če nimajo dostopa do kamere itd. 

Poudarjena orodja in njihov namen so vidni na sliki spodaj (glej prilogo za 

izročke/učne liste): 

 

Dnevnik Osebni in skupinski: Odkrivanje zgodb v vsakdanjem 

življenju, razmislek o temi in vprašanjih. "V vsem je zgodba." 

"The Four Buckets" Osebno in skupinsko: Predstavljajte se in gradite zaupanje 

in povezavo. Tudi odkrivanje podobnosti in vzorcev znotraj 

skupnosti. 

Pisma in pogovori V medkulturnih in okoljih različnih skupin. Najprej preberite 

zgodbe, preden presodite in začnite pogovor od tam naprej. 

Zgodbeni krog Raziščite in delite individualne in kolektivne izkušnje, ki so 

ali bodo vplivale na skupnost. ‘Hrana za razmišljanje’ za 

senzibilizacijo. 

Zgodbe uspeha/najboljših 

praks 

Zberite zgodbe o uspehu in najboljših praksah. "Hrana za 

razmišljanje" za senzibilizacijo, vendar tudi za prihodnje 

ukrepe. 

Drevo življenja Omogoča ljudem, da govorijo o svojem življenju na načine, ki 

jih okrepijo. Močan pristop, ki deluje v različnih kontekstih. 
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Foto zgodbe Dokumentirajte delo vaše skupine s fotografijami, z 

namenom osvetlitve vseh pomislekov (udeležencev) in 

zgodb, povezanih z le-temi. 

 

Uporaba glasbe ali pantomime lahko pomaga pri premagovanju komunikacijskih 

težav, povezanih z jezikom, in se lahko uporabi kot alternativa za risanje 

pomembnega trenutka, npr. razložite pomemben trenutek skozi pesem ali glasbo, 

ki odraža, (kaj) kako so se udeleženci nekoč počutili, ali zaprosite, da uporabijo 

pantomimo za izražanje svojih občutkov. 

 

Pomembnost ustreznih vprašanj 

V četrtem poglavju smo razložili, da se pridobivanje in zbiranje zgodb(e) drugih 

začne s postavljanjem vprašanj, ki so osnova vsake zgodbe, povedane ali poslušane. 

Vprašanja služijo namenu v enakem smislu kot odgovor, kar jim daje moč, da 

usmerjajo, manipulirajo ali razkrijejo zgodbe ljudi. Zato je izredno pomembno, da 

najdemo pravilen način postavljanja vprašanj, ki ne dovoljuje zavzemanj pozicije 

moči nad drugim (zgodbo nekoga drugega). 

 

Obstajajo različne vrste vprašanj, ki se nanašajo na vaše interakcije z vašimi 

udeleženci. Najdete jih v prilogi. 

 

Kaj pokazati, kaj povedati v okviru učne enote 6 

Najprej je treba poudariti vidike kontekstualne in kulturne občutljivosti, 

spoštovanja, skromnosti, empatije in odnosov moči, pripovedne / narativne razdalje 

in zaznavanja (preden prikažete tabelo etičnosti in transparentnosti (Powerpoint / 

Prezi) . 

Pred začetkom razgovorov z udeleženci razložite tabelo orodij in dajte na razpolago 

tabelo vprašanj v prilogi, da olajšate skupno delo. 
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7. USTVARJANJE NOVIH ZGODB  

 

To poglavje zaključuje delo v učnem načrtu. Sedaj bi morali biti pripravljeni na 

začetek dela s svojim klienti / uporabniki pri oblikovanju alternativne 

pripovedi / narativa in / ali na izvedljivi in pozitivni prihodnji zgodbi. V 1. 

poglavju smo vam predstavili številne možne (univerzalne) zgodbene strukture. 

Zdaj bomo predstavili druge uporabne strukture in orodja, s katerimi si boste 

lahko pomagali, da bodo vaši klienti/ uporabniki lahko povedali in ustvarili 

nove (osebne) pripovedi in zgodbe. Predvidevanje, načrtovanje in strategija 

bodo pomembni elementi v tej (zadnji) fazi. 

 

 

Elementi zgodbe - opomnik 

V univerzalnih oblikah, kot so ljudska zgodba, junakova pot in aktantski model, 

vsaka zgodba potrebuje igralce. Lahko jim dajemo različne opise: junak, 

protagonist; nasprotnik, tekmovalec, sovražnik, antagonist; pomočnik, sodelavec; 

dobrotnik, predlagatelj; upravičenec, klient. 

Potrebujemo tudi ‘pokrajine’ za konkretna dejanja kot npr. ‘kje’, ‘smer’, ‘kraji’ in 

(končni) ‘cilji’. 

Čas je še en element: ‘kdaj’ se je zgodilo, koliko je časa v in med dejanji, ali 

potujemo v času (nazaj in naprej)? 

Orodja (za rokovanje) ali naprave (za obveščanje, potovanje itd.) so drugi elementi, 

ki jih je prav tako treba upoštevati. 

Upoštevamo tudi čustva in občutke (ljubezen, sovraštvo, strah, veselje, dvome itd.). 

 

Zavzemanje perspektive 

Obstajata vsaj dve strani za zavzemanje perspektive. Obe vam lahko pomagata 

pripraviti vašo zgodbo in lahko vplivata tudi na izbiro, kje (kdaj) boste povedali to 

zgodbo. 

 

1. V aktantskem modelu se lahko odločimo ali povemo zgodbo iz perspektive 

pripovedovalca ali opazovalca. Ali pa izberemo perspektivo enega od igralcev (prva 

oseba), celo perspektivo predmeta ... V vseh teh primerih bi to zahtevalo določeno 

mero sočutja ali empatije (občutek, za to kar naj bi občutil/ čutil igralec). 

 

2. Drugi vidik je občinstvo. Ko pripovedujete zgodbo, si lahko ogledate tudi sestavo 

vašega občinstva in si predstavljate, kako bodo poslušalci izkusili in / ali zaznali 

vašo različico in izražanje zgodbe. Kako bi to zgodbo povedali majhnim otrokom, 

mladostnikom, starejšim, ženskam, politikom, podjetnikom, slabše pismenim ali 

slabovidnim? To bo vplivalo na vašo uporabo jezika, izbiro besed in kompleksnost 

pripovedovanja. 

 

Delo z zgodbami prihodnosti 

V spomin prikličite pregled funkcij zgodb, kot so npr. povezovanje, obveščanje, 

tolažba, navdih... 

Ko gre za prihodnje zgodbe, seveda vse funkcije ali nameni zgodbe igrajo vlogo, 

vendar bi radi poudarili še nekaj več. 
 

Predvidevanje 

V uvodu smo govorili o ‘elementu igre’ v zgodbah in še posebej o ‘pričakovanju’. V 

določenih situacijah se trudimo razmišljati naprej, med drugim tudi zato, da se 

pripravimo na nepričakovane spremembe, bodisi v vedenju drugih, sprememb v 
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okolju ali - na primer - napakah v napravah ali uporabljenih aktivnostih / učnih 

materialih. 

 

Načrtovanje 

Pričakovanje, da moramo (mi ali naš junak) načrtovati za prihodnost: kakšno je 

želeno končno stanje (naš cilj / namen)? Kdaj želimo prispeti? Kateri bodo naši 

mejniki na poti, kdaj želimo priti tja in kakšne so lahko ovire in / ali nasprotniki na 

tej naši poti? Kdo bi lahko bili naši pomočniki? 

 

Strategija 

Ko imamo načrt, bi morali začeti s kartiranjem potrebnih ukrepov, da bi dosegli naše 

mejnike, preskočili ovire in premagali nasprotnike. Kako bomo v zgodbo vključili 
pomočnike? Zgodbe (in iskanje / pot) včasih zajemajo tudi presenečenja - pomislite 

na morebitne razcepe in s tem nepričakovane dogodke in odločitve. Ali imamo vsaj 

eno alternativno strategijo? 

 

 

Vizualiziranje lastne zgodbe 

Vizualizacija ne pomaga le pri razvijanju bogatejših opisov ampak pri razvijanju 

(nove) zgodbe slednje pripomore tudi k zaznavanju bistvenih točk v zgodbi; ne 

pozabite: situacija, akterji, kriza, ukrepanje, spremembe, preoblikovanje in 

razrešitev. 

Vizualizacija pomaga tudi slabše pismenim ali nepismenim osebam ali skupinam, 

saj ni treba ničesar zapisati. Vsakdo lahko tudi vsaj malo riše, zavedajmo pa se, da 

ne izdelujemo "umetniških del". 

Vizualiziranje mejnikov (ilustracije, fotografije, video posnetki) zgodbe pomaga 

tudi, kadar boste zgodbo morali povedati sami (kateremu koli občinstvu). Z 

vizualizacijo ne mislimo na besedila, poudarke in druge grafične prikaze; v kolikor 

bi jih zares potrebovali, jih uporabite šele po zaključenem delu v tej enoti in jih v 

obliki izročkov podelite s skupino. 

 

SOBLIKOVANJE ZGODB PRIHODNOSTI IN PODPORA 

V nadaljevanju vam ponujamo nekaj zanesljivih možnosti, ki so jih znova in znova 

uporabljali strokovnjaki na področju dela z zgodbami / storytelling. 

 

Gradniki zgodbe ali t.i. "Story Spine" (Hutchens, 2015)
11

 

To je formula t.i. hollywoodskega scenarija. 

a. (nastavek) Enkrat pred davnimi časi ... / Vsak dan ... 

b. (sprožilni dogodek / kriza) Toda nekega dne ... 

c. (ukrepanje) Zaradi tega ... / In zaradi tega ... / In potem ... 

d. (vrhunec / trenutek spremembe / preobrazbe) Dokler ... 

e. (ključno učenje / razrešitev/ želeno stanje / novi svet) In 

zato / ko ... 

 

Skelet zgodbe 

Poznavanje skeleta zgodbe nam pomaga razbiti zgodbo v 

preproste a pomembne delce oz. trenutke sprememb (ki si jih 

enostavno zapomnimo). Ne pozabite, da lahko te delce tudi 

narišete, kar vam lahko pomaga k bogatejšim opisom. 

                                                           

11

 Hutchens D. (2015), The Circle of the Nine Muses, p. 165 
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5-delni skelet je zelo podoben strukturi ljudske zgodbe: 

Uvod (nastavitev) - naraščajoče ukrepanje (tema / formulacija želenega stanja) - 

vrhunec (situacija / postavitev) - padajoče dejanje (prava transformacija) - konec 

(zaključek, ločljivost, doseženo želeno stanje). 

 

Zgodba od spodaj navzgor 

Vzemi velik list papirja in dovolj barvnih pisal. 

Preverite kaj želite doseči najprej in to ugotovitev zapišite na vrh lista. Nato začnite 

delati od spodaj navzgor. Zastavljajte vprašanja kot so: Kje smo zdaj?, Kaj 

potrebujemo?, Kdo lahko pomaga?, Kaj bi lahko bile ovire in / ali nasprotniki?, Kako 

(in s kom) jih lahko rešimo? Določite potrebne ukrepe in poglejte, kje bo nastopil 

trenutek, kjer nastopi sprememba ali transformacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba ilustracij (kolikor je to mogoče) lahko pomaga pripovedovati zgodbo. 

Na podlagi tega pišite zgodbe samo zase, druga za drugega in pustite osebi, da bo 

sama izbrala zgodbo, za katero meni, da se najbolje prilega njenemu namenu. 

Lahko je to zgodba, ki jo je udeleženec ustvaril sam, lahko je tudi zgodba, ki jo je 

nekdo drug ustvaril za to osebo. Nato pomagajte udeležencu povedati to zgodbo 

skupini z lastnimi besedami, dokler je udeleženec ni ponotranjil. Kasneje to 

poskusite v večji skupini.  

 

Kaj pokazati, kaj povedati v okviru učne enote 7 

Začnite z uvodnimi aktivnostmi tako, da ponovite strukture zgodbe in skozi vaje 

ustvarite občutek za strukturiranje in pripovedovanje zgodbe. Nato predstavite 

metode oblikovanja zgodb. Glede na velikost skupine, udeležencem omogočite 

oblikovanje podskupine ali individualnega dela pri delu z ‘novo’ zgodbo – to je 

lahko nova (družbena/skupinska) zgodba, alternativna zgodba, prihodnja zgodba, 

zgodba o rešitvah itn. 

Za Zgodbo od spodaj navzgor pokažite video iz predstavitve/powerpointa. 

Skupine / posamezniki izmenjajo svoje zgodbe, pri čemer omogočite pohvalo za 

nove zgodbe. Vaše delo naj se zaključi kot "Praznik (novih) zgodb"… 
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DODATEK 

 

Pomen ustreznega zastavljanja vprašanj 

Odkrivanje in zbiranje zgodb drugih / udeležencev, se začne s postavljanjem vprašanj, 

ki so osnova vsake zgodbe, povedane ali poslušane. Vprašanja služijo določenemu 

namenu v enakem smislu kot odgovor, zato imajo moč, da usmerjajo, manipulirajo 

ali razkrijejo zgodbe ljudi. Pri tem je izredno pomembno, da najdemo pravilen način 

postavljanja vprašanj, tak, kjer je izvajanje elementa moči ali nadvlade nad zgodbo 

drugega praktično onemogočeno. 

 

Obstajajo različne vrste vprašanj, ki (bolj ali manj) ustrezajo vaši interakciji z 

udeleženci / ranljivimi skupinami. Spodnja tabela vam daje kratek pregled takih 

vprašanj: 

 

Tip vprašanja Karakteristike Situacije v katerih so 

uporabna 

Zaprta 

vprašanja 

• Nanje je mogoče odgovoriti z eno 

besedo ali kratko besedno zvezo 

• Odgovori podajajo dejstva 

• Nanje je mogoče enostavno in 

hitro odgovoriti 

• Z njimi nadzirate pogovor 

Primeri: 

• Odpiranje pogovora: npr. 

Kje živiš? 

• Preizkušanje razumevanja: 

npr. torej, se želiš preseliti 

na novo lokacijo? 

• Vzpostavitev želenega 

osebnega stanja 

(pozitivnega ali 

negativnega): npr. ste 

zadovoljni s svojim 

trenutnim delovnim 

mestom? 

• Za premike v prepričanjih: 

npr. če dostavim (neko 

zadevo, dokumentacijo npr.) 

jutri, ali mi boš potem sedaj 

podpisal…? 

Odprta 

vprašanja 

• Začno se z kaj, zakaj, kako, 

opišite. 

• Namenjena iskanju daljšega 

odgovora (ki ga najverjetneje tudi 

dobimo); 

• Dajejo respondentu opcijo 

razmisleka in refleksije; 

• Opcija za mnenja in občutke; 

• Nadzor nad pogovorom (smerjo 

pogovora je pri respondentu 

Primeri: 

• Nadaljevanje zaprtega 

vprašanja: npr. kaj ti je všeč 
v kraju, kjer živiš? 

• Več podatkov o osebi: npr. 

Kaj vas motivira v teh dneh? 

• Prepoznavanje obsega 

težave: npr. kaj bi se 

zgodilo, če bi se še več vaših 

strank pritožilo? 

• Izraz skrbi: npr. kako 

počutite po odhodi iz 

bolnišnice? 

Usmerjena 

vprašanja 

• Neposredno spraševanje nekoga 

o neki temi / zadevi 

 

Primeri: 

• Ali ste bili kdaj 

presenečeni ob ugotovitvi, 

kako močno ste bili 

povezani s skupnostjo? 
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• Ste se kdaj spraševali o 

razlogih za reorganizacijo? 

Neusmerjena 

vprašanja 

• Z njimi sprašujemo po izkušnjah 

• Majhna podobnost z odprtimi 

vprašanji 

• Razkriva čustva in razmišljanja 

• Odgovori so lahko samo delno 

pomembni za teme, obravnavane 

na projektu / dejavnosti 

 

Primeri:  

• Kakšno je bilo srečanje s 

šefom danes? 

• Ali se lahko spomnite 

svojega najboljšega 

trenutka kot oče / sin / mati 

/ hčerka? 

• Ali mi lahko da(s)te 

primer? 

 

Vprašanja tipa 

"kaj se je 

zgodilo" 

• Z njimi dobim več podrobnosti iz 

že podanega odgovora  

• Pomagajo pri pridobivanju 

odgovorov 

• Premakniti/spodbuditi 

obotavljajoče se ali 

neizkušene pripovedovalce 

zgodb, da začnejo 

"pripovedovati svojo 

zgodbo". 

• Kadar ljudje ne navajajo 

dovolj podrobnosti, npr. ko 

navedejo le, kdaj je 

pomemben čas v njihovem 

življenju brez navedbe 

razlogov. 

"Ali mi lahko poveste, kaj se 

je zgodilo prvi dan na 

delovnem mestu?« (ali pa 

"se lahko spomniš na svoj 

prvi dan na delu"). "In kaj se 

je zgodilo?" "In kaj se je 

zgodilo potem ?" 

 

Izbira ravnanja z mnenji 

Pri delu z vašimi udeleženci boste morda prejeli zgolj mnenje in ne zgodb. Slednje 

pa hkrati predstavlja zgodbe, ki jih zanimajo in nakazujejo, kako so udeleženci 

dosegli to mnenje. Ko nekdo izrazi mnenje, vam bo postavljanje vprašanj 

(pomagajte si s tabelo in variacijami vprašanj) omogočilo pridobivanje zanimivih 

vpogledov, o katerih lahko razpravljate. Vprašanja, ki v takih primerih lahko 

privabijo zgodbo od udeležencev, so lahko: "Povejte nam, kdaj ste prvič razumeli 

učinke ......?"; "Ali ste v nekem trenutku imeli drugačen pogled in kdaj se je 

spremenil?"; "Da, to je vaše mnenje, ampak kaj bi bil primer?" 

Za še konkretnejša vprašanja Paul Andrew Costello (2015, Worldwide Storywork) 

ponuja alternativne možnosti, kot so: 

• Povejte nam o času, ko ste prvič razumeli, kako ...... učinki .....? 

• Kdo je pomagal oblikovati vaše mnenje o ...... in kako / kdaj / kje se je to 

zgodilo? 

• Ste se vedno počutili tako? 

• Ali se spomnite trenutka, ko ste imeli drugačen pogled in kdaj se je spremenil? 

  


